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STROM V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Díky vozům ŠKODA je česká krajina o něco zelenější. Za každý automobil s okřídleným šípem ve znaku prodaný  
v České republice vysazujeme jeden stromek. Od roku 2007 jsme takto do naší přírody vrátili téměř 640 000 sazenic. 
ŠKODA stromky zapustily své kořeny na více než 50 místech, především ve středních a východních Čechách.

Více o projektu „Za každé prodané auto ŠKODA v ČR jeden zasazený strom“ naleznete na www.skoda-auto.cz.
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 EDITION R5

MOTORIZACE
Komb. spotřeba 

[l/100 km]
Komb. emise CO2 

[g/km]

1,4 TSI/92 kW AP 4,9 115 474 900

FABIA

ŠKODa Fabia EDiTiON R5
CENÍK
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• BEZPEČNOST
ESC včetně ABS, MSR, EBV, ESBS, ASR, EDS, HBA, TPM+, XDS+, EBP, RBS a multikolizní brzdy (MKB)

Airbagy řidiče a spolujezdce (s deaktivací), boční airbagy vpředu a hlavové airbagy

Asistent rozjezdu do kopce

Front Assist

SpeedLimiter

Dvoutónová houkačka

Light and Rain Assist – světelný a dešťový senzor

• VNĚJŠÍ VÝBAVA
Uni barva bílá Candy White

Bílá kola z lehké slitiny: Savio (7J×17")

Černá mřížka chladiče a vnější zpětná zrcátka, spoiler

Černý rámeček chladiče

Prahové lišty a difuzor

Polepy R5 a vavřínový věnec

Černě lakovaná střecha, A-sloupek

Zadní spoiler v barvě karoserie

Přední mlhové světlomety

Projektorové halogenové světlomety s LED denním svícením

LED osvětlení zadní registrační značky

Kotoučové brzdy zadní

Sportovní podvozek

Sada na opravu pneumatik (bez rezervního kola, zvedáku vozu a klíče na kola)

• VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT
3ramenný sportovní kožený multifunkční volant s chromovaným rámečkem

Kožená manžeta řadicí páky a madlo ruční brzdy s červeným prošitím

Interiér Alcantara/látka

Kryty pedálů z hliníku

Climatronic – automatická klimatizace

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu

Vyhřívání předních sedadel

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka se směrovkami a kliky v barvě vozu

KESSY – bezklíčové odemykání, zamykání a startování vozidla

Infotainment Amundsen 6,5" s navigací (včetně mapové podkladu), Bluetooth, Apple konektivita a ŠKODA Surround s 6 reproduktory

Digitální příjem DAB

Maxi Dot

Sunset

Signalizace vzdálenosti při parkování vzadu

Rear View Camera – zadní parkovací kamera s ostřikovačem

Adaptive Cruise Control – adaptivní tempomat

Vkládané tkané koberečky s červeným prošitím

Start-Stop systém a rekuperace brzdné energie

• VNĚJŠÍ VÝBAVA A KOMFORT
Zelená/černá kola z lehké slitiny: Savio (7J×17") 0 / 0

• ZÁRUKY A SLUŽBY
Mobilita PLUS – záruka mobility Plus a prodloužená záruka na 5 let, do 100 000 km 2 000

Mobilita PLUS – záruka mobility Plus na 5 let, do 100 000 km a prodloužená záruka na 5 let, do 150 000 km 8 500

Předplacený servis Standard na 5 let nebo 60 000 km / 100 000 km / 150 000 km 14 490 / 18 990 / 30 490

Předplacený servis Plus na 5 let nebo 60 000 km / 100 000 km / 150 000 km 25 990 / 33 990 / 59 490

STANDARDNÍ VÝBAVA

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

AP – automatická převodovka

Emise CO2: kombinovaný ṕrovoz – 115 g/km. Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů 

motorových vozidel.

Váš prodejce vozů ŠKODA:Všechny motorizace uvedené v tomto ceníku splňují emisní limity EU 6.

V tomto ceníku jsou uvedeny ceny v Kč, doporučené výrobcem ŠKODA AUTO, včetně 21% DPH. 
Dopravní náklady jsou v ceně vozidla. Na možnosti kombinací jednotlivých mimořádných výbav 
se informujte u svého prodejce vozů ŠKODA. ŠKODA AUTO si vyhrazuje právo uskutečňovat 
v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným. Další podrobné informace o základní 
a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání 
poskytne Váš prodejce vozů ŠKODA.

Ceník je platný od 29. 1. 2018 do odvolání.


