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1.5 ליטר 150 כ"ס 1.0TSI ליטר 110 כ"ס TSIמנוע

טורבו בנזין )Turbocharged startified Injection (TSIסוג מנוע

1498 / 9994 / 3מספר צילינדרים / נפח )סמ”ק(

5,000-6,000 / 5,500150 / 110הספק מירבי )כ”ס / סל”ד(

1,500-3,500 / 2,000-3,00025.49 / 20.39מומנט מירבי )קג”מ / סל”ד(

ביצועים

205225מהירות מירבית )קמ”ש(

9.98תאוצה 0-100 קמ”ש )שניות(

צריכת דלק* )ליטר ל-100 ק"מ(

6.0 - 5.75.9 - 5.9משולבת

בנזין נטול עופרת 95 אוקטןבנזין נטול עופרת 95 אוקטןסוג דלק

הנעה

קדמיתסוג

אוטומטיתתיבת הילוכים

מצמד כפול דו-אקסיאלי עם הפעלה אלקטרו-הידראוליתמצמד

 משקל ומימדים

1,364 - 1,3391,220 - 1,187משקל עצמי - כולל נהג )ק"ג(

525 - 528420 - 405עומס מורשה - כולל נהג )ק"ג(

1,6901,700 - 1,649משקל כולל )ק"ג(

4,179 - 4,170אורך )מ"מ(

1,780רוחב )מ"מ(

1,464 - 1,461גובה )מ"מ(

2,552 - 2,551בסיס גלגלים )מ"מ(

138מרווח גחון )מ"מ(

10.7קוטר סיבוב )מטרים(

1,1001,200כושר גרירה עם בלמים )ק"ג(

620 - 600610 - 590כושר גרירה ללא בלמים )ק"ג(

1,153 / 343נפח תא מטען כולל / לא כולל מושבים אחוריים מקופלים

40נפח מיכל הדלק )ליטרים(

שלדה

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

בלמים הידראולים עם מעגל אלכסוני כפול וסיוע ואקום עם מגבר Dual Rateמערכת בלימה

בלמי דיסק עם קירור פנימי / בלמי דיסקבלמים קדמיים / אחוריים

)6J x 16" )Ambitionחישוקים
7J x 17" )Style(

7J x 17" )Style(
7J x 18" )Monte Carlo(

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**

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת

בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

רמת האבזור 
הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם

7 New Fabia 1.0 TSI (110( Ambition DSG7 PJ33ND
7 New Fabia 1.0 TSI (110( Style DSG7 PJ34ND
7 New Fabia 1.5 TSI (150( Style DSG7 PJ34RD
7 New Fabia 1.5 TSI (150( MC DSG7 PJ37RD

מקרא:
אביזר קיים

 אביזר אופציונאלי
אביזר לא קיים

מפרט טכני

THE ALL - NEW

ŠKODA
FABIA

התמונות להמחשה בלבד בתוך כך, ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן, נכונים ליום פרסומם ויתכנו בהם 
שינויים, לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. המפרט המחייב הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב שנחתם 
על ידי הלקוח • 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 • מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג • הנתונים 
המצוינים כאן הנם נתוני היצרן על פי בדיקות שנערכו בהתאם לנדרש ע"פ דין. הנתונים המוצגים אינם מתייחסים לנתוני רכב ספציפי אלא נועדו לאפשר ללקוח השוואה בין דגמי רכב 

שונים. אבזור ואפיון הרכב עשוי לשנות את תכונות וביצועי הרכב כגון: משקל, אווירודינמיקה, צריכת דלק, פליטת מזהמים וכו'. לפרטים נוספים ראו ספר הרכב ואתר היצרן.

חיישני חגירת חגורות בטיחות )קדמיים ואחוריים( כריות אוויר 9
)ISA( בקרת מהירות חכמה מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב

בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
מערכת התרעה במצב של עייפות נהג בקרת שיוט אדפטיבית

מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים
מצלמת רוורס מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

שליטה אוטומטית באורות גבוהים מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים
מערכת לזיהוי תמרורי מהירות מערכת לזיהוי הולכי רגל

:Ambition ברמת גימור FABIA-פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב

חיישני חגירת חגורות בטיחות )קדמיים ואחוריים( כריות אוויר 9
)ISA( בקרת מהירות חכמה מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב

בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
מערכת התרעה במצב של עייפות נהג בקרת שיוט אדפטיבית

מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים
מצלמת רוורס מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

שליטה אוטומטית באורות גבוהים מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים
מערכת לזיהוי תמרורי מהירות מערכת לזיהוי הולכי רגל

:Style, Monte Carlo ברמת גימור FABIA-פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב

דרגת 
זיהום 
אוויר

צריכת דלק בליטרים 
ל-100 ק"מ* דגם  קוד דגם

8 משולבת 5.7 New Fabia 1.0 TSI (110( Ambition DSG7 PJ33ND

9 משולבת 5.9 New Fabia 1.0 TSI (110( Style DSG7 PJ34ND

5 משולבת 5.9 New Fabia 1.5 TSI (150( Style DSG7 PJ34RD

6 משולבת 6 New Fabia 1.5 TSI (150( MC DSG7 PJ37RD



MOON WHITE METALLIC (2Y(

)Ambition בנוסף על האבזור ברמת גימור()STYLE בנוסף על האבזור ברמת גימור(

אביזרי תפעולאביזרי תפעול
מראות צד עם כוונון חשמלי, מפשיר אדים והכהייה • 

אוטומטית בצד הנהג
מערכת Kessy-Go - הנעה ללא מפתח• 
מערכת CLIMATRONIC - בקרת אקלים דיגיטלית עם • 

פתחי מיזוג למושבים האחוריים מפוצלת / דו-אזורית
 Maxi Dot - מחשב דרך וצג נתונים דיגיטל	 
מחזיקי מטען ורשתות לעיגון הציוד• 
כוונון גובה במושבים הקדמיים• 
חיישן תאורה וחיישן גשם• 

מערכת Kessy - פתיחה, נעילה והנעה ללא מפתח• 
מושבים קדמיים עם כוונון גובה ותמיכה בגב תחתון• 
"קוקפיט וירטואלי" - לוח מחוונים דיגיטלי צבעוני בגודל • 

 10.25" בעל מספר תצוגות הניתנות להחלפה 

אביזרי תפעול
 מראות צד עם כוונון וקיפול חשמלי, • 

 מפשיר אדים והכהייה אוטומטית בצד הנהג

מושבים
מושבי ספורט מעוצבים מבד • 

 שחור בשילוב דמוי קרבון

עיצוב
הגה ספורט קטום תלת חישורי • 

בציפוי עור עם כפתורי שליטה 
על מערכת המולטימדיה ומנופי 

העברת הילוכים
גג פנורמי• 
 •LIBRA "18 חישוקי סגסוגת
גג בצבע שחור• 
בתי מראות צד בצבע שחור• 

גריל קדמי מושחר• 
כיתוב ŠKODA על דלת תא המטען • 

בצבע שחור
עיטורי MONTE CARLO בצידי הרכב• 
דיפון דשבורד קדמי ודלתות בשילוב • 

בשילוב אדום מטאלי ודמוי קרבון
דוושות בחיפוי דמוי אלומיניום• 
מסגרת חלונות מגומי שחור• 

מערכת Hill Hold Control לסיוע בעת זינוק בעלייה• 
מערכת Front Assist מסייעת בניטור מרחק מלפנים אשר בולמת את הרכב • 

בעת זיהוי סכנת התנגשות, כולל זיהוי הולכי רגל
מערכת Lane Assist המפעילה תיקוני היגוי על מנת לסייע במניעת סטייה • 

לא מכוונת מנתיב הנסיעה )המערכת פעילה רק בעת זיהוי סימני דרך(
 •Adaptive Cruise Control מערכת בקרת שיוט אדפטיבית
9 כריות אוויר• 
חיישני חגורות מלפנים ומאחור• 
מערכת לאיתור עייפות נהג• 
חיישני חנייה אחוריים• 
סייע תאורה בעת פתיחת הרכב ודימום מנוע• 

(COMMING HOME / LEAVING HOME / TUNNEL LIGHT / DAY LIGHT(
מערכת TPMS לניטור לחץ אוויר בצמיגים• 
מערכת Maneuver Assist המזהה מכשולים מאחורי הרכב ומסייעת בבלימת • 

הרכב בעת זיהוי סכנת התנגשות

 אביזרי בטיחות

הגה דו חישורי עם כפתורי שליטה על מערכת • 
המולטימדיה

 •PROXIMA "16 חישוקי סגסוגת
 SUNSET - חלונות אחוריים כהים	 

מסגרת גריל קדמי מצופה כרום• 

 עיצוב

צבעים ומימדים
ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה במפרט לבין הגוון בפועל

חישוק סגסוגת "17

MP - ריפוד שחור-קופרMF - ריפוד שחור

NL - ריפוד שחור-אפור )PROXIMA( 16" חישוק סגסוגת

AMBITION

STYLE

מערכת מולטימדיה וקישוריות
 •BOLERO "8 מערכת מולטימדיה
6 רמקולים• 
2 שקעי USB מלפנים• 
2 שקעי USB מאחור )טעינה בלבד(• 
שקע USB ליד המראה המרכזית )לטובת מצלמת דרך(• 
 •Bluetooth קישורית
 	 Android Auto by Google 
 	CarPlay by Apple 

AMBITIONSTYLEMONTE CARLO
רמת גימוררמת גימוררמת גימור

MONTE CARLO

חישוק סגסוגת "18

בקרת שיוט אדפטיבית
Adaptive Cruise Control

Lane Assist לוח מחוונים דיגיטלימערכת Front Assist מערכת
מסייעת בניטור מרחק מלפנים

פנסי LED קדמיים

MV – ריפוד שחור

GRAPHITE GREY METALLIC (5X( MAGIC BLACK METALLIC (1Z(

BRILLIANT SILVER METALLIC (8E( RACE BLUE METALLIC (8X( VELVET RED METALLIC (K1( בתוספת תשלום PHOENIX ORANGE METALLIC (2X( בתוספת תשלום

הגה ספורט קטוםגג פנורמימושבי ספורט

אביזרי בטיחות
חיישני חנייה קדמיים ואחוריים• 
פנסי LED קדמיים• 
מצלמה אחורית• 
מערכת Maneuver Assist המזהה מכשולים מאחורי ובחזית • 

 הרכב ומסייעת בבלימת הרכב בעת זיהוי סכנת התנגשות

עיצוב
 •PROCYON AERO "17 חישוקי סגסוגת
הגה דו חישורי בציפוי עור עם כפתורי שליטה על • 

מערכת המולטימדיה ומנופי העברת הילוכים
אופציה לחבילה Color Concept )בתוספת תשלום(*• 
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 *חבילת Color Concept כוללת
גג, חישוקים ובתי המראות בצבע שחור 

או אפור להתאמה אישית מושלמת.

תלויים  בה  השימוש  והיקף  המולטימדיה  למערכת  *החיבור 
ייתכנו  השונות,  ובאפליקציות  הסלולארי  המכשיר  ביצרניות 
יבואן  או  ביצרן  תלויות  אינן  בשימוש אשר  ו/או  בחיבור  מגבלות 

הרכב ואינן באחריותם.


