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4 jaar garantie
We willen dat je zo lang mogelijk met plezier in jouw Škoda rijdt. Daarom heb je 
op jouw Škoda maar liefst 4 jaar garantie. Zo hoef je je gedurende deze periode 
geen zorgen te maken over onverwachte reparatiekosten en kun je onbezorgd 
genieten van je Škoda.

De standaard 2 jaar Škoda fabrieksgarantie wordt aangevuld met 2 jaar Škoda 
Extra Garantie. De 2 jaar Extra Garantie is van toepassing op nieuwe Škoda 
modellen die door Pon’s Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd en die in 
Nederland te naam zijn gesteld. De garantie gaat in vanaf de datum van eerste 
tenaamstelling op het kentekenbewijs. Tijdens de fabrieksgarantie is de garantie 
geldig ongeacht het aantal gereden kilometers. Voor Extra Garantie tot en 
met het vierde jaar geldt een kilometerbeperking tot 100.000 km. De garantie 
blijft van toepassing zolang er door de fabriek voorgeschreven onderhoud en 
reparaties worden uitgevoerd. Je kunt bij elke Škoda Service partner binnen 
Nederland de garantiewerkzaamheden laten uitvoeren. Bij een eigenaarswissel 
blijft de garantie op de auto behouden.
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Exterieur
Onze compacte hatchback
Stadspareltje, ruime hatchback en zuinig. De 
Fabia heeft vele kenmerken. Ook met zijn 
uitgebreide standaarduitrusting zal de Fabia je niet 
teleurstellen. Zo is hij standaard voorzien van een 
groot multimediascherm navigatie, DAB+ radio en 
Bluetooth. 

Benieuwd? Ontdek de Fabia en personaliseer hem 
naar jouw eigen wensen.

Ontdek de Fabia
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Aerodynamisch van dak tot onderstel 
De verlengde dakspoiler en de verticale luchtgeleiders 
helpen de aerodynamica te verbeteren en dienen ook 
als essentiële designelementen. De bodempanelen 
verminderen turbulentie en zorgen voor een soepele 
luchtstroom onder de auto, dat ook de rijstabiliteit 
verbetert.

Panoramadak 
Met dit glazen dak ervaar je een nog ruimtelijker interieur 
en kun je extra genieten van de zonnestralen. Het 
optionele glazen panoramadak loopt van de voorruit  
tot de dakspoiler. 
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Koplampen en mistlampen 
De koplampen met decoratieve kristalelementen zijn standaard voorzien 
van LED-technologie. De mistlampen vóór zijn hoekig en zitten in 
het onderste deel van de bumper. Ze zijn niet alleen praktisch, maar 
benadrukken ook het stoere design van deze compacte hatchback en  
ga je altijd goed verlicht de weg op. 

Achterlichten 
De Fabia is voorzien van opvallende horizontale achterlichten, die in twee 
verschillende uitvoeringen leverbaar zijn. De basisuitvoering gebruikt 
LEDs voor de achteruitrijlichten en het mistlicht. De luxerer uitvoering 
wordt standaard geleverd met Full-LED achterlichten. 
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Onze sportieve compacte hatchback
Het Fabia Monte-Carlo design heeft specifieke zwarte 
kenmerken. De sportieve elementen onderscheiden 
deze uitvoering.

Fabia Monte Carlo
Deze speciale Fabia valt op door zijn rally looks. De 
sportiviteit spat van de auto af: naast de grille zijn 
ook de spiegelkappen, logo’s, sideskits en de diffuser 
achter in zwart uitgevoerd. Je maakt de Monte Carlo 
compleet met het optionele panoramadak. 

Voor- en zijkant 
Ook aan de voor-en zijkant heeft de Monte Carlo zwarte 
details zoals de grille en spiegelkappen. De zwarte 
lichtmetalen velgen maken het plaatje af. 

Stijlvolle achterzijde
Aan achterzijde heeft de Fabia meerdere zwarte 
elementen zoals de modelaanduiding op de achterklep 
en diffusor in de achterbumper. De extra getinte Sunset 
ramen benadrukken de sportiviteit en beschermen ook 
het interieur tegen warmte bij zonnig weer.

Monte Carlo logo 

Het unieke van de auto wordt benadrukt 
door het Monte Carlo-logo.

Monte-Carlo is een geregistreerd handelsmerk van Monaco Brands10
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Interieur
Interieurdesign 
Er zijn meerdere interieursoorten leverbaar voor 
de Fabia. Zo is er een interieur met koperen 
details, die het karakter van de moderne stadsauto 
benadrukken. Naast de interieurlijsten is ook de 
bekleding en stiksels van het dashboardpaneel in 
koper. Het interieur van de Fabia is voorzien van 
de laatste technische snufjes, zoals een optionele 
Virtual Cockpit en een infotainmentsysteem van  
8 inch.  

Ontdek de Fabia
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Decoratieve elementen
Het dashboard van de Fabia is afgewerkt met chromen 
details, zoals de omlijsting van de ventilatieroosters en het 
instrumentenpaneel.

Virtual cockpit
Het 10 inch beeldscherm van het digitale instrumentenpaneel toont 
gegevens van de boordcomputer in combinatie met andere nodige 
informatie voor je rit, zoals navigatie. Er is keuze uit vijf lay-outs, die 
via de ‘view’-knop op het multifunctionele stuurwiel kunnen worden 
geselecteerd.

Sfeerverlichting
Maak het binnenin gezelliger en comfortabeler met LED-interieurverlichting. 
Hiertoe behoort sfeerverlichting, die over het dashboard loopt en 
tussen wit en rood kan worden geschakeld. Dit geldt ook voor de 
middenconsoleverlichting, portiergreepverlichting en leeslampjes voor-  
en achter.
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Parapluvak
In het bestuurdersportier zit een handig opbergvak met daarin een 
originele Škoda paraplu. Het parapluvak is zodanig ontworpen dat  
water naar buiten wordt afgevoerd en het interieur droog blijft.

Opbergvakken
In het opbergvak in de middenconsole, dat is voorzien van twee USB-C-
aansluitingen, vind je ook een potloodhouder en een universele clip.  
Het is ideaal voor kabels en andere kleine spullen.

Dubbel vak 
Organiseer je spullen nog beter met dubbele vakken op de 
rugleuning van de voorstoelen. Berg je notebook of laptop op 
in het grotere vak en je mobiele telefoon in het kleinere.

Uitneembare bekerhouder 
Een bekerhouder is ideaal om je drinken tijdens een autorit veilig te 
vervoeren. De centrale positie van dit vak, zorgt ervoor dat je de beker 
onderweg, makkelijk uit de houder kan halen. 

Opbergvak
Opbergvakken aan de achterzijde van de rugleuningen van de voorstoelen, 
zijn ontworpen voor allerlei spullen die handig zijn om binnen handbereik 
te hebben. Denk hierbij aan oplaadkabels of je mobiele telefoon.
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Een plek voor alles
De Fabia heeft een kofferruimte van maar liefst 380 liter. Met neergeklapte 
achterbank kun je zelfs tot 1.190 liter aan spullen kwijt. Daarmee is de Fabia  
de ruimste in zijn klasse. 

Phonebox en usb 
De phonebox is ook geschikt voor apparaten met een 
groot scherm. Hij versterkt het signaal van je mobiele 
telefoon en laadt deze tegelijkertijd op tijdens het rijden. 
Dankzij twee USB-C-aansluitingen boven de phonebox 
koppel je je externe apparaten eenvoudig met het 
infotainmentsysteem.

Middenarmsteun achterin  
Als de middelste zitplaats op de achterbank vrij is, kan de 
armsteun met bekerhouders worden neergeklapt.
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Sportief van binnen en buiten 
Het interieur van de Fabia, met rode details en carbon-look accenten 
onderstreept zijn sportieve stijl. Het fraaie driespaaks sportstuurwiel met 
Monte Carlo-badge en LED interieurverlichting maakt het nog leuker om  
in deze auto te rijden.

Sportstuurwiel
De sportieve stijl van het interieur wordt geaccentueerd 
door het driespaaks sportstuur met zwart geperforeerd 
leer, Monte Carlo badge en chromen elementen. 

Comfort en stijl 
De stevige sportstoelen met 
geïntegreerde hoofdsteunen zijn bekleed 
met de stof ‘Monte Carlo’. Dat betekent: 
een smaakvolle combinatie van zwart,  
grijs en rood.

Lichtmetalen pedalenset 
De lichtmetalen pedalenset geven het interieur een extra sportief detail. 
De rubberen delen op de pedalen voorkomen dat je schoenen wegglijden.

Interieur
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Connect
Škoda Connect
Maak kennis met Škoda Connect, de onlinediensten 
waarmee je meer uit je dag haalt! Met Škoda 
Connect kun je vanuit je huis zien of je auto op slot 
zit, waar deze geparkeerd staat en nog veel meer. 
Met deze dienstenpakketten krijgt je auto een 
groot aantal nieuwe functies op het gebied van 
entertainment, gebruiksgemak en je persoonlijke 
veiligheid. Škoda Connect maakt het rijden in een 
Fabia nog comfortabeler en veiliger en is  
af- fabriek leverbaar.

Lees meer
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Parkeerpositie 
Zie de exacte locatie van je auto, waar je ook bent.  
De MyŠkoda-app toont het adres en de afstand tot de 
auto op je telefoon.

Vergrendelen & ontgrendelen 
Met deze functie kun je comfortabel je auto vergrendelen 
en ontgrendelen via de MyŠkoda-app, ongeacht waar je 
je bevindt. Als je bijvoorbeeld vergeten bent om je auto te 
vergrendelen, kan dat eenvoudig met je smartphone, waar  
je maar wilt.

Smartlink 
Met SmartLink kun je via het scherm van het 
infotainmentsysteem veilig je telefoon gebruiken tijdens 
het rijden. 

Online verkeersinformatie 
Actuele informatie geeft je een optimaal 
overzicht van elke rit. Je kunt ook tijdig 
reageren op nieuwe ontwikkelingen, zoals 
wegwerkzaamheden, ongevallen en files. 

Agenda 
Koppel nu eenvoudig je agenda aan je 
Google-account. Zo ben je altijd up to 
date, kun je onderweg je agenda checken 
en direct navigeren naar je bestemming 
waar je een afspraak hebt. 
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De slimmigheden van Škoda maken het
dagelijks leven nog makkelijker
Extra experts in de auto. Je kunt onderweg van alles
tegenkomen. Om ervoor te zorgen dat de auto klaar
is voor alle situaties die zich kunnen voordoen, zijn
er extra assistenten met meerdere functies om de
bestuurder zo nodig te ondersteunen.

Ontdek alle slimme assistenten 

Assistentie-
systemen
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Travel Assist
Travel Assist combineert de functies van verschillende assistenten 
en zorgt ervoor dat je je veilig en comfortabel voelt, ongeacht 
waar je rijdt. Een capacitief stuurwiel detecteert de handen van de 
bestuurder en biedt een interactieve interface met het systeem. Als 
de bestuurder zijn handen niet op het stuur heeft, wordt dit door 
het stuurwiel gedetecteerd.

Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control is een slimme snelheidsregeling die tot een snelheid van 
210 km/h werkt. Het systeem werkt met een radarsensor in de grille en bewaart 
automatisch een veilige afstand tot voorliggers.

Adaptive Lane Assist 
Het systeem houdt de auto in het midden van de juiste rijstrook en waarschuwt zo nodig 
de bestuurder. 
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Side Assist* 
Met behulp van radarsensoren in de achterbumper houdt Side Assist* het gebied achter 
en naast je auto in de gaten. Side Assist kan andere auto‘s en zelfs lastig te herkennen 
objecten als motoren tot op een afstand van 70 m detecteren. Daarnaast meet het  
ook het onderlinge snelheidsverschil. Indien nodig licht een waarschuwingslampje op  
en klinkt een geluidssignaal.

Rear Traffic Alert  
Dankzij de Side Assist-sensoren in de achterbumper helpt Rear Traffic Alert je om bij 
slecht zicht veilig achteruit te rijden vanuit een parkeerplaats. Bij direct gevaar remt  
het systeem automatisch.

Front Assist 
Front Assist maakt gebruik van een radarsensor in de grille en houdt de afstand tot de 
voorligger in de gaten. Zo nodig voert het systeem automatisch een remingreep uit.  
Het systeem omvat eveneens Predictive Pedestrian Protection, die de bestuurder  
met een akoestisch/optisch signaal en een korte remschok waarschuwt.
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Parkeersensoren 
Het parkeren van de Fabia is makkelijker en veiliger dan ooit dankzij de  
parkeersensoren in de voor- en achterbumper, die de afstand tot obstakels in  
de gaten houden.

Light Assist  
Light Assist schakelt het grootlicht automatisch in en omvat ook een regensensor, 
automatisch dimmende binnenspiegel en de functies tunnelverlichting en ‘coming/ 
leaving home’.

Verkeerstekenherkenning
Het systeem herkent verkeerstekens via de camera in de binnenspiegel en informeert de 
bestuurder hierover. Het systeem herkent verkeerstekens aan de linker- en rechterkant 
van de weg en boven de weg. Bovendien kan het variabele verkeerstekens identificeren 
(elektronische informatieborden).

Multi Collision Brake
Bij een ongeval activeert Multi Collision Brake de remmen. Daardoor wordt het risico  
op doorschieten en een vervolgongeval verminderd.



Disclaimer afbeeldingen
* Wijzigingen voorbehouden. De gegevens over de 
leveringsmogelijkheden, uitvoeringen, prestaties, maten en 
gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd 
op de stand van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen, druk- en/
of zetfouten voorbehouden.

** Op de foto zijn opties te zien die tegen meerprijs leverbaar zijn. 
De weergave van de materialen kan variëren. 

*** Vanwege het wereldwijde chiptekort zijn een beperkt aantal 
opties tijdelijk niet leverbaar. Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met je Škoda dealer.

**** De informatie in deze brochure is met zorg samengesteld.  
Het is echter niet uit te sluiten dat de informatie niet juist, 
onvolledig, of niet actueel is. Je kunt aan deze brochure dan  
ook geen rechten ontlenen.

MyŠkoda App 
Voor volledige controle over jouw auto. Download 
MyŠkoda en krijg op elk moment toegang tot 
belangrijke informatie, zoals de actieradius, 
routeplanning of jouw laatste parkeerpositie.


