
ŠKODA FABIA
ΤΟ ΝΕΟ



ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗ ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΑΣ
"FABIA" όπως "Fab" που σημαίνει παρουσία μυθικών διαστάσεων. 
Για άλλους αστικός θρύλος για κάποιους παρουσία με κοσμοπολίτικο 
αέρα. Ένα, λοιπόν, μοντέλο με πολλούς χαρακτηρισμούς. Αλλά 
μόνο όποιος το έχει οδηγήσει μπορεί να περιγράψει με ακρίβεια 
την προσωπικότητα του νέου ŠKODA FABIA. Φρέσκο, διαφορετικό 
και πρόθυμο να εντυπωσιάσει, κινείται με την ίδια άνεση σε κάθε 
περιβάλλον. Οι αεροδυναμικές λεπτομέρειες προδίδουν την 
ανυπομονησία του αυτοκινήτου να ξεχυθεί στο δρόμο, ενώ οι τολμηροί 
τροχοί προσελκύουν τα βλέμματα όλων. Πόσο μάλλον, ο πιο ζωηρός 
κινητήρας, τα ισχυρά φώτα LED, τα κορυφαία συστήματα ασφάλειας, 
τα ποικίλα χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας αλλά και οι πολυάριθμες 
δυνατότητες εξατομίκευσης. 

Θέλετε να νιώθετε άνετα και ταυτόχρονα να είστε ο εαυτός σας; 
Εύκολο με το νέο FABIA. 

Το νέο FABIA δεν είναι απλά ένα πολυτάλαντο αυτοκίνητο πόλης. 
Είναι ένα κλασικό αυθεντικό μοντέλο που έχει επαναπροσδιοριστεί με 
γνώμονα την αστική τελειότητα. 

Αυτό σημαίνει Simply Clever. Αυτό σημαίνει ŠKODA. 



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Η δυναμική ομορφιά συνδυάζεται 

με αεροδυναμικά σχήματα στη 
συναισθηματική σχεδίαση του νέου 

FABIA. Αυτό το συμπαγές hatchback 
με το σπορ πνεύμα επιβεβαιώνει τα 

σπορ γονίδια της μάρκας ŠKODA και 
προσφέρει εξαιρετική αεροδυναμική. 

Με συντελεστή οπισθέλκουσας από 
0,28, το αυτοκίνητο θέτει ένα νέο 

σημείο αναφοράς στην κατηγορία του. 
Αυτό οφείλεται τόσο στα σχήματα του 

αμαξώματος (καθοδική γραμμή οροφής 
και κλίση του παρμπρίζ) και σε πολλά 

εξωτερικά στοιχεία τα οποία στοχεύουν 
στη μείωση της αντίστασης του αέρα. Οι 

ζάντες αλουμινίου με καλύμματα Aero 
είναι ειδικά σχεδιασμένες με γνώμονα 

την αεροδυναμική απόδοση. 



ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η εκτεταμένη αεροτομή οροφής και τα κάθετα πτερύγια που πλαισιώνουν το πίσω παρμπρίζ βοηθούν στη βελτίωση 
της αεροδυναμικής και είναι σημαντικά σχεδιαστικά στοιχεία. Εξίσου σημαντικός είναι ο εξοπλισμός που δεν 
φαίνεται με την πρώτη ματιά. Οι προστατευτικές ποδιές του πλαισίου μειώνουν το στροβιλισμό και επιτρέπουν την 
ομαλή διέλευση της ροής του αέρα κάτω από το αυτοκίνητο, κάτι που επίσης αυξάνει την ευστάθεια του οχήματος.

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Μερικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου έχουν προσαρμοστεί με κριτήριο την αεροδυναμική – όπως οι βελτιστοποιημένοι 
εξωτερικοί καθρέπτες. Κάποια στοιχεία είναι ειδικά σχεδιασμένα για μείωση της αντίστασης του αέρα, όπως μία αεροκουρτίνα 
(air curtain) που βελτιστοποιεί τη ροή του, γύρω από τον εμπρός προφυλακτήρα, και οι ενεργά ρυθμιζόμενες περσίδες στο 
μπροστινό μέρος που κλείνουν αυτόματα όταν υπάρχει μικρή ανάγκη για ψύξη του κινητήρα, προς όφελος της αεροδυναμικής. 



ΠΙΣΩ ΦΩΤΑ
Το νέο FABIA υιοθετεί χαρακτηριστικά πίσω φώτα 
οριζόντιας σχεδίασης, που διατίθενται σε δύο εκδόσεις. 
Η βασική έκδοση χρησιμοποιεί LED για τα φώτα όπισθεν 
και ομίχλης, ενώ η κορυφαία έκδοση διατίθεται με full 
LED πίσω φωτιστικά σώματα.

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΑ ΟΜΙΧΛΗΣ
Η μοναδική σχεδίαση των προβολέων με διακοσμητικά κρυστάλλινα στοιχεία συνδυάζεται πάντα 

με τεχνολογία LED. Οι προβολείς LED στη βασική έκδοση περιλαμβάνουν φώτα ημέρας LED, 
φώτα μεσαίας /μεγάλης σκάλας και φλας. Το σύστημα προβολέων full LED έχει επιπλέον επίσης 

φώτα στροφής LED. Τα εμπρός φώτα ομίχλης είναι έξυπνα τοποθετημένα στο κάτω τμήμα του 
προφυλακτήρα. Πέρα από την πρακτικότητά τους, προσδίδουν και στιλ.





ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΓΕΙΤΕ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Μπαίνοντας στο αυτοκίνητο, νιώθετε ότι ανεβαίνετε κατηγορία. Το νέο FABIA 
προσφέρει νέες δυνατότητες σε επίπεδο σχεδίασης και τεχνολογίας, ευρυχωρίας 
και άνεσης, με χαρακτηριστικά όπως το προαιρετικό Virtual Cockpit με οθόνη 
10.25", τα θερμαινόμενα τιμόνι και παρμπρίζ, ο κρυφός ατμοσφαιρικός 
φωτισμός, οι ελκυστικές χρωματικές επιλογές για τις επενδύσεις εσωτερικού 
με διακοσμητικά ένθετα στο ταμπλό και η διακοσμητική ραφή. 



VIRTUAL COCKPIT 
Με οθόνη 10.25", ο ψηφιακός πίνακας οργάνων (Virtual Cockpit) προβάλλει 
δεδομένα του υπολογιστή ταξιδιού σε συνδυασμό με άλλες απαραίτητες 
πληροφορίες για το ταξίδι σας, όπως η πλοήγηση. Μπορείτε να επιλέξετε από 
πέντε διατάξεις (στη φωτό Classic view) ελεγχόμενες μέσω του μπουτόν View 
στο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών. 

AMBIENT LIGHTING
Δημιουργήστε μία πιο ζεστή και άνετη ατμόσφαιρα με εσωτερικά φώτα LED. 
Αυτά περιλαμβάνουν κρυφό, εσωτερικό φωτισμό που εκτείνεται κατά μήκος 

του ταμπλό (εναλλάσσεται μεταξύ λευκού και κόκκινου)*, και φωτισμό κεντρικής 
κονσόλας, φωτισμό λαβών θυρών και εμπρός και πίσω φώτα ανάγνωσης.

*  Ισχύει για αυτοκίνητα με σύστημα infotainment Amundsen. Χωρίς αυτό 
το σύστημα, ο κρυφός φωτισμός είναι μονόχρωμος: λευκός ή κόκκινος. 



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ 
Όταν ο οδηγός νιώθει άνετα, η οδήγηση είναι ασφαλέστερη. Γι’ αυτό η γκάμα εξοπλισμού του νέου FABIA περιλαμβάνει θερμαινόμενο τιμόνι. Η λειτουργία θέρμανσης ελέγχεται 
μέσω ενός μπουτόν στο τιμόνι ή μέσω του συστήματος infotainment. Επιλέξτε το επίπεδο θέρμανσης που σας ταιριάζει και απολαύστε το ταξίδι με άνεση.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 
Χάρη σε αυτή την εύχρηστη λειτουργία, δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ξανά ξύστρα πάγου στο παρμπρίζ. Η χρήση δεν περιορίζεται μόνο το χειμώνα. 
Μέσω του συστήματος infotainment, θα μπορείτε να ενεργοποιείτε εύκολα τη λειτουργία αυτή για το ξεθάμπωμα ή το ξεπάγωμα του παρμπρίζ.



PHONE BOX ΚΑΙ USB 
Το phone box, κατάλληλο και για συσκευές με μεγάλη οθόνη, δημιουργεί ενισχυμένο σήμα για το κινητό σας, και ταυτόχρονα 
φορτίζει ασύρματα τη συσκευή σας ενώ οδηγείτε. Δυο θύρες USB-C που βρίσκονται πάνω από το phone box επιτρέπουν
 την εύκολη σύνδεση και σύζευξη (pairing) εξωτερικών συσκευών με το σύστημα infotainment. 

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΥΝΕΛ
Ο πρακτικός εξοπλισμός, που θα εκτιμήσουν οι επιβάτες των πίσω καθισμάτων, περιλαμβάνει έναν ευρύχωρο 
αποθηκευτικό χώρο στο κεντρικό τούνελ με μία ευέλικτη ποτηροθήκη. Όταν δεν την χρησιμοποιείτε, μπορείτε 
να την αναδιπλώσετε και να αυξήσετε τον εσωτερικό χώρο. 



ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ USB ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΤΜΗΜΑ 
Οι αεραγωγοί που βρίσκονται στην πίσω πλευρά του εμπρός υποβραχιονίου 
επιτρέπουν στους πίσω επιβάτες να ρυθμίζουν εύκολα τη ροή αέρα ανάλογα 
με τις προτιμήσεις τους. Εδώ, μπορείτε επίσης να βρείτε δύο θύρες USB-C 
για τη φόρτιση κινητών τηλεφώνων.

ΔΙΠΛΗ ΤΣΕΠΗ 
Οργανώστε τα πράγματά σας ακόμα καλύτερα με διπλές τσέπες 
στην πλάτη των εμπρός καθισμάτων. Τοποθετήστε το notebook 
ή το laptop σας στη μεγαλύτερη τσέπη και το κινητό σας στη 
μικρότερη. 



ΛΕΓΟΝΤΑΣ "SMART" ΔΕΝ 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ 
ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Το νέο FABIA είναι γεμάτο από έξυπνες ιδέες. Καθώς οι ανάγκες του 
οδηγού έχουν πάντα προτεραιότητα, επινοήσαμε λύσεις που κάνουν 
τα καθημερινά ταξίδια αβίαστα και την οδήγηση σκέτη απόλαυση.

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
Οι αυτόματα 
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί 
καθρέφτες «κλείνουν» όταν 
κλειδώνετε το αυτοκίνητο. 
Με τον τρόπο αυτό 
προστατεύονται από ζημιά, 
κυρίως όταν παρκάρετε σε 
στενό χώρο, και εσείς έχετε 
την οπτική επιβεβαίωση ότι 
κλειδώσατε το αυτοκίνητο. 
Ο καθρέφτης στην πλευρά 
του οδηγού διαθέτει επίσης 
λειτουργία σκίασης για 
να μη σας «θαμπώνουν» 
τα φώτα των πίσω 
αυτοκινήτων. 

KESSY 
Γρήγορα θα συνηθίσετε 

την άνεση του KESSY 
(Σύστημα Εισόδου, 

Εκκίνησης & Εξόδου 
χωρίς Κλειδί). Στο νέο 
FABIA, το αυτοκίνητο 

μπορεί να κλειδώσει ή 
να ξεκλειδώσει από τις 

εμπρός πόρτες και το 
πορτμπαγκάζ.



ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΟΜΠΡΕΛΑ 
Ένας έξυπνος αποθηκευτικός χώρος με γνήσια ομπρέλα 

ŠKODA βρίσκεται στην πόρτα του οδηγού. Είναι 
σχεδιασμένος έτσι ώστε να επιτρέπει στο νερό να στραγγίζει, 

διατηρώντας στεγνό το εσωτερικό του αυτοκινήτου.

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ 
Για τον καφέ ή το χυμό σας, μία διπλή ποτηροθήκη με λειτουργία Easy Open 
μπορεί να τοποθετείται στην κεντρική κονσόλα, σε θέση άμεσης πρόσβασης 
από τον οδηγό και το συνοδηγό. 

USB ΣΤΟ ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ 
Αυτή η θύρα USB-C, εγκατεστημένη στο πάνελ οροφής, στο μεσαίο 
καθρέπτη, είναι ιδανική για τη φόρτιση συσκευών τοποθετημένων 
στο παρμπρίζ. 



ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΧΟΥΝ 
ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ
Είναι πάντα καλύτερα να έχετε τα πράγματά σας τακτοποιημένα και οργανωμένα. Στο σπίτι ή στο 
αυτοκίνητο. Αυτό μπορείτε εύκολα να το πετύχετε με το νέο FABIA. Χάρη στη μεγάλη χωρητικότητα 
του χώρου αποσκευών και στις άφθονες λύσεις simply clever, όλα θα βρίσκονται στη θέση τους. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΧΤΥΩΝ 
Το σετ που περιλαμβάνει 

ένα οριζόντιο και δύο κάθετα 
δίχτυα ασφαλίζει σταθερά 

τα αντικείμενα στη θέση 
τους. Επιπλέον μπορείτε να 
βλέπετε καθαρά που έχετε 

βάλει το κάθε τι.

ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
Ο ευέλικτος αποθηκευτικός χώρος που ασφαλίζει στις υποδοχές της πλαϊνής 
επένδυσης είναι ιδανικός για τη μεταφορά λουλουδιών, μικρών παιχνιδιών, 
ψώνιων κ.λπ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ενός κιτ πρώτων 
βοηθειών ή ενός σκοινιού ρυμούλκησης. Μπορείτε πάντα να προσαρμόζεται το 
μέγεθος του χώρου στις τρέχουσες ανάγκες σας. Όταν δεν χρησιμοποιείται, απλά 
αναδιπλώνεται.

ΑΓΓΙΣΤΡΑ TOP TETHER 
Θα βρείτε δύο αφαιρούμενα άγκιστρα στην πίσω πλευρά των 
πλατών των πίσω καθισμάτων. Ασφαλίζουν στις υποδοχές 
έδρασης παιδικού καθίσματος μέσω των ιμάντων Top Tether.



ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΣΕΠΗ
Χρησιμοποιήστε έξυπνα το διαθέσιμο χώρο αποσκευών. Μία πολυλειτουργική τσέπη που χωρά 
είδη ένδυσης και μεγάλα ελαφριά αντικείμενα είναι μία ιδιαίτερα πρακτική λύση. 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Ο χώρος αποσκευών 

του νέου FABIA με 
βασική χωρητικότητα 

έως 380 λίτρων 
μπορεί να αυξηθεί 

στα 1.190 λίτρα με την 
αναδίπλωση των πίσω 

καθισμάτων.





TRAVEL 
ASSIST

ADAPTIVE CRUISE CONTROL
Χρησιμοποιώντας μία συσκευή ραντάρ στην εμπρός μάσκα, πέραν της βασικής λειτουργίας 
cruise control, αυτό το σύστημα υποβοήθησης που λειτουργεί σε ταχύτητες έως 210 km/h, 
διατηρεί μία ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα.

LANE ASSIST+ 
Το σύστημα μπορεί να κρατά το αυτοκίνητο στη μέση της σωστής λωρίδας και να ειδοποιεί 
τον οδηγό σε περίπτωση παρέκκλισης. Μπορεί επίσης να αναλαμβάνει τον έλεγχο του 
οχήματος σε περιπτώσεις αλλαγών λωρίδων κατά τη διάρκεια οδικών έργων. 

Το σύστημα Travel Assist συνδυάζει λειτουργίες Adaptive Cruise Control (με Front Assist) και Lane Assist+. 
Για μέγιστη ασφάλεια, το σύστημα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς από τον οδηγό. Γι’ αυτό, ένα τιμόνι 
capacitive ανιχνεύει την αφή του οδηγού και λειτουργεί ως διαδραστική επιφάνεια για το σύστημα. Εάν ο 
οδηγός αφήσει το τιμόνι από τα χέρια του, αυτό ανιχνεύεται άμεσα χάρη στη νέα τεχνολογία. Το σύστημα 
Travel Assist διατίθεται αποκλειστικά σε συνδυασμό με το Virtual Cockpit. 



SIDE ASSIST 
Χρησιμοποιώντας 

αισθητήρες ραντάρ στον 
πίσω προφυλακτήρα, το 

Side Assist (που μπορεί να 
ανιχνεύσει άλλα οχήματα, 

και λιγότερο ευδιάκριτα 
αντικείμενα όπως ποδηλάτες 

σε απόσταση έως 70m), 
παρακολουθεί την περιοχή 

πίσω και δίπλα από το όχημα. 
Με βάση την απόσταση και 

την ταχύτητα των γύρω 
αυτοκινήτων, αποφασίζει εάν 
θα πρέπει να προειδοποιήσει 

τον οδηγό.

REAR TRAFFIC ALERT 
Χρησιμοποιώντας τους 

αισθητήρες του Side Assist 
στον πίσω προφυλακτήρα, 
το Rear Traffic Alert βοηθά 

τον οδηγό όταν εξέρχεται 
με όπισθεν από ένα χώρο 
στάθμευσης με μειωμένη 

ορατότητα. Εάν ανιχνεύσει 
επικείμενο κίνδυνο μπορεί 

ακόμα και να φρενάρει 
αυτόματα. 

FRONT ASSIST 
Το Front Assist, που χρησιμοποιεί ραντάρ στην εμπρός μάσκα, είναι σχεδιασμένο για να παρακολουθεί την απόσταση από το 
προπορευόμενο όχημα, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας πέδησης έκτακτης ανάγκης. Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης 
προληπτική προστασία πεζών, που προειδοποιεί τον οδηγό μέσω ενός ηχητικού/οπτικού σήματος και με ένα ελαφρύ φρενάρισμα.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΟΗΘΟΙ 
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ

Μπορεί να συναντήσετε απρόβλεπτες καταστάσεις στον 
δρόμο. Για να είστε σε θέση να διαχειριστείτε κάθε τι 
που πιθανόν προκύψει καθ’ οδόν, πρόσθετα συστήματα 
υποβοήθησης με πολλαπλές λειτουργίες είναι έτοιμα να 
υποστηρίξουν ή να ενεργήσουν για λογαριασμό του οδηγού.



PARK ASSIST 
Ελαχιστοποιήστε την ταλαιπωρία στάθμευσης σε στενούς χώρους με το 
Park Assist. Αυτό επιλέγει αυτόματα ένα κατάλληλο χώρο στάθμευσης 
και παρκάρει με ασφάλεια σε μία σειρά παράλληλα ή κάθετα 
σταθμευμένων οχημάτων.

PARK DISTANCE CONTROL 
Η διαδικασία στάθμευσης είναι ευκολότερη και ασφαλέστερη 
με τους αισθητήρες παρκαρίσματος που είναι ενσωματωμένοι 
στον εμπρός και τον πίσω προφυλακτήρα, οι οποίοι ελέγχουν 
την απόσταση του αυτοκινήτου από τα εμπόδια. 



LIGHT ASSIST 
Εκτός από την αυτόματη αλλαγή σε μεγάλη σκάλα φώτων, το Light Assist περιλαμβάνει επίσης αισθητήρα βροχής, 
αυτόματη σκίαση μεσαίου καθρέπτη, και λειτουργίες Tunnel Light, Coming Home, και Leaving Home. 

MULTI-COLLISION 
BRAKE 

(ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ)
Σε περίπτωση ατυχήματος, το 

Multi-Collision Brake αρχίζει 
να φρενάρει για να αποτρέψει 

ανεξέλεγκτη κίνηση του 
οχήματος, μειώνοντας έτσι 
την πιθανότητα περαιτέρω 

συγκρούσεων.

TRAFFIC SIGN 
RECOGNITION 
(ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΣΗΜΑΤΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ)

Το σύστημα χρησιμοποιεί 
την κάμερα του μεσαίου 

καθρέπτη για την ανίχνευση 
σημάτων κυκλοφορίας 

στην ευθεία του δρόμου 
και ενημερώνει σχετικά τον 
οδηγό. Το σύστημα μπορεί 

να αναγνωρίζει σήματα 
τόσο στη δεξιά όσο και 
στην αριστερή πλευρά, 

καθώς και πάνω από τον 
δρόμο. Επιπλέον, μπορεί 
να αναγνωρίζει εναέριες 

πινακίδες και ηλεκτρονικούς 
πίνακες πληροφόρησης.



COLOUR CONCEPT
Επιλέξτε το αγαπημένο σας χρώμα και αναδείξτε την 
προσωπικότητα του αυτοκινήτου σας με το Colour Concept. Η 
μαύρη έκδοση Colour Concept σας επιτρέπει να συνδυάζετε μαύρη 
οροφή, καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών και ζάντες αλουμινίου 
με διαφορετικά χρώμα αμαξώματος. Εκτός από τη γκρι οροφή, 
τους εξωτερικούς καθρέπτες και τις ζάντες, το γκρι έκδοση Colour 
Concept διατίθεται επίσης με γκρι πλαίσιο της μάσκας. 
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ΖΑΝΤΕΣ 

18" LIBRA ζάντες αλουμινίου σε μαύρο γυαλιστερό 
βουρτσισμένο φινίρισμα* 

17" PROCYON ζάντες αλουμινίου σε 
μαύρο μεταλλικό με μαύρα καλύμματα 
Aero 

16" PROXIMA ζάντες αλουμινίου σε 
γκρι μεταλλικό με μαύρα καλύμματα 
Aero

17" PROCYON ζάντες αλουμινίου σε 
γκρι μεταλλικό με μαύρα καλύμματα 
Aero*

15" ROTARE ζάντες αλουμινίου σε 
μαύρο μεταλλικό φινίρισμα

16" PROXIMA ασημί ζάντες αλουμινίου 
με μαύρα καλύμματα Aero

17" PROCYON ασημί ζάντες 
αλουμινίου με μαύρα καλύμματα Aero

16" PROXIMA ζάντες αλουμινίου σε 
μαύρο μεταλλικό με μαύρα καλύμματα 
Aero

15" ROTARE ασημί ζάντες αλουμινίου 15" ατσάλινες ζάντες με τάσια 
CALISTO 

14" ατσάλινες ζάντες με τάσια FLAIR 

* Διαθέσιμες αργότερα μέσα στο 2021



    ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΤΕ ΤΟ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 
    ΤΩΝ ΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ



ΕΑΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΑΝ ΟΣΑ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ FABIA ,
ΦΑΝΤΑΣΤEIΤΕ ΝΑ ΤΟ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ!

ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ TEST DRIVE

WWW.SKODA .GR

Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος ŠKODA
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται σε αυτό τον κατάλογο 
χρησιμοποιούνται ενδεικτικά και δεν προορίζονται να ενταχθούν 
σε κάποιο συμβόλαιο ή εγγύηση. Απεικονίζουν οχήματα σε στάδιο 
προπαραγωγής, και ορισμένες φωτογραφίες, χαρακτηριστικά, 
εξαρτήματα και στοιχεία εξοπλισμού ενδέχεται να διαφέρουν 
από χώρα σε χώρα. Για τις ακριβείς προδιαγραφές όλων των 
παραπάνω, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο 
Έμπορο ŠKODA.

ŠKODA Connect App
Απολαύστε πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου 
σας. Κατεβάστε την εφαρμογή ŠKODA 
Connect, και αποκτήστε πρόσβαση σε όποια 
πληροφορία θέλετε ανά πάσα στιγμή: από 
δεδομένα οδήγησης, αυτονομία καυσίμου και 
προγραμματισμό διαδρομής μέχρι το σημείο 
που παρκάρατε την τελευταία φορά.


