TÄIESTI UUS

ŠKODA FABIA

Huvitab?
Registreeri
siin –

AUTOLEHT:
„Tipptasemel väikeauto, mis sobib
alternatiiviks isegi kompaktklassi sõidukitele.“

UUS ŠKODA FABIA
MIS ON UUT?
Välise ilu uus tase:
• FABIA on eelkäijast 111 mm pikem, 48 mm laiem
ja 8 mm madalam
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Esimest korda on ŠKODA FABIA varustatud
mitmete juhi- ja turvalisuse abisüsteemidega:
• Sõidureas püsimise abisüsteem

• LED-tehnoloogiat sisalduvad esituled

• Sõidurea vahetamise abisüsteem

• Phoenix Orange, uus värv

• Juhiabisüsteemide pakett Travel Assist

• 16- ja 17-tollised aerokatetega valuveljed

• Parkimisabi

• Suurepärane tuuletakistustegur Cx=0,28

• Manööverdusabi

• Aktiivne jahutusluuk

• Liiklusmärgituvasti

• Elektrilised kokkupandavad küljepeeglid,
juhi poolel tumendatavad

• Kuni 9 turvapatja

Uue ŠKODA FABIA interjöör
tõmbab uuendustega tähelepanu:
• Uus interjöörikontseptsioon
• Suurem pakiruum – 380 liitrit
• Tuulutusavad tagumistele reisijatele
• Taustvalgustus ja LED-sisevalgustus
• 10,25“ digitaalne näidikupaneel
• Kahetsooniline kliimaseade
• Soojendusega rool
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• Soojendusega esiklaas

380 l

Ühenduvus Sinu käeulatuses:

Tehnoloogia:

• Eesmise kaasreisija istme kokkupandav seljatugi

• 5 USB-C pesa, sealhulgas
tahavaatepeeglil

• Sõidurežiimi
valik

• Juhtmeta laadimisega telefonihoidik

• Lisavarustusse
kuuluv suurem
kütusepaak

1,0

ŠKODAle omased Simply Clever lahendused:751

14.1°

17.5°

• Pakiruumi topeltpõhi
809
• Veosekinnitustõkised

2,564

735

• Isikupärastamine 2.0

4,108

• 2 multifunktsionaalset TopTetheri konksu

• Kolmanda põlvkonna teabe-ja
meelelahutussüsteemi (MIB3)
6,5-, 8- ja 9,2“ ekraanid

1,001

1,417

1,428

1,459

• Mitmed panipaigad ja hoiutaskud Sinu asjade jaoks

1,525

2,564
4,108
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32
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17.5°

809

1,0

380 l
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1,459
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1,0

32

1,954

1,525

1,509
809

2,564

1,954

1,780

4,108
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AERO. DÜNAAMIKA.
Dünaamiline ilu ja aerodünaamilised vormid on FABIA uues mudelis ühendatud
emotsionaalse disainiga. See sportliku loomuga kompaktne luukpära vihjab ŠKODA
margi sportlikele geenidele, hiilates samal ajal oma aerodünaamikaga.

AERODÜNAAMILINE DISAIN
Minimaalne õhutakistustegur 0,28 teeb FABIA nüüd omas klassis teiste jaoks uueks etaloniks. See saavutatakse ühelt poolt tänu kerekujule
(näiteks tahapoole langev katus ja aerodünaamilisema kaldega esiklaas), teisalt aga paljudele auto aerodünaamikat parandama mõeldud
täiustatud (või spetsiaalselt konstrueeritud) osadele. Nende hulka kuuluvad muuhulgas optimeeritud aerodünaamikaga küljepeeglid,
esikaitseraua ümber õhuvoolu suunav õhkkardin ja jahutusõhu aktiivklapid, mis piiravad mootoriruumi läbiva õhuvoolu mootori jahutamiseks
vajaliku hulgaga. Spetsiaalsed valuveljed, mis saavad lisaks Aero-ilukilbid, loodi samuti õhutakistust silmas pidades.

AERODÜNAAMILINE
KATUSEST VEERMIKUNI
Pikendatud katusespoiler
ja tagaakna kõrval asuvad
vertikaalsed õhusuunajad
aitavad aerodünaamikat
parandada ja on ka olulised
disainielemendid. Samavõrra
oluline on varustus, mis esimesel
pilgul ei pruugi nähtav olla.
Põhjakate vähendab keeriste
teket ja loob auto all õhuvoolule
takistusteta tee, parandades
sellega ka sõidustabiilsust.
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PANORAAMKATUS
Dünaamilist välisdisaini saab täiendada
panoraamkatusega, mis ulatub esiklaasist
kuni katusespoilerini välja.

ESITULED JA UDUTULED
Dekoratiivsete kristallimotiividega
esituledes kasutatakse alati LED-tehnikat.
LED-esitulede baasversioon sisaldab
LED-päevasõidutulesid, LED-lähitulesid
ja -kaugtulesid ning LED-suunatulesid.
Täis-LED-esitulede puhul lisanduvad veel
täiendavad LED-külgtuled (mõeldud kurvide
valgustamiseks ja lähitulede täiendamiseks
väikestel kiirustel) ja LED-kurvifunktsioon.
Eesmised udutuled asuvad esikaitseraua
alaosas selgelt eraldatud kohtades. Lisaks
praktilisele otstarbele moodustavad need ka
osa disainist kui tervikust.

TAGATULED
Uuel FABIAl on iseloomulikud horisontaalse
disainiga tagatuled, mis on saadaval kahes
versioonis. Baasversioonis kasutatakse
valgusdioode tagurdus- ja udutules, kuna
tippversioon saab täis-LED-tagatuled.

5

VÄLJUMINE ON
VABATAHTLIK
Autosse sisenemisel on selle kõrge klass kohe tunda. Uus FABIA pakub
kvaliteetsete materjalidega viimistletud avarat siseruumi ning ainulaadseid
lahendusi disaini, tehnika ja mugavuse vallas. Sees olles ei teki Sul kunagi
soovi oma mugavustsoonist lahkuda.

DIGITAALNE NÄIDIKUPANEEL
10,25-tollise ekraaniga digitaalne
näidikupaneel (Virtual Cockpit) pakub
Sulle pardakompuutri andmeid koos
muu reisiks vajaliku info, näiteks
navigatsioonijuhistega. Viit olemasolevat
kuvaprofiili (pildil on profiil Classic) saab
vahetada multifunktsionaalroolil asuvat
nuppu VIEW vajutades.

MEELEOLUVALGUSTUS
Reisijateruumi LEDvalgustusega saad oma
ümbrust hubasemaks
ja mugavamaks muuta.
Sinna hulka kuuluvad
meeleoluvalgustus piki kogu
armatuurlauda (valida saab
punase ja valge valguse
vahel)*, keskkonsooli ja
uksekäepidemete valgustus
ning eesmised ja tagumised
lugemisvalgustid.
* Kehtib teabe- ja
meelelahutussüsteemiga
Amundsen autodele. Selle süsteemi
puudumisel on meeleoluvalgustus
ühevärviline – punane või valge.
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EHISOSAD
Uue FABIA armatuurlauda kaunistavad kroomitud osad – näiteks tuulutusavade ja
näidikupaneeli raamid – ühendavad esteetika täiusliku funktsionaalsusega.

RUUMIKUS
Tagaistujate põlveja jalaruum tõstavad
FABIA kõrgema
klassi autode
tasemele.
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ŠKODA CONNECT:
VÕTA INTERNET ENDAGA KAASA
Interneti püsiühendus tähendab mitte ainult meelelahutust ja infot, vaid vajadusel ka
abiteenuseid. ŠKODA CONNECT on Sinu värav piiramatute sidevõimaluste maailma.

VIIMANE PARKIMISKOHT

LUKUSTUS JA AVAMINE

Vaata, kus Su auto seisab – kasvõi teiselt poolt
maakera. MyŠKODA rakendus näitab Sinu
nutitelefonil sõiduki aadressi ja kaugust selleni.

See funktsioon võimaldab Sul oma sõidukit MyŠKODA rakenduse abil
lukustada ja avada mistahes kohast. Näiteks kui Sa auto lukustamata
unustasid, saad seda teha oma nutitelefonilt, kustahes Sa ise ka viibid.

ŠKODA CONNECT
See pakkumine sisaldab kahe
kategooria teenuseid. Veebipõhine
teabe- ja meelelahutusteenus
edastab reaalajas infot
navigeerimiseks, näiteks
liiklusteateid, Care Connectteenused aga keskenduvad
turvalisusele ja abiandmisele,
võimaldades kaugjuurdepääsu
sõidukile. Samuti pakuvad need
vajadusel abiteenuseid. Neile
teenustele pääseb ligi MyŠKODA
rakendusest.
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ONLINE-LIIKLUSINFO
Värskeim info annab Sulle
täiusliku ülevaate igast reisist.
Samuti võimaldab see reageerida
olukorra muutustele, näiteks
teetöödele, avariidele või
ummikutele. Kohalike ohtude
info hoiatab Sind võimalike
eesootavate ebamugavuste,
näiteks keerukate teeolude või
piiratud nähtavuse eest.

KALENDER
Kalendri rakendus on mõeldud
tööalastele sündmustele
ning aitab Sul oma sõiduaega
optimaalsemalt ära kasutada.
Rakendus võimaldab hõlpsasti sõidu
ajal oma kalendrile ligi pääseda
ja suhelda. Navigatsiooni nuppu
kasutades juhatab kalendri rakendus
Sind plaanitud kokkusaamisele.
Mobiiltelefoni kaudu saad
osaleda ka konverentskõnedel.
Kogu Sinu kalender on interneti
kaudu sünkroniseeritud ja Sinu
kontoga seotud, tagamaks sujuvat
üleminekut ühelt seadmelt teisele.

SMARTLINK
SmartLinki kaudu laseb auto teabe- ja
meelelahutussüsteem juhil turvaliselt
sõidu ajal mobiiltelefoni pruukida.
Lisaks ühilduvad kõik sõidukite jaoks
turvaliseks tunnistatud rakendused
Apple CarPlay või Android Autoga, mis
on saadaval ka juhtmevaba versioonina.
(Täiendava info saamiseks juhtmevabade
funktsioonide kohta palume ühendust
võtta ŠKODA esindusega. SmartLinki
kasutamistingimuste ja ühilduvuse kohta
leiad infot meie veebilehelt.)
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NUTIKAD ON MITTE
AINULT TELEFONID

EESMINE PANIPAIK

USB LAEPANEELIS

Keskkonsoolis asuvast panipaigast võid leida kaks USB-C liidest,
aga samuti pliiatsihoidiku ja universaalse kinnitusklambri. Seda võib
pruukida juhtmete ja muude pisiesemete tarvis.

Sisepeegli kõrval laepaneelis asuv USBC liides on ideaalne esiklaasile kinnitatud
seadmete laadimiseks.

VIHMAVARJUHOIDIK
Nutikas panipaik
ŠKODA
originaalvihmavarju
tarvis asub otse
juhiukse sees. Selle
konstruktsioon laseb
veel välja voolata ja
jätab auto sisemuse
kuivaks.
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Uus FABIA sisaldab hulgaliselt nutikaid
ideid. Kuna juhi vajadused on alati
esmatähtsad, pakume välja lahendusi, mis
argisõite lihtsamaks teevad ja autojuhtimise
naudinguks muudavad.

PANIPAIK KESKTUNNELIL
Tagaistujatele mõeldud praktilise
varustuse hulgas on näiteks ruumikas
panipaik kesktunnelil koos elastse
topsihoidikuga. Kui hoidikut parajasti
ei kasutata, saab selle panipaiga mahu
suurendamiseks kokku voltida.

ALLAKLAPITAV SELJATUGI
Eesmise kaasreisija istme allaklapitav
seljatugi muudab auto veelgi
mitmekülgsemaks ning võimaldab selle
sisemuses vedada ka tavalisest pikemaid
esemeid.

EEMALDATAV TOPSIHOIDIK

TOPELTTASKU

Jookide jaoks saab keskkonsooli, juhi ja eesmise kaasreisija
käeulatusse paigaldada kahekohalise, Easy Open-funktsiooniga
topsihoidiku.

Esiistmete seljatugede tagaküljel asuvad topelttaskud lasevad Sul
oma asju veelgi paremini korraldada. Tahvel- või sülearvuti saad pista
suuremasse taskusse, mobiiltelefoni aga väiksemasse.
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REISI KÕIGI
MUGAVUSTEGA
Parimad tehnikavidinad on need, mis lihtsustavad elu nii, et Sa ise
neid tähelegi ei pane. Uue FABIA loomisel lähtusime just sellest
põhimõttest. Kõik alates pisimatest disainidetailidest kuni praktiliste
funktsioonideni on mõeldud Sinu sõite mugavamaks muutma.
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KOKKUKLAPITAVAD
PEEGLID
Küljepeeglid
klapitakse
automaatselt kokku
sõiduki lukustamisel.
See kaitseb neid
vigastamise eest,
eriti kitsastes oludes
parkimisel ning Sa
saad oma silmaga
veenduda, et auto
on lukustatud.
Juhiukse peegel on ka
isetumenev ega lase
tagasõitja tuledel Sind
pimestada.

KESSY
Võtmeta avamis-/lukustamis- ja käivitussüsteemi käepärasusega on väga lihtne harjuda.
Uues FABIAs saab auto lukustamiseks või avamiseks kasutada esiuksi ja tagaluuki.
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SOOJENDUSEGA ROOL
Kui juht tunneb end mugavalt, on sõit turvalisem. Seetõttu sisaldabki uue FABIA varustuse valik soojendusega rooli. Soojendust saab
hallata roolil asuva nupuga või teabe- ja meelelahutussüsteemi kaudu. Vali endale sobiv kütte intensiivsus ja naudi mugavuses reisimist.

SOOJENDUSEGA
ESIKLAAS
See käepärane
funktsioon välistab
vajaduse esiklaasi
puhtaks kraapida.
Ning talv pole
ainus aeg, mil seda
kasutada. Teabe- ja
meelelahutussüsteemi
kaudu hallatav
esiklaasisoojendus
eemaldab kiiresti jäite
või udu.

14

TELEFONILAEGAS JA USB
Telefonilaegas sobib ka suure ekraaniga seadmetele, tagab mobiiltelefonile võimendatud signaali ja laeb
sõidu ajal telefoni – kõik juhtmevabalt. Kaks USB-C andmesideliidest telefonilaeka kohal võimaldavad
Sul hõlpsasti ühendada ja sidestada oma välisseadmeid teabe- ja meelelahutussüsteemiga.

PANIPAIK
ESIISTMETEVAHELISES
KÄETOES
Väikesi
elektroonikaseadmeid
saab turvaliselt hoida
esiistmetevahelise
käetoe sisse peidetud
panipaigas. Siit leiad ka
12 V pistikupesa. Jookide
tarbeks on keskkonsoolis
olemas Easy Openpudeliavajaga topsihoidikud.
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TAGUMINE KÄETUGI
Kui tagumine
keskmine iste on vaba,
saab topsihoidikutega
käetoe alla keerata.

TAGUMISED
TUULUTUSAVAD
JA USB
Esiistmetevahelise
käetoe tagaküljel
paiknevad tuulutusavad
võimaldavad
tagaistujatel hõlpsasti
õhuvoolu oma soovide
järgi sättida. Samast
leiad ka kaks USB-C
liidest mobiiltelefonide
laadimiseks.
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LEDLUGEMISVALGUSTID
Tänu LED-tehnikale
saavad tagaistujad
kasutada neid võimsaid
valgusteid ilma juhti
häirimata. Kõigele lisaks
saab juht tagumisi
valgusteid lülitada
otse oma kohalt
(puudub pildilt). LEDlugemisvalgustid ees
ja taga on osa LEDmeeleoluvalgustuse
paketist.

PANORAAMVAADE
Panoraamkatus võimaldab Sul nautida vabadust ja avarust oma pea kohal. See valmistatakse spetsiaalsest
tumendatud klaasist ning vastab rangeimatele turvanõuetele, kindlustades ka täieliku soojusmugavuse.
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KODU KÕIGILE
ASJADELE
Alati on parem oma asju
korras hoida. Olgu siis kodus
või autos. Uues FABIAs on
seda lihtne saavutada. Tänu
avarale pakiruumile ja hulgale
Simply Clever-lahendustele
püsivad kõik asjad omal kohal.

MULTIFUNKTSIONAAL-TASKU
Kasuta pakiruumi mahtu nutikalt.
Rõivaste ja pikkade kergete
esemete hoidmiseks mõeldud
multifunktsionaaltasku on väga
käepärane.

PAKIVÕRGUD
Kolmest võrgust koosnev komplekt hoiab Su asjad pakiruumis paigal. Pealegi näed täpselt, kus miski paikneb.
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ELASTNE PANIPAIK
Pakiruumi küljepaneelile kinnituv
elastne panipaik on ideaalne
lillede, väikeste mänguasjade,
sisseostude jms hoidmiseks.
Pakiruumi suuruse saad
alati seada vastavusse oma
hetkevajadustega. Kui panipaika
ei kasutata, saab selle lihtsalt
kokku panna.

MAHT
Uue FABIA pakiruumi baasmaht on 380 liitrit, mida tagaistmeid alla klappides saab suurendada 1190 liitrini.
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KÕIKEHÕLMAV JUHIABISÜSTEEM
Kõikehõlmav juhiabisüsteem Travel Assist koondab endasse adaptiivse kiirushoidiku (sealhulgas sõidusuunas
auto lähiümbrust jälgiva radarisüsteemi) ja adaptiivse sõidurajal püsimise abisüsteemi funktsioonid. Maksimaalse
turvalisuse saavutamiseks peab juht süsteemi siiski pidevalt jälgima. Seetõttu tuvastabki mahtuvustundlik
rool juhi käte puudutust ja on süsteemi interaktiivseks liideseks. Kui juht juhtimisega ei tegele, tuvastab selle
mahtuvustundlik rool. Kõikehõlmav juhiabisüsteem paigaldatakse autole alati koos digitaalse näidikuplokiga.

ADAPTIIVNE KIIRUSHOIDIK
Lisaks tavalisele kiirushoidiku funktsioonile kasutab see süsteem ka esivõres paiknevat
radariseadet ning kiiruseni kuni 210 km/h hoiab turvalist pikivahet Sinu ees liikuva sõidukiga.

ADAPTIIVNE
SÕIDURAJAL
PÜSIMISE
ABISÜSTEEM
See süsteem suudab
hoida autot oma
sõiduraja keskel ning
kõrvalekaldumise korral
juhti hoiatada. Süsteem
võtab auto juhtimise
üle ka siis, kui teetööde
tõttu tuleb rada
vahetada.
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SPETSIALISTID
SÕIDAVAD KAASA
Maanteel võib kohata igasuguseid olukordi. Tagamaks, et auto on
valmis nende kõigiga toime tulema, on olemas täiendavad mitmete
funktsioonidega abisüsteemid, mis aitavad või asendavad juhti.

SÕIDUSUUNAS AUTO
LÄHIÜMBRUST JÄLGIV
RADARISÜSTEEM
Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem Front Assist
kasutab esivõres paiknevat radariseadet ning
on mõeldud eesliikuva sõiduki kauguse jälgimiseks, sisaldades ka
hädapidurdusfunktsiooni. Seda kõike täiendab
jalakäijate tuvastus- ja
turvasüsteem, mis hoiatab juhti helisignaaliga,
märgutulega ja ka kerge
pidurdusimpulsiga.

ÜMBERREASTUMISE
ABISÜSTEEM
Ümberreastumise
abisüsteem Side
Assist kasutab
auto taha ja küljele
jääva ala jälgimiseks
tagakaitserauas
paiknevaid
radariseadmeid, mis
suudavad kuni 70
meetri kauguselt
tuvastada teisi autosid
ja isegi halvasti
nähtavaid jalgrattureid.
Ümbritsevate sõidukite
kiiruse ja kauguse põhjal
otsustab süsteem, kas
juht vajab hoiatamist.

TAGANTLÄHENEVA
SÕIDUKI HOIATUS
Tagakaitserauas asuvate
ümberreastumise
abisüsteemi
andurite abil aitab
tagantläheneva sõiduki
hoiatus Rear Traffic
Alert Sul parkimiskohalt
turvaliselt välja
tagurdada isegi piiratud
vaatevälja korral.
Süsteem suudab ohu
korral ka automaatselt
pidureid rakendada.
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PARKIMISANDURID
Autoga manööverdamine ja parkimine on lihtsam tänu esi- ja tagakaitserauda
integreeritud parkimisanduritele, mis jälgivad auto kaugust mistahes takistustest.

PARKIMISABISÜSTEEM
Parkimisabisüsteem vabastab Sind igasugusest peavalust kitsas parklas. Süsteem valib ise välja sobiva parkimiskoha
ja manööverdab auto turvaliselt sinna parkima, olgu koht sõidusuunaga paralleelselt või risti.
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VALGUSTUSE ABISÜSTEEM
Lisaks automaatsele kaugtulede ümberlülitamisele sisaldab valgustuse abisüsteem Light Assist ka
vihmaandurit, isetumenevat tahavaatepeeglit, tunnelifunktsiooni ning saabumis- ja lahkumisfunktsiooni.

AHELKOKKUPÕRKE
ENNETAMISE SÜSTEEM
Avarii korral alustab ahelkokkupõrke
ennetamise süsteem pidurdamist
sõiduki järgneva juhitamatu
liikumise vältimiseks, vähendades
seega edasiste kokkupõrgete
võimalust.

LIIKLUSMÄRGITUVASTUS
Süsteem kasutab sisepeeglis
paiknevat kaamerat eesoleval
teel nähtavate liiklusmärkide
skaneerimiseks ning annab neist
juhile teada. Süsteem suudab
tuvastada tee vasakul ja paremal
serval või tee kohal asuvaid märke.
Lisaks suudab süsteem tuvastada
ka muutuvaid (elektroonilisi)
liiklusmärke.
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TURVALISUS
Äärmuslikes olukordades, kui juht enam aktiivselt
sündmuste käiku mõjutada ei saa, asuvad tegevusse
sõiduki passiivturvalisuse elemendid, näiteks turvapadjad.
Viimaseid saab Sinu autosse paigaldada kuni üheksa.

PEATURVAPADJAD
Rakendumisel moodustavad
peaturvapadjad seina,
mis kaitsevad ees ja
taga istuvaid reisijaid
peavigastuste eest.

JUHI JA KAASREISIJA
TURVAPADJAD
Juhi turvapadi asub rooliratta
keskmes, kaasreisija oma aga
armatuurlauas. Viimast saab välja
lülitada puhuks, kui esiistmele
paigaldatakse lapseiste.
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KÜLGTURVAPADJAD EES JA TAGA
Need neli turvapatja kaitsevad reisijate vaagnapiirkonda ja rinnakorvi
küljelt tuleva löögi korral.

PÕLVETURVAPADI
Roolisamba alla paiknev turvapadi kaitseb juhi põlvi ja sääri.
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ACTIVE

Active-versiooni põhivarustusse kuuluvad esivõre kroomitud
raam, mustad küljepeeglite korpused ja uksekäepidemed,
toonitud klaasidega aknad, LED-esituled (baasversion) koos LEDpäevatuledega, keskkonsool 12V pistikupesa ja topsihoidikuga,
elektriajamiga esiaknad, kaugjuhtimisega kesklukustus ja palju muud.

MUST ACTIVEINTERJÖÖR
Must ehispaneel
armatuurlaual
Läikivmustad
ehisosad
Tekstiilistmekatted

AMBITION

Ambition-versiooni põhivarustuses sisalduvad muuhulgas kerevärvi
korpusega küljepeeglid (elektriliselt reguleeritavad ja soojendusega)
uksekäepidemed, kroomi-hõbedapakett koos interjööri ehisosadega,
vihmavari juhiukses, prillilaegas ja reguleeritava kõrgusega juhiiste.
Ambition-versiooni interjöör on saadaval kolmes variandis.

MUST/MUST
AMBITIONINTERJÖÖR
Must ehispaneel
armatuurlaual
Anodized Crossehisosad
Tekstiilistmekatted
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AMBITION

MUST/HALL
AMBITIONINTERJÖÖR
Tekstiilehispaneel
armatuurlaual
Halli metallikkattega
ehisosad
Tekstiilistmekatted
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AMBITION
DYNAMIC

Pakett Dynamic sisaldab eesmisi sportistmeid, kolme
kodaraga sportlikku multifunktsionaalrooli, kergmetalldisainiga
sportpedaalikatteid, reguleeritava kõrgusega istmeid juhile ja
eesmisele kaasreisijale ning palju muud.

AMBITION
DYNAMICINTERJÖÖR
Tepitud musta
Suediaga ehispaneel
armatuurlaual
Halli metallikkattega
ehisosad
Suedia-/
tekstiilistmekatted,
must laepolster

ELEGANCE

Elegance-versiooni põhivarustusse kuuluvad küljeakende kroomitud
raamid (alaserv), udutuled, väike nahapakett (rooli, käigukangi nupu ja
käsipiduri hoova nahkkate), LED-meeleoluvalgustuse pakett, raadio
Swing, kaks USB-C liidest, KESSY GO (võtmeta käivitussüsteem),
lähitulede automaatlülitus hämaras pluss saabumis- ja lahkumisfunktsioon,
kliimaseade, reguleeritava kõrgusega istmed juhile ja eesmisele
kaasreisijale ning palju muud. Elegance-versiooni interjöör on saadaval
kolmes variandis.

MUST/HALL
ELEGANCEINTERJÖÖR
Halli tepinguga
tekstiilehispaneel
armatuurlaual
Halli metallikkattega
ehisosad
Tekstiilistmekatted
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ELEGANCE

MUST/ORANŽ
ELEGANCEINTERJÖÖR
Oranži tepinguga
tekstiilehispaneel
armatuurlaual
Oranži
metallikkattega
ehisosad
Tekstiilistmekatted

31

ELEGANCE
DYNAMIC

Pakett Dynamic sisaldab eesmisi sportistmeid,
kolme kodaraga sportlikku multifunktsionaalrooli,
kergmetalldisainiga sportpedaalikatteid ja palju muud.

ELEGANCE
DYNAMICINTERJÖÖR
Tepitud musta
Suediaga ehispaneel
armatuurlaual
Halli metallikkattega
ehisosad
Suedia-/
tekstiilistmekatted,
must laepolster
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ISTMEKATTED
Must Active (tekstiil)

Must Ambition/Elegance Dynamic
(Suedia/tekstiil), eesmised sportistmed

Must Ambition (tekstiil)

Must Elegance (tekstiil)

Oranž Elegance (tekstiil)
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KEREVÄRVID
PHOENIX ORANGE METALLIKVÄRV

CANDY WHITE TAVAVÄRV

ENERGY BLUE TAVAVÄRV

MOON WHITE
METALLIKVÄRV

BRILLIANT SILVER
METALLIKVÄRV

GRAPHITE GREY
METALLIKVÄRV

MAGIC BLACK
METALLIKVÄRV

RACE BLUE
METALLIKVÄRV

VELVET RED
METALLIKVÄRV

Värvivaliku Colour Concept musta või halli versiooni kasutades on Sinu käsutuses 23 kombinatsiooni, mis lubab Sul anda autole oma
lemmikvärvi ja lisada sinna ka isikupära. Must Colour Concept võimaldab kombineerida musta katust, küljepeeglite korpusi ja valuvelgesid teist
värvi kerega (välja arvatud Magic Black ja Energy Blue). Hall Colour Concept (pole saadaval kerevärvidele Graphite Grey ja Energy Blue) aga
sisaldab lisaks hallile katusele, peeglitele ja velgedele ka esivõre halli raami.

34

VELJED
18-tollised läikivmustad harjatud
valuveljed LIBRA*

17-tollised metallikmustad valuveljed
PROCYON koos mustade Aeroilukilpidega

16-tollised hõbedased valuveljed
PROXIMA koos mustade Aeroilukilpidega

17-tollised metallikhallid valuveljed
PROCYON koos mustade Aeroilukilpidega

17-tollised hõbedased valuveljed
PROCYON koos mustade Aeroilukilpidega

16-tollised metallikmustad valuveljed
PROXIMA koos mustade Aeroilukilpidega

16-tollised metallikhallid valuveljed
PROXIMA koos mustade Aeroilukilpidega

15-tollised metallikmustad valuveljed
ROTARE

15-tollised plekkveljed koos CALISTOilukilpidega

14-tollised plekkveljed koos FLAIRilukilpidega

15-tollised hõbedased valuveljed
ROTARE

* Jõuab turule hiljem.
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Huvitab?
Registreeri
siin –

ŠKODA Tallinn • Auto 100 Tallinn AS
Tallinn, Pirni 1
Telefon: 680 8222 • info@skoda.ee
www.skodatallinn.ee
ŠKODA Laagri • SKO Motors OÜ
Laagri, Pärnu mnt 543
Telefon: 683 7070 • auto.laagri@skoda.ee
www.skodalaagri.ee
ŠKODA Tartu • Aasta Auto AS
Tartu, Sepa 24 A
Telefon: 730 8000
info@aastaauto.ee • www.aastaauto.ee

ŠKODA Eesti
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Moller Auto Pärnu OÜ
Pärnu, Välja 3
Telefon: 447 6100 • parnu@moller.ee
Moller Auto Viru OÜ
Jõhvi, Narva mnt 143
Telefon: 680 8200 • viru@moller.ee
ŠKODA Viljandi • Folk Auto OÜ
Viljandi, Tallinna 45
Telefon: 435 5340 • info@folkauto.ee

@skodaeesti

ŠKODA Kuressaare • Warma Auto OÜ
Kuressaare, Tallinna 82 A
Telefon: 453 0120 • info@warmaauto.ee
www.warmaauto.ee
ŠKODA Rakvere • Kindle OÜ
Rakvere, Teliku 2
Telefon: 601 8000 • info@skodarakvere.ee
www.skodarakvere.ee
ŠKODA Haapsalu • Uuemõisa Autokeskus OÜ
Uuemõisa , Tallinna mnt 78
Tel: 472 4010 • keskus@uak.ee
www.skodahaapsalu.ee

WWW.SKODA.EE

