UZDROŠINIES BŪT ATŠĶIRĪGS!

Pirmā vieta:
ŠKODA FABIA

JAUNĀ ŠKODA FABIA
KAS JAUNS?
ŠKODA FABIA pirmoreiz aprīkota
ar vadītāja palīgsistēmām un drošības
sistēmām:
Braukšanas joslu uzturēšanas asistents
Vadītāja palīgsistēmu pakotne Travel Assist
Stāvvietā novietošanas assistents
Satiksmes sastrēgumu asistents
Ceļazīmju atpazīšanas sistēma
Līdz pat 9 drošības spilveni

Viscaur JAUNĀ FABIA pievērš
uzmanību ar savām izmaiņām:
Bagāžas telpas apjoms –
380 litri, vairāk kā konkurentiem
FABIA ir par 111 mm garāka, par 48 mm
platāka un par 8 mm zemāka par savu
priekšteci, un riteņu garenbāze ir
94 mm garāka
Izgaismojums un LED gaismu
apgaismojums
Nolokāma priekšējā krēsla atzveltne
Dažādas mantu novietnes un kabatas

Ārējais izskats jaunā līmenī:
Bi-LED lukturi
Teicams aerodinamiskās pretestības
koeﬁcients Cx=0,28
Jauna metāliskā krāsa –
Phoenix Orange
Jauni 16”un 17”vieglmetāla diski
ar aerodinamiskajām uzlikām
Elektriski nolokāmi sānu spoguļi ar
pašamtumšošanās funkciju vadītāja
pusē
Tehnoloģijas:
Adaptīvā kruīza kontrole - Front Assist,
automātiski uztur distanci ar priekšā
braucošo transportlīdzekli
Apsildāma stūre
Nodalījums telefona bezvadu uzlādei
Piecas USB-C pieslēgvietas (tai skaitā
priekš videoreģistrātora pie salona
apakaļskata spoguļa)
Jaunākās paaudzes (MIB3)
informatīvi-izklaidējošās sistēmas
6,5”, 8”un 9”ekrāni
Digitālais vadītāja mērierīču 10,25”
panelis
Divu joslu kondicienoris
Elektriski apsildāms priekšējais vējstikls
Braukšanas režīmu izvēlne
Kalnā braukt-uzsākšanas assistents
Liela degvielas tvertne: 40 + 10 litri

JAUNĀ ŠKODA FABIA
Iekāpjot FABIA MONTE CARLO, jūs jūtaties
izcili. Salons, kas dekorēts ar sarkanas metālikas
krāsas detaļām un oglekļa dekoru, pārliecinoši
demonstrē sportisko stilu, nezaudējot savu
praktiskumu. Tajā ir daudz pievilcīga aprīkojuma
jūsu komfortam un drošībai, tostarp sporta stūre,
Monte Carlo dizaina priekšējais panelis, LED vides
apgaismojums un uzlabotas palīgsistēmas, kas
rada baudu braukt. Sporta sēdekļi ar integrētiem
galvas balstiem nodrošina maksimālu braukšanas
komfortu. Speciﬁsko auduma apdari melnā krāsā
ar sarkanām un pelēkām svītrām papildina melnie
griesti. Automašīnai ir arī priekšējo durvju sliekšņu
dekoratīvās uzlikas ar FABIA uzrakstu. FABIA
vienmēr izstaro spēku un pārliecību.
FABIA MONTE CARLO dizains ar speciﬁskiem
melniem elementiem rada vēl emocionālāku
izteiksmi un lielāku dinamiku. Aizmugurē ir
glancēti melni elementi, piemēram, uzraksti uz
bagāžnieka vāka (ŠKODA, modeļa nosaukums)
un difuzors. Automašīnas dinamisko izskatu vēl
vairāk izceļ SunSet tonētie stikli, kas arī pasargā
salonu no pārkaršanas saulainā laikā. Glancēti
melnajiem elementiem, piemēram, radiatora
restei, priekšējā bufera spoilera lūpai, sliekšņiem
un sānu spoguļu korpusiem, vienmēr komplektā
pievienoti melni, slīpēti vieglmetāla diski ar Aero
uzlikām (attēlā papildaprīkojuma 17" Procyon
diski).

GARANTIJA

5 GADI

ŠKODA FABIA
Benzīna dzinēji

Jauda kW / Zs

5 GADI

100 000 KM
Monte Carlo

Transmisija
5-p. man.

14 990 €

16 000 €

5-p. man.

16 100 €

17 100 €

18 400 €

-

6-p. man.

17 900 €

19 200 €

19 800 €

7-p. DSG

19 300 €

20 600 €

21 200 €

22 300 €

22 900 €

7-p. DSG
MPI - (Multipoint Injection) benzīna dzinēja daudzpunktu iesmidzināšanas sistēma
TSI - (Turbo Fuel Stratiﬁed Injection) benzīna turbo dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanas sistēmu

ŠKODA FABIA
Dzinējs
Degviela

1,5 TSI
Benzīns

Benzīns

Benzīns

Benzīns

Benzīns

Jauda, kW/Zs

110 / 150

Cilindri / Darba tilpums, cm³

R4 / 1498
250 /
1500 - 3500

Maksimālais griezes moments, Nm / min-1
Pārnesumkārba

5-p. man.

5-p. man.

Maksimālais ātrums km/h

6-p. man.

7-p. automātiska
DSG

7-p. automātiska
DSG
225
8,0

Ieskriešanās 0-100 km/h (s)
Degvielas patēriņš kombinētais WLTP, l/100 km

5,7 - 6,2

CO₂ izmeši kombinētie WLTP, g/km

128 - 139

Pašmasa standarta versijā ar 75kg vadītāju
min – max, kg*

1220 - 1364

Kravnesība, ieskaitot vadītāju un papildaprīkojumu,
kg*

420 - 525

Pilnā masa, kg

1670 - 1720

Maksimālais piekabes svars ar bremzēm /
bez bremzēm, kg

1200 - 610

Garums/ platums/ augstums, mm

4108 / 1780 / 1459 (1443 ar sporta piekari, 1473 ap slikto ceļu piekari);
Monte Carlo 4125 / 1780 / 1461(1446 ar sporta piekari)

Apgriešanās diametrs, m
Garenbāze, mm
Šķērsbāze priekšā/aizmugurē, mm
Klīrenss, mm
Klīrenss ar sporta piekari, mm
Klīrenss ar slikto ceļu piekari, mm
Bagāžas nodalījuma tilpums bez rezerves riteņa,
ar paceltām aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm, l
Bagāžas nodalījuma tilpums bez rezerves riteņa,
ar nolaistām aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm, l
Degvielas tvertnes tilpums (l)
MPI - (Multipoint Injection) benzīna dzinēja daudzpunktu iesmidzināšanas sistēma
TSI - (Turbo Fuel Stratiﬁed Injection) benzīna turbo dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanas sistēmu

KĀDA IR TAVA SAPŅU FABIA?
PAPILDAPRĪKOJUMS

KONFIGURATORS.SKODA.LV

DROŠĪBA UN VADĪTĀJA PALĪGSISTĒMAS

Kods

Priekšējie drošības spilveni vadītājam un blakussēdētājam ar blakusussēdētāja spilvena
atslēgšanas funkciju
Priekšējie sānu drošības spilveni
Galvas drošības spilveni (aizkaru drošības spilveni)
Aizmugurējie sānu drošības spilveni + vadītāja ceļgalu drošības spilvens

PE4

430 €

430 €

430 €

Disku bremzes aizmugurē; izņemot 1,0 MPI

1KV

90 €

Hill hold control - braukšanas uzsākšanas asistents ar pretatpakaļripošanas funkciju.
Standartaprīkojumā ar DSG ātrumkārbām.

UG1

80 €

80 €

80 €

FRONT ASSIST - priekšā braucošo automobiļu uzraudzības sistēma ar pilsētas avārijas
bremzēšanas funkciju

PL1

LANE ASSIST - braukšanas joslu uzturēšanas asistents

PAA

430 €

ISOFIX stiprinājumi bērnu krēsliem aizmugurējos ārmalas sēdekļos
Elektroniskā stabilitātes kontrole ESC ar bremžu pretbloķēšanas sistēmu ABS, dzinēja bremzēšanas
kontroli MSR, pretbuksēšanas sistēmu ASR, hidraulisko bremžu asistentu HBA
XDS - elektroniskā diferenciāļa bloķēšana ar uzlabotu funkcionalitāti, proaktīvi iejaucas riteņu
izslīdēšanas gadījumā, palīdzot uzturēt optimālu riteņu saķeri un uzlabo vadāmību pagriezienos
Riepu spiediena kontrole

LED lukturi Basic: LED tuvās un tālās gaismas, LED dienas gaismas lukturi
Bi-LED priekšējie lukturi ar LED dienas braukšanas gaismām un LED pagrieziena lukturiem

PK1

820 €

820 €

710 €

710 €

LED aizmugurējo lukturu pakotne

8VG

160 €

160 €

160 €

160 €

Priekšējie miglas lukturi (halogēni)

8WB

200 €

Priekšējie miglas lukturi ar līkuma gaismām; nav pieejams ar PK1. Elegance un Monte Carlo bez līkuma gaismām, ja pievienots PK1.

8WH

300 €

Vadītāja noguruma kontroles sistēma (dod brīdinājuma signālu, reģistrējot vadītāja uzvedībā
noguruma vai miegainības pazīmes)

EM1

Signalizācija ar salona aizsardzības funkciju un pretaizvilkšanas aizsardzību
KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE

110 €

PD1
Kods

5 durvju versija
Elektromehānisks stūres pastiprinātājs
Divspieķu stūre, regulējama augstumā un dziļumā
Divspieķu āda stūre, ātrumpārslēgs un rokas bremzes svira

PLA

230 €

Divspieķu multifunkcionālā ādas stūre ar radio un telefona vadību. Tikai ar 9S5

PLB

360 €

140 €

Divspieķu multifunkcionālā ādas stūre ar radio un telefona vadību un DSG pārnesumu
pārslēdzējiem. Tikai ar 9S5 un DSG ātrumkārbu

PLC

220 €

220 €

Divspieķu apsildāma multifunkcionālā stūre ar radio un telefona vadību. Tikai ar 9S5 un PHB

PLD

270 €

140 €

Divspieķu apsildāma multifunkcionālā stūre ar radio/ telefona vadību un DSG pārnesumu
pārslēdzējiem. Tikai ar 9S5, PHB un DSG ātrumkārbu

PLE

350 €

230 €

Trīsspieķu sporta multifunkcionālā ādas stūre ar radio/telefona vadību, ādas apdares
ātrumpārslēgs un rokas bremzes svira. Tikai ar 9S5

PLF

250 €

120 €

Trīsspieķu sporta multifunkcionālā ādas stūre ar radio/telefona vadību un DSG pārnesumu
PLG
pārslēdzējiem. Ādas apdares ātrumpārslēgs un rokas bremzes svira. Tikai ar 9S5 un DSG ātrumkārbu
Trīsspieķu apsildāma sporta multifunkcionālā ādas stūre ar radio/telefona vadību. Ādas apdares
PLH
ātrumpārslēgs un rokas bremzes svira. Tikai ar 9S5

340 €

220 €

380 €

250 €

PLI
Trīsspieķu apsildāma sporta multifunkcionālā ādas stūre ar radio/telefona vadību un DSG
pārnesumu pārslēdzējiem. Ādas apdares ātrumpārslēgs un rokas bremzes svira.Tikai ar 9S5 ar DSG
Trīsspieķu sporta multifunkcionālā ādas stūre ar radio/ telefona vadību, ādas apdares
ātrumpārslēgs un rokas bremzes svira, sarkanas dekoratīvās šuves, perforētā āda,
ar Monte Carlo logo

460 €

350 €

Trīsspieķu sporta multifunkcionālā ādas stūre ar radio/ telefona vadību, ar apsildi. Ādas apdares
ātrumpārslēgs un rokas bremzes svira, sarkanas dekoratīvās šuves, perforētā āda,
ar Monte Carlo logo.
Augstumā regulējams vadītāja sēdeklis

3L1

Augstumā regulējams blakussēdētāja sēdeklis

3L3

60 €

Augstumā regulējami priekšējie sēdekļi + regulējams muguras atbalsts priekšējiem sēdekļiem

PWA

130 €

Dzinēja iedarbināšana/izslēgšana EASY START ar START/STOP pogu

PD3

220 €

Bez atslēgu sistēma ar kustības sensoru automašīnas atslēgā KESSY (sistēma neatver durvis,
ja automašīnas atslēga nav kustināta un pārvietota pirms durvju atvēršanas mēģinājuma)

PD5

400 €

Automātiska tuvo gaismu ieslēgšana EASY LIGHT ASSISTANT un COMING/LEAVING
HOME funkcija

PR1

PLL

100 €

140 €

80 €

APSKATIETIES AUTOMAŠĪNAS NOLIKTAVĀ:

KAMPANA.SKODA.LV

PAPILDAPRĪKOJUMS
KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE

Kods

Lietus sensors RAIN LIGHT ASSISTANT un atpakaļskata iekšējais spogulis ar automātisku
aptumšošanos
Automātiska tālo un tuvo gaismu ieslēgšanās / pārslēgšanās LIGHT ASSIST HIGH atkarībā no
gaismas apstākļiem un satiksmes; lietus sensors, atpakaļskata iekšējais spogulis ar automātisku
aptumšošanos

PR2

200 €

PR3

320 €

130 €

130 €

Elektriski nolokāmi, regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi. Vadītāja spogulis ar
automātisku aptumšōšanās funkciju

6XK

200 €

200 €

200 €

Kondicionieris

PHA

Klimata kontrole CLIMATRONIC ar mitruma sensoru + iekšējais atpakaļskata spogulis ar
automātisku aptumšošanos

PHB

Panorāmas stikla jumts ar tonētu stiklu. Izslēdz standartaprīkojuma briļļu turētāju.
Tikai ar RAB/PNA/PNB

PGD

690 €

690 €

690 €

Panorāmas stikla jumts ar tonētu stiklu + apsildāms vējstikls. Izslēdz standartaprīkojuma briļļu
turētāju. Tikai ar RAB/PNA/PNB

PGF

890 €

890 €

890 €

430 €

430 €

290 €

290 €

Elektriskie logu pacēlāji priekšējās durvīs, ar viena pieskāriena funkciju
Elektriskie logu pacēlāji aizmugures durvīs, ar viena pieskāriena funkciju
Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi

360 €
690 €

Apsildāmi priekšējie sēdekļi
Regulējams priekšējais elkoņu balsts ar Jumbobox lietu novietni, viegli izņemamu krūžu turētāju,
aizmugurējās ventilācijas atveres

PDA

180 €

Multifunkcionālais displejs Maxi Dot: papildus infodispleja radījumiem attaino Radio, START/STOP
sistēmas, navigācijas un brīvroku tālruņa ierīces (ja tāda izvēlēta) informāciju

9S5

180 €

Digitālais instrumentu panelis VIRTUAL COCKPIT ar 10,25" krāsu displeju: Clasic, Extend, Modern, 9S0
Basic proﬁlu izvēlnes
Elektroniskā kruīza kontrole

8T6

150 €

Adaptīvā kruīza kontrole, saglabā iepriekš iestatīto attālumu līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, nepieciešamības gadījumā paātrinoties vai samazinot ātrumu (līdz pilnīgai
apstāšanās); izņemot 1,0 MPI dzinējiem. Tikai ar multifuncionālajām stūrēm
PLB/PLC/PLD/PLE/PLF/PLG/PLH/PLI

PL2

430 €

Aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori ar akustisko signālu

7X1

270 €

Priekšējie un aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori ar akustisko signālu

7X2

590 €

320 €

Stāvvietā novietošanas asistents PARK ASSIST 3.0: priekšējie un aizmugurējie sensori ar
parkošanās palīgsistēmu - automašīna atrod piemērotu stāvvietu un pati veic automašīnas
novietošanu stāvvietā (vadītājam, atbilstoši norādījumiem, jāpārslēdz ātrumi un jābremzē),
informācija tiek attainota vadītāja multifunkcionalajā displejā, kā arī radio vai navigācijas ekrānā;
Active tikai ar 9S5/WEV
Atpakaļskata kamera: tiek aktivizēta, kad tiek ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums, attēls ar
trajektorijas norādnēm tiek rādīts radio vai navigācijas iekārtas ekrānā. Tikai ar 8VG.

7X5

910 €

650 €

330 €

330 €

KA1

270 €

270 €

270 €

270 €

730 €

730 €

PAB
TRAVEL ASSIST pakotnes: adaptīvā kruīza kontrole + braukšanas joslu uzturēšanas asistents +
satiksmes sastrēgumu asistents + vadītāja digitālais instrumentu panelis.
Tikai ar RAB/PNA/PNB un PLB/PLC/PLD/PLE/PLF/PLG/PLH/PLI. Nav pieejams 1.0 MPI dzinējiem.
Active Comfort un Function pakotne: Maxi Dot (9S5), SunSet (4KF), priekšējo lukturu
apmazgāšanas sistēma (PK5), augstumā regulējami priekšējie sēdekļi + regulējams muguras
atbalsts priekšējiem sēdekļiem (PWA), regulējams priekšējais elkoņu balsts ar Jumbobox lietu
novietni (PDA), divspieķu multifunkcionālā ādas stūre ar radio un telefona vadību (PLB)

W1G

1 150 €

Active Business un View pakotne: SunSet (4KF), aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori
ar akustisko signālu (7X1)

W1K

450 €

Ambition Comfort un Function pakotne: nolokāma aizmugurējo sēdekļu atzveltne ar dalījumu
60/40 un atlokāmu elkoņu balstu (3KF), 2 USB-C pieslēgvietas aizmugurējiem pasažieriem
(U9C), USB-C pieslēgvieta pie salona atpakaļskata spoguļa (KN2)

W1L

Elegance Comfort un Function pakotne: nolokāma aizmugurējo sēdekļu atzveltne ar dalījumu
60/40 un atlokāmu elkoņu balstu (3KF), 2 USB-C pieslēgvietas aizmugurējiem pasažieriem
(U9C), USB-C pieslēgvieta pie salona atpakaļskata spoguļa (KN2)

W1A

Monte Carlo Comfort un Function pakotne: nolokāma aizmugurējo sēdekļu atzveltne ar
dalījumu 60/40 un atlokāmu elkoņu balstu (3KF), 2 USB-C pieslēgvietas aizmugurējiem
pasažieriem (U9C), USB-C pieslēgvieta pie salona atpakaļskata spoguļa (KN2)

W1E

W1B
Ambition Business un View pakotne: automātiska tālo un tuvo gaismu ieslēgšanās /
pārslēgšanās LIGHT ASSIST HIGH atkarībā no gaismas apstākļiem un satiksmes (PR3), priekšējie
un aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori ar akustisko signālu (7X2), priekšējie miglas lukturi
ar līkuma gaismām (8WH)
Elegance Business un View pakotne: Park Assist (7X5), Drive Mode Selection (PFA)

standartaprīkojums

nav pieejams

W1J

210 €

210 €

210 €

750 €

500 €

KĀDA IR TAVA SAPŅU FABIA?
PAPILDAPRĪKOJUMS

KONFIGURATORS.SKODA.LV

KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE

Kods

Monte Carlo Business un View pakotne: Park Assist (7X5), Drive Mode Selection (PFA),
elektriski nolokāmi, regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi, vadītāja spogulis
ar automātisku aptumšōšanās funkciju (6XK)

W1C

Ambition Plus pakotne: radio BOLERO (RAB), SunSet (4KF), klimata kontrole CLIMATRONIC +
iekšējais atpakaļskata spogulis ar automātisku aptumšošanos (PHB), multifunkcionālā ādas stūre
ar radio un telefona vadību (PLB), apsildāms vējstikls (4GX)

W1H

Elegance Plus pakotne: Wireless SmartLink (9WJ), Bi-LED priekšējie lukturi ar LED dienas
braukšanas gaismām un LED pagrieziena lukturiem (PK1), atpakaļskata kamera (KA1), apsildāms
vējstikls (4GX), digitālais instrumentu panelis VIRTUAL COCKPIT ar 10,25" krāsu displeju (9S0)

W1I

Monte Carlo Plus pakotne: Wireless SmartLink (9WJ), Bi-LED priekšējie lukturi ar LED dienas
braukšanas gaismām un LED pagrieziena lukturiem (PK1), atpakaļskata kamera (KA1),
apsildāms vējstikls (4GX)
Apsildāms vējstikls

W1D

200 €

200 €

200 €

Dubultā bagāžas nodalījuma grīda

3GD

140 €

140 €

140 €

140 €

Priekšējo lukturu apmazgāšanas sistēma

PK5

140 €

140 €

140 €

140 €

Apsildāmas logu apskalotāju sprauslas

9T1

Nolokāma aizmugurējo sēdekļu atzveltne 60/40

3NZ
180 €

180 €

640 €

600 €

800 €

600 €

4GX

SUNSET pakotne - papildus aizmugurējo un aizmugurējo sānu stiklu tonējums (35%)

4KF

Briļļu turētājs griestos; anulējas panorāmas stikla jumta gadīumā

7N2

Noņemams sakabes āķis ar adapteri. Nav pieejams ar WC2.
Sakabes āķa sagatave. Nav pieejams ar WC2.

PTZ

490 €

490 €

PTX

110 €

110 €

110 €

Slikto ceļu pakotne - kartera plastikāta aizsargs, paaugstināts klīrenss (9mm).
Nav pieejams ar 1,5 TSI DSG

PK4

190 €

190 €

190 €

Pelnu trauks un piepīpētājs viduskonsolē

9JD

30 €

30 €

30 €

490 €

30 €

Lietussargs zem blakussēdētāja sēdekļa
Planšetes turētājs aizmugurē sēdošajiem
SIMPLY CLEVER I pakotne: divpusējs bagāžas nodalījuma paklājs, atkritumu tvertne, bagāžas tīklu
sistēma, novietne zem bagāžas nodalījuma pārsega, kravas nostiprināšanas elementi,
elastīga kravas nostiprināšanas lenta
SIMPLY CLEVER pakotne II: dubultā bagāžas nodalījuma grīda, bagāžas tīklu sistēma, atkritumu
tvertne, elastīga kravas nostiprināšanas lenta

IA1

30 €

30 €

30 €

PSA

180 €

180 €

180 €

180 €

PSB

280 €

280 €

280 €

280 €

Pilnībā nolokāma priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltne lielāku kravu pārvadāšanai

3H2

Funkcionālā pakotne - spogulīši vadītāja un priekšējā pasažiera saules sargos, lasīšanas gaismas
priekšā un aizmugurē, nolokāmi rokturi virs durvīm salonā

PKV

DRIVING MODE SELECT - braukšanas režīma izvēles sistēma; Nav pieejama ar 1.0 MPI dzinēju

PFA

90 €

110 €

110 €

110 €

390 €

DYNAMIC sporta pakotne - priekšējie sporta sēdekļi, stūre ar radio un telefona vadību, metāliskas WBB
pedāļu uzlikas, tekstila / Suedia sēdekļu pārvalki, "Grey Metallic" dekoratīvie salona elementi.
Tikai ar salona apdari NW
DYNAMIC sporta pakotne - priekšējie sporta sēdekļi, stūre ar radio un telefona vadību, metāliskas WBZ
pedāļu uzlikas, tekstila / Suedia sēdekļu pārvalki, "Grey Metallic" dekoratīvie salona elementi.
Tikai ar salona apdari NW
Sporta balstiekārta

110 €

570 €

PSP

140 €

140 €

140 €

140 €

0I1

40 €

40 €

40 €

40 €

290 €

290 €

290 €

290 €

START/STOP sistēma ar bremzēšanas enerģijas rekuperāciju
50 litru degvielas tvertne
Ražotāja garantija 5 gadi ar 100 000 km nobraukuma ierobežojumu

EA4

Pagarinātā ražotāja garantija 1 gads ar 150 000 km nobraukuma ierobežojumu

EA9

DIZAINS UN INTERJERS

Kods

Sānu spoguļu korpusi un durvju rokturi virsbūves krāsā
Sānu spoguļu korpusi melnā krāsā
Hromēts radiatora restes ietvars
Hromētas interjera detaļas
Hromēti logu ietvari sānos

4ZP

130 €

P8F

30 €

Interjers Active: melna auduma salona apdare, melnas krāsas panelis un grīda, pelēki griesti
Interjers Ambition Grey: melna/pelēka auduma salona apdare, melns panelis un grīda,
pelēki griesti, melna centrālā konsole, ar interjera kodu NL
Dekoratīvās priekšējā paneļa ielikas "Grey metallic". Pieejams tikai ar interjera kodu NQ
Interjers Elegance Black/Grey: melna/pelēka auduma salona apdare, melns panelis un grīda,
pelēki paneļa ielaidumi un griesti, melna centrālā konsole, ar interjera kodu MF
Interjers Monte Carlo Black/Red: melni/sarkani sēdekļu pārvalki + dekoratīvās interjera joslas
"Red Metallic"

APSKATIETIES AUTOMAŠĪNAS NOLIKTAVĀ:

KAMPANA.SKODA.LV

PAPILDAPRĪKOJUMS
DIZAINS UN INTERJERS

Kods

Interjers Black/Copper: melni/brūni sēdekļu pārvalki + dekoratīvās interjera joslas "Copper".
Pieejams tikai ar MP

P8I

LED salona izgaismojuma pakete AMBIENTE LIGHT ar LED izgaismotiem priekšējo
durvju rokturiem

PNF

LED salona izgaismojuma pakete AMBIENTE LIGHT ar LED izgaismotiem priekšējo
durvju rokturiem

PNZ

140 €

COLOR CONCEPT pakotne Black: melns krāsas jumts un ārējo spoguļu korpusi.
Pieejams tikai ar diskiem PJ5/PX8/PXE/PXG

WC1

240 €

240 €

COLOR CONCEPT pakotne Grey: pelēks jumts un ārējo spoguļu korpusi.
Pieejams tikai ar diskiem PJ6/PX9

WC2

250 €

250 €

Bez modeļa nosaukuma uz bagāžas nodalījuma vāka

0NA

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Standarta virsbūves krāsa: Energy Blue

0€

220 €

Nemetāliskā virsbūves krāsa: Candy White

SPE

290 €

290 €

290 €

Metāliska vai perlamutra virsbūves krāsa

MET

420 €

420 €

420 €

0€

Premium metāliska virsbūves krāsa Velvet Red (K1K1) un Phoenix Orange (2X2X)

760 €

760 €

760 €

350 €

AUDIO UN MULTIMEDIJU SISTĒMAS

EXC
Kods

Audiosistēma ŠKODA SURROUND - 4 skaļruņi priekšā, 2 - aizmugurē

RA1

Radio SWING - 6,5" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, FM-radio

RAA

Radio BOLERO: 8" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, FM-radio

RAB

50 €

Balss kontroles sistēma priekš radio un navigācijas sistēmām; tikai ar PNA/PNB

QH1

20 €

20 €

20 €

Navigācijas sistēma AMUNDSEN - 9,2" krāsains skārienjutīgs ekrāns, FM-radio, Eiropas valstu
kartes. Tikai ar Infotainment Online abonementu YOY un multifunkcionālo ādas stūri

PNA

820 €

810 €

810 €

Navigācijas sistēma AMUNDSEN + ceļa zīmju atpazīšanas sistēma: 9,2" krāsains skārienjutīgs
ekrāns, FM-radio, Eiropas valstu kartes. Tikai ar Infotainment Online abonementu YOY un
multifunkcionālo ādas stūri

PNB

890 €

880 €

880 €

SmartLink: ļauj izmantot viedtālruņa lietojumprogrammas, izmantojot radio vai navigācijas
ierīces ekrānu

9WT

170 €

Wireless SmartLink Apple ierīcēm: nodrošina navigācijas un audio lietotņu attālinātu vadību

9WJ

230 €

60 €

60 €

60 €

Bluetooth® brīvroku sistēma mobilajam tālrunim

9ZX

Bluetooth® brīvroku sistēma ar PHONE BOX un WIRELESS CHARGING - nodrošina bezvadu
savienojumu ar ārējo antenu un bezvadu telefona akumulatora lādēšanu. Tikai ar RAB/PNA/PNB

9IJ

290 €

290 €

290 €

50 €

50 €

50 €

40 €

40 €

40 €

0€

0€

0€

110 €

110 €

2 USB-C pieslēgvietas

U9B

2 USB-C pieslēgvietas aizmugurējiem pasažieriem

U9C

USB-C pieslēgvieta pie salona atpakaļskata spoguļa (tikai ierīces uzlādei)

KN2

DAB (Digital Audio Broadcast) - digitālā radio uztvērējs

QV3

Ārkārtas zvanu EMERGENCY CALL funkcija (14 gadu abonements): avārijas gadījumā
automobīlis automātiski nosūta zvanu centram koordinātes, informāciju par avārijas smagumu
un pasažieru skaitu)
CARE CONNECT: Attālināta piekļuve – 1 gads (brauciena dati, pēdējā stāvvieta, automobīļa
stāvoklis, automobīļa atslēgšana un aizslēgšana, autonomās apsildes aktivizēšana, paziņojumi
par ātruma pārsniegšanu, attālināti skaņas un gaismas signāli, ventilācijas iedarbināšana
tiešsaistē u.c.) Proaktīvie pakalpojumi – 10 gadi (palīdzība ceļā, sistēmas atjaunināšana tiešsaistē,
informatīvais tālrunis, automātiskais paziņojums par negadījumu, automobīļa "veselības karte",
servisa apmeklējuma plānošana u.c.)

NZ2

40 €

YOQ

INFOTAINMENT ONLINE tiešsaistes informācija un izklaide – 1 gads (tiešsaistes maršruta
YOY
aprēķins, maršruta punktu importēšana, karšu atjaunināšana, ziņas, informācija par satiksmi,
laikapstākļi, maršruta punktu meklēšana tiešsaistē, stāvvietas, maršruta importēšana u.c.).
CARE CONNECT: Attālināta piekļuve – 1gads (brauciena dati, pēdējā stāvvieta, automobīļa
stāvoklis, automobīļa atslēgšana un aizslēgšana, autonomās apsildes aktivizēšana, paziņojumi par
ātruma pārsniegšanu, attālināti skaņas un gaismas signāli, ventilācijas iedarbināšana tiešsaistē u.c.).
Proaktīvie pakalpojumi – 10 gadi (palīdzība ceļā, sistēmas atjaunināšana tiešsaistē, informatīvais
tālrunis, automātiskais paziņojums par negadījumu, automobīļa "veselības karte", servisa
apmeklējuma plānošana u.c.). Pieejams ar navigācijas sistēmu PNA/PNB
DISKI UN RIEPAS

Kods

15'' tērauda diski CALLISTO ar dekoratīvajām uzlikām un vasaras riepām 185/65 R15

PJ1
PJ2
PJ3

15'' vieglmetāla diski ROTARE ar vasaras riepām 185/65 R15. Aizstāj standarta diskus
15'' vieglmetāla diski ROTARE BLACK ar vasaras riepām 185/65 R15.
Aizstāj standarta diskus

standartaprīkojums

nav pieejams

570 €

Monte Carlo - reģistrēta tirdzniecības marka Monaco Brands

KĀDA IR TAVA SAPŅU FABIA?

KONFIGURATORS.SKODA.LV

PAPILDAPRĪKOJUMS
DISKI UN RIEPAS

Kods

16'' vieglmetāla diski PROXIMA AERO ar vasaras riepām 195/55 R16.
Aizstāj standarta diskus
16'' vieglmetāla diski PROXIMA AERO BLACK ar vasaras riepām 195/55 R16.
Aizstāj standarta diskus
16'' vieglmetāla diski PROXIMA AERO GREY ar vasaras riepām 195/55 R16.
Aizstāj standarta diskus
16'' vieglmetāla diski PROXIMA BLACK ar vasaras riepām 195/55 R16.
17'' vieglmetāla diski PROCYON AERO ar vasaras riepām 215/45 R17.
Aizstāj standarta diskus
17'' vieglmetāla diski PROCYON AERO BLACK ar vasaras riepām 215/45 R17.
Aizstāj standarta diskus
17'' vieglmetāla diski PROCYON AERO BLACK ar vasaras riepām 215/45 R17. A
izstāj standarta diskus
17'' vieglmetāla diski PROCYON AERO GREY ar vasaras riepām 215/45 R17.
Aizstāj standarta diskus
18" vieglmetāla diski LIBRA ar vasaras riepām 215/40 R18.
Aizstāj standarta diskus

PJ4

1 000 €

PJ5
PJ6
PXG
PX7
PX8

440 €

440 € /
1,5 TSI
540 € 540 € /
1,5 TSI 110 €
540 € 540 € /
1,5 TSI 110 €
870 €

870 € /
1,5 TSI 420 €
970 €
970 € /
1,5 TSI 520 €

PXE
PX9
PJF

440 €
950
970 €

950€€/
970
1,5 TSI 540 €
1 610 € 1 610 € / 980 €
1,5 TSI 1 170 €

Rezerves ritenis ar tērauda disku, domkrats un riteņu atslēga; 15" riteņiem
PJA
110 €
110 €
110 €
PJB
110 €
110 €
110 €
110 €
Mazizmēra rezerves ritenis ar tērauda disku, domkrats un riteņu atslēga; 16", 17" un 18" riteņiem
Riepu remontkomplekts - 12V kompresors un bojājuma labošanas putas.
Nav pieejams ar rezerves riteņiem - PJA/PJB
standartaprīkojums
nav pieejams
Monte Carlo - reģistrēta tirdzniecības marka Monaco Brands

DISKI

15'' tērauda diski CALLISTO ar
dekoratīvajām uzlikām (PJ1) –
Active standartaprīkojumā

15'' vieglmetāla diski ROTARE
(PJ2) –
Ambition un Elegance
standartaprīkojumā

15'' vieglmetāla diski
ROTARE BLACK (PJ3)

16'' vieglmetāla diski PROXIMA
AERO BLACK ar melnām
aerodinamiskajām uzlikām (PJ4)

16'' vieglmetāla diski
PROXIMA AERO ar melnām
aerodinamiskajām uzlikām (PJ5)

16'' vieglmetāla diski
PROXIMA AERO GREY ar melnām
aerodinamiskajām uzlikām (PJ6)

17'' vieglmetāla diski
PROCYON AERO ar melnām
aerodinamiskajām uzlikām (PX7)

17'' vieglmetāla diski
PROCYON AERO BLACK
ar melnām aerodinamiskajām
uzlikām (PX8)

17'' vieglmetāla diski
PROCYON AERO GREY ar melnām
aerodinamiskajām uzlikām (PX9)

18" vieglmetāla diski LIBRA (PJF)

INTERJERS
ACTIVE
STANDARTAPRĪKOJUMS
ACTIVE MELNS
INTERJERS
Melna auduma salona
apdare, melnas
krāsas panelis un
grīda, pelēki griesti

AMBITION
STANDARTAPRĪKOJUMS
AMBITION MELNS
& PELĒKS INTERJERS
Melna/pelēka auduma
salona apdare,
melns panelis un grīda,
pelēki griesti, melna
centrālā console

ELEGANCE
STANDARTAPRĪKOJUMS
ELEGANCE MELNS
& PELĒKS INTERJERS
Melna/pelēka auduma
salona apdare,
melns panelis un grīda,
pelēki paneļa ielaidumi
un griesti, melna
centrālā konsole

PAPILDAPRĪKOJUMS
AMBITION WBZ
(540 EUR),
ELEGANCE WBB
(380 EUR)
Melna/pelēka auduma
salona apdare,
melns Suedia panelis,
“pelēka metālika”
paneļa ielaidumi,
Sudia / tekstila apdare,
melni griesti

ELEGANCE
INTERJERS
MELNS & BRŪNS
P8I (0 EUR)
Melna/Brūna auduma
salona apdare,
melns panelis un grīda,
brūni paneļa ielaidumi

PERSONALIZĒTA KRĀSU IZVĒLE –
COLOUR CONCEPT
Izvēloties melnu vai pelēku jumta Color Concept krāsu, Jums tiek piedāvātas 23 krāsu kombinācijas, lai piešķirtu savam jaunajam
automobīlim visefektīvāko izskatu. Color Concept Black (WC1) 230 EUR, Color Concept GREY (WC2) 250 EUR.

Standarta krāsa Energy Blue K4K4 – 0 €

Standarta krāsa Candy White 9P9P – 290 €

Metāliska krāsa Moon White 2Y2Y – 420 €

Metāliska krāsa Brilliant Silver 8E8E – 420 €

Metāliska krāsa Graphite grey 5X5X – 420 €

Metāliska krāsa Black Magic 1Z1Z – 420 €

Metāliska krāsa Race Blue 8X8X – 420 €

Metāliska krāsa Velvet Red K1K1 – 760 €

Metāliska krāsa Phoenix Orange 2X2X – 760 €

JA JUMS IEPATIKĀS ŠO LASĪT,
IEDOMĀJIETIES, KĀ BŪTU APSĒSTIES PIE STŪRES!
INTERESANTI?
VAIRĀK INFORMĀCIJU
ATRADĪSIET ŠEIT

MYŠKODA LIETOTNE
Izbaudiet savas automašīnas pilnīgu pārvaldību! Lejuplādējiet MyŠKODA
lietotni un saņemiet iespēju piekļūt visām nepieciešamajām funkcijām
jebkurā laikā, vai tie būtu dati par braukšanu, degvielas atlikumu, maršruta
plānošanu un pat automobīļa pēdējo novietošanas vietu.
Cenu lapa spēkā no 2022. gada maija. Cenas norādītas eiro, iekļaujot 21% pievienotās vērtības nodokli. Visas norādītās cenas ir Ražotāja “braukšanas gatavībā”
ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. ŠKODA patur tiesības mainīt cenas jebkurā laikā (tas ietver arī valdības regulējuma un/vai likumu izmaiņas). Pastāv iespēja,
ka jebkura “braukšanas gatavībā” cenu informācija tiek norādīta ar nokavēšanos. Vienmēr pieprasiet cenas no jūsu izvēlētā mazumtirgotāja. Cenās nav iekļautas ar
pirmreizējo reģistrāciju CSDD saistītās izmaksas, nodevas un nodokļi. Pievienotie attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem un informatīviem mērķiem. Krāsu atveide un
izskats ir atkarīga no jūsu monitora iestatījumiem.

Verte Auto SIA
Biķernieku iela 125, LV-1021, Rīga
+371 67 30 40 50 info@verteauto.lv
www.verteauto.lv

skoda.lv

