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רמת גימור

AMBITION

מערכת מולטימדיה מקורית בעלת מסך בגודל ״6.5

מערכת אקטיבית Front Assist לניטור מרחק מלפנים 

 Adaptive Cruise Control מערכת בקרת שיוט אדפטיבית

אביזרי תפעול
מערכת Start&Stop לכיבוי המנוע בעת עצירת הרכב	 
 Maxi Dot - מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי	 
מראות צד עם כוונון חשמלי ומפשיר אדים	 
4 חלונות חשמל	 
כוונון גובה למושב הנהג	 
משענת יד בין המושבים הקדמיים	 

חישוקי סגסוגת "15 	 
)בדגמי DSG בלבד(

מערכת אקטיבית Front Assist לניטור מרחק מלפנים אשר 	 
בולמת את הרכב בעת זיהוי סכנת התנגשות

 	 Adaptive Cruise Control מערכת בקרת שיוט אדפטיבית
)בדגמי DSG בלבד(

מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות )בדגם הידני(	 
 Mobileye 630 - מערכת מתקדמת למניעת תאונות דרכים 	 

)התקנה מקומית(
מצלמה אחורית מקורית )בדגמי DSG בלבד(	 
חיישני חנייה אחוריים מקוריים )בדגמי DSG בלבד(	 
פנסי ערפל קדמיים	 
 	LED Daylight - ואורות יום לד H7 פנסי חזית הלוגן
6 כריות אוויר	 
מערכת Driver Alert להתרעת ערנות הנהג	 
מערכת TPMS לניטור לחץ אוויר בצמיגים	 
מערכת Hill Start Assist לסיוע בעת זינוק בעלייה	 

 
אביזרי בטיחות

 
עיצוב

מערכת מולטימדיה וקישוריות
מערכת מולטימדיה מקורית מדגם Swing הכוללת:

מסך בגודל "6.5	 
חבילת שמע "Škoda surround" - הכוללת 6 רמקולים	 
 	Bluetooth קישורית

 מערכת Smartlink לקישור מכשיר הטלפון
החכם למערכת המולטימדיה התומכת ב:*

Android Auto by Google
CarPlay by Apple

MirrorLink
*חלק מיכולות המערכות תלוי בטלפון הנייד 
ובזמינות האפליקציות השונות בישראל על 

תנאיהן ומגבלותיהן

מצלמה אחורית מקורית



LED פנסים קדמיים מערכת Blind Spot Detect המתריעה על כלי רכב ב-"שטח מת"

מערכת Climatronic - בקרת אקלים דיגיטלית	 
 מערכת Kessy - פתיחה, נעילה והנעה ללא מפתח	 
 כוונון גובה למושבים הקדמיים	 

אביזרי תפעול

 Sunset - חלונות אחוריים כהים	 
 חישוקי סגסוגת "16

 	*Color Concept אופציה לחבילת

עיצוב

בטיחות
מערכת Blind Spot Detect המתריעה על 	 

כלי רכב ב-"שטח מת"
 	LED פנסים קדמיים
 	Easy Light Assist סייע תאורה

רמת גימור

STYLE
)Ambition בנוסף על הקיים ברמת גימור(

מערכת בקרת אקלים דיגיטלית

כניסה והנעה ללא מפתח

 *חבילת Color Concept כוללת
גג, חישוקים ובתי המראות בצבע שחור, 
כסף או לבן להתאמה אישית מושלמת.



1,958

1,463

1,
4

6
7

FABIA FL

1,732

1,457

FABIA FL

MAPLE BROWN METALLIC (4Q)

RACE BLUE METALLIC (8X)ENERGY BLUE UNI (K4)QUARTZ GREY METALLIC (F6)
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ריפודים וחישוקים

מידות

חישוק סגסוגת "16 BL ריפוד בד שחורBO ריפוד בד שחור-בז׳

STYLE

BL ריפוד בד שחור)DSG( 15" חישוק סגסוגת

AMBITION

חישוק ברזל "15 )ידני(



מפרט טכני

הנתונים המוצגים בקטלוג הינם בהתאם לנתוני היצרן.
*נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן: EC 715/2007. ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

**הגלגל החלופי מגיע עם חישוק ברזל בגודל קטן יותר מחישוקי הסגסוגת המורכבים על הרכב והצמיג הינו קטן מידות / מוגבל מהירות.
תשומת ליבך, מערכות העזר המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג אך הן פועלות בגבולות המערכת בלבד. נהג הרכב נדרש לנהוג באחריות ובתשומת הלב הנדרשים בעת נהיגה.

אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן 
הרכב ואינן באחריותם.  האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו. יתכנו הבדלים בין התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים במסמך זה לבין הדגמים המשווקים על ידי החברה לרבות בהתאם 
לשינויים הנעשים על ידי היצרן מעת לעת. היצרן ו/או החברה רשאים לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר את המפורט במסמך זה לרבות מפרט הרכב בכל עת וללא הודעה מוקדמת. התמונות 

להמחשה בלבד. המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח.

1.0 ליטר TSI 95 כ"ס אוטומט1.0 ליטר TSI 95 כ"ס ידנימנוע

3 / 3999 / 999מספר צילינדרים / נפח )סמ”ק(

95 / 5,000 - 955,500 / 5,000 - 5,500הספק מירבי )כ”ס / סל”ד(

16.3 / 1,800 - 16.33,500 / 1,800 - 3,500מומנט מירבי )קג”מ / סל”ד(

ביצועים

185מהירות מירבית )קמ”ש(

10.7תאוצה 0-100 קמ”ש )שניות(

צריכת דלק* )ליטר ל-100 ק"מ(

5.7 / 4.0 / 4.6עירונית / בינעירונית / משולבת

בנזין נטול עופרת 95 אוקטןבנזין נטול עופרת 95 אוקטןסוג דלק

הנעה

קדמיתקדמיתסוג

אוטומטית DSG עם 7 הילוכיםידנית עם 5 הילוכיםתיבת הילוכים

מצמד יחידמצמד

 משקל ומימדים

1,116משקל עצמי - כולל נהג )ק”ג(

455עומס מורשה - כולל נהג )ק”ג(

1,571משקל כולל )ק”ג(

3,977 / 1,732 / 1,467אורך / רוחב / גובה )מ"מ(

2,470בסיס גלגלים / מרווח גחון )מ”מ(

10.4קוטר סיבוב )מטרים(

1,000 / 1,000580 / 550כושר גרירה עם / ללא בלמים )ק”ג(

1,125 / 305נפח תא מטען - מושבים אחוריים מקופלים )ליטרים(

45נפח מיכל דלק )ליטרים(

שלדה

מתלי מק'פרסון עם זרועות משולשות תחתונות ומוט מייצב / קורת פיתול רוחביתסרן קדמי / סרן אחורי

מערכת בלמים הידראולית כפולה עם מערכת הגברת בלימהמערכת בלימה

בלמי דיסק עם דיסקים מקוררים / בלמי דיסקבלמים קדמיים / אחוריים

EC 715/2007 :נתוני היצרן עפ“י בדיקת המעבדה. תקן*
   ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009

זיהום מזעריזיהום מרבי

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי** דרגת זיהום
אוויר

צריכת דלק ממוצעת בליטרים 
ל-100ק"מ* כ"ס תיבת 

הילוכים
מנוע

בינעירונית עירונית
4 4 5.7 95 MG5 1.0 TSI

5 4.2 5.9 95 DSG7 1.0 TSI

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת

בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

רמת האבזור 
הבטיחותי תיאור דגם דגם

 
קוד

3 Fabia 1.0 TSI (95) Ambition MG5 NJ33M4

4 Fabia 1.0 TSI (95) Ambition DSG7 NJ33MD

5 Fabia 1.0 TSI (95) Style DSG7 NJ34MD

כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב

בקרת סטייה מנתיב אקטיבית
ניטור מרחק מלפנים

זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
זיהוי הולכי רגל

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב-FABIA ברמת גימור 
AMBITION ידני:

מצלמת רוורס6
בקרת שיוט אדפטיבית
חיישני חגורות בטיחות

בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי רכב דו-גלגלי

זיהוי תמרורי תנועה

מקרא:
אביזר קיים

 אביזר אופציונאלי
אביזר לא קיים

כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב

בקרת סטייה מנתיב אקטיבית
ניטור מרחק מלפנים

זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
זיהוי הולכי רגל

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב-FABIA ברמת גימור 
AMBITION אוטומט:

מצלמת רוורס6
בקרת שיוט אדפטיבית
חיישני חגורות בטיחות

בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי רכב דו-גלגלי

זיהוי תמרורי תנועה

כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב

בקרת סטייה מנתיב אקטיבית
ניטור מרחק מלפנים

זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
זיהוי הולכי רגל

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב-FABIA ברמת גימור
STYLE אוטומט:

מצלמת רוורס6
בקרת שיוט אדפטיבית
חיישני חגורות בטיחות

בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי רכב דו-גלגלי

זיהוי תמרורי תנועה
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