
THE NEW ŠKODA FABIA



המכונית שלך,
צריכה להיות 

החתימה שלך.

ריפודים / עיצוב פנימי

ColourConcept לבן

ColourConcept כסף

 רמת גימור -
 Ambition

ריפוד כחול )ג'ינס(
BN

רמת גימור -
 Active

ריפוד שחור
BW

בשילוב לוח מחוונים 
שחור ופנל אפור

בשילוב לוח מחוונים 
שחור ופנל לבן

רמת גימור -
 Style

ריפוד בז'
 BO

רמת גימור -
 Style

ריפוד כחול )ג'ינס(
 BN

רמת גימור -
 Style

ריפוד שחור
 BL

 רמת גימור -

 Ambition
ריפוד אפור

BL

בשילוב לוח מחוונים 
שחור ופנל לבן

בשילוב לוח מחוונים 
שחור ופנל בהיר

בשילוב לוח מחוונים 
שחור ופנל שחור

בשילוב לוח מחוונים 
שחור ופנל כהה



8X - Race Blue metallic   Z5 - Pacific Blue uni   F2 - Sprint Yellow uni

P7 - Rallye Green metallic 8E - Brilliant Silver metallic 6X - Rio Red metallic  J3 - Laser White uni

4L - Topaz Brown metallic  G0 - Denim Blue metallic

 9P - Candy White uni

 2Y - Moon White metallic  8T - Corrida Red uni

 1Z -Black Magic pearl effect 4K - Cappuccino Beige metallic    F6 - Metal Grey metallic

נהדרים.  חייב לבוא עם צבעים  עיצוב הרכב 
הפאביה החדשה מציעה קשת של גוונים כדי 

לצבוע את העיר באיזה צבע שתבחר.

צבעים )גוף הרכב(

בחר בצבע גג - אדום, שחור, לבן או כסף
ומייד יותאמו לגג - חישוקי הסגסוגת ובתי 

המראות ל Colour Concept שלך.

אדום
)בשילוב עם גג אדום(

לבן
)בשילוב עם גג לבן(

שחור
)בשילוב עם גג שחור(

כסף
)בשילוב עם גג כסף(

)Color Concept( 16" חישוקי סגסוגת

ColourConcept שחור

ColourConcept אדום



Active רמת גימור
Hatchback מוצע במרכב

עיצוב ודיפון
# מראות צד וידיות בצבע המכונית

# מגש אחורי ניתן להסרה לנוחות הטענה

פתרונות אחסון
# תא אחסון מתחת למשענת היד המרכזית

# תאי אחסון בדלתות הקדמיות והאחוריות

אבזור נוסף
 185/60 R15  צמיגים #

,USB-ו AUX שקע ,MP3 1 הכולל נגןDin בגודל Bluse מערכת שמע מקורית מדגם #

   SD ותמיכה בכרטיס  

# 4 רמקולים

מערכת שמע

אביזרי תפעול
# נעילה מרכזית

# שני שלטי מפתח קפיץ 

# שני חלונות קדמיים חשמליים 

# הגה כח מתכוונן לגובה ולעומק - תלוי מהירות, טלסקופי קורס

# מראות צד מופעלות חשמלית עם איתות מובנה 

# מפשיר אדים מובנה במראות הצד

# מאותתי צד בנגיעה אחת )לעקיפות מהירות 3 איתותים(

# תאורת תא מטען

# משענת יד קדמית מתכווננת

# שקע 12V בקונסולה המרכזית

# מזגן מקורי

# מושב נהג מתכוונן לגובה

# מערכת Start / Stop להתנעה וכיבוי המנוע בעצירות, המאפשרת חיסכון בדלק 

  ומונעת פליטת מזהמים מיותרת

ABS+MSR+ASR+EDS+HBA+MKB :הכוללת )ESP דור שלישי של( ESC מערכת בקרת יציבות #

Anti-Locking Brake System - ABS מערכת בלמי #

Electronic Braking effect distributor between the axels - EBV מערכת #

# מערכת Torque Moment Regulation - MSR – למניעת נעילת/החלקת גלגלים

# מערכת TPM - לניטור לחץ אויר בצמיגים

# מערכת Anti Skidding Regulation - ASR למניעת החלקת גלגלים בתחילת נסיעה

# מערכת Multicollison Breaking - MKB  שמירה על יציבות המכונית בעת תאונה שבה נפתחות כריות האוויר

 Electronically controlled differential - XDS מערכת #

# 6 כריות אוויר

# מתג לניתוק כרית אוויר קדמית )נוסע(

# פנס ערפל אחורי   

# חגורות בטיחות קדמיות אקטיביות )מערכת קדם מותחן( מתכווננות עם חיווי לנהג

# שלוש חגורות בטיחות אחוריות בעלות 3 נקודות עיגון

# נקודות עיגון Isofix להתקנה קלה של מושבי בטיחות לילדים

Aero מגב אחורי #

Daytime running light - תאורת נסיעה ביום #

# הגנה להולכי רגל על שכבת הגריל הקדמי

# חיישני חגורת בטיחות לכל הנוסעים

# מערכת Hill Hold - למניעת התדרדרות )בדגם DSG בלבד(

אביזרי בטיחות



)Active בנוסף על הקיים ברמת הגימור( Ambition רמת גימור
מוצע במרכב Hatchback ומרכב SPACE ** )סטיישן(

 אביזרי תפעול
# ארבעה חלונות חשמליים עם מנגנון מניעת נעילה על הידיים

# משענת גב אחורית מתפצלת ומתקפלת 60:40

# Maxi Dot מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי עם לחצני שליטה מההגה השולטים 

על הרדיו והטלפון  
# מערכת בקרת שיוט

# שקע 12V בתא מטען למרכב SPACE בלבד** 

# דיבורית Bluetooth * מקורית באנגלית

* מותנה בהתאמה למכשיר הנייד

 אביזרי בטיחות
# מערכת Front Assist - מערכת חכמה המנטרת מרחק מלפנים, מתריעה בפני סכנה ובמקרה

  הצורך מאטה את הרכב ואף בולמת בלימת חרום.  

# מערכת Speed Limiter - מערכת המתריעה על מהירות מופרזת.

# מערכת לאיתור עייפות נהג - המתריעה על עייפות ועצירה להרעננות.

  (Day Light) LED ופנסי (H7( פנסים ראשיים הלוגן #

# פנסי ערפל קדמיים

# מנגנון ביטול פתיחת חלונות חשמליים אחוריים לבטיחות ילדים

 עיצוב ודיפון
# הגה כוח ספורטיבי, ידית הילוכים ובלם יד עם ציפוי עור 

# מגש אחורי נגלל במרכב SPACE בלבד**

# פסי נשיאה בצבע שחור במרכב SPACE בלבד** 

# חבילת כרום 

 פתרונות אחסון
# תאים גמישים לאחסון בתא מטען

# פח אשפה

# תא אחסון למשקפיים )המתבטל בהתקנת חלון גג(

# מערכת רשתות לאחסון בתא המטען

# תא כפפות מואר

# רשתות אחסון לפריטים קטנים בצידי המושבים הקדמיים

# תאי אחסון תחת המושבים הקדמיים

 מערכת שמע
 USB + AUX 2 עם שקעDin גרסא משודרגת(, בגודל( Swing מערכת שמע מקורית מדגם #

  הכוללת מסך מגע המתממשקת לדיבורית Bluetooth* מקורית 

 אבזור נוסף
# חישוקי סגסוגת R16 215/45 במרכב SPACE בלבד**

גג פנורמי )אופציה בלבד(



 אביזרי תפעול
# "Kessy" - מפתח חכם )Keyless( הנעה באמצעות כפתור. כמו כן, מאפשר פתיחה ונעילת

  מערכת דלתות מרכזית. 

   Climatronic מערכת בקרת אקלים #

# כוונון גובה למושב נוסע

# מראה פנימית מתכהה אוטומטית

)Ambition בנוסף על הקיים ברמת הגימור(  Style רמת גימור

* מותנה בהתאמה למכשיר הנייד

 אביזרי בטיחות
Comming / Leaving Home ,Day Light - שינוי תאורה אוטומטי - Easy Light Assistant #

 עיצוב ודיפון
# Sunset - חלונות כהים לחלונות אחוריים

 אבזור נוסף
215/45 R16 חישוקי סגסוגת #

# אופציה ל- "Color Concept" - שילוב גג בצבע התואם לצבע חישוקי סגסוגת ובתי מראות 

 מערכת שמע
  AUX שקע ,MP3 2 הכוללת נגןDin גרסא משודרגת(, בגודל( Bolero מערכת שמע מקורית מדגם #

  ו-USB ומסך מגע המתממשק לדיבורית Bluetooth* מקורית

# smart link – שיקוף תוכן המכשיר הנייד על גבי צג הרכב. 

# 6 רמקולים - 4 קדמיים, 2 אחוריים. 

כוונון גובה מושב נהג ונוסע

Climatronic
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Fabia מידותSpace Fabia מידות

מערכות בטיחות מתקדמות

# ניטור מרחק מלפנים - Front Assist - באמצעות שימוש ברדאר על הפגוש הקדמי, מערכת ה- Front Assist יוצרת איתות אקוסטי ו/או ויזואלי, על גבי ה- Maxi Dot להתריע לגבי   

  התנגשות המממשת ובאה. במידה והנהג לא מגיב בזמן, המערכת בולמת את הרכב על מנת להקטין כל פגיעה אפשרית )מרמת גימור Ambition ומעלה(.
# מערכת Speed Limiter - המערכת אינה מאפשרת לעבור על המהירות המותרת. רק לחיצה חדה על דוושת הדלק תבטל את הגבלת המהירות, מטעמי בטיחות כמובן    

  )מרמת גימור Ambition ומעלה(.
   Maxi Dot -חיישן עייפות - חיישן זה מעריך את הנתונים המתקבלים מחיישני ההיגוי, על מנת לזהות התנהגות של עייפות או תשישות אצל הנהג. במקרה כזה, תצוגת ה #

  מתריעה לנהג לעשות הפסקה )מרמת גימור Ambition ומעלה(.
# ESC - מערכת בקרת יציבות, מקבלת עדכון עם תת מערכת XDS - בפאביה החדשה. עם תת מערכת זו )Electronically controlled differential( תתאפשר הנסיעה בעיקולים ביתר 

  בטיחות ובדינמיות. כאשר חלק מכריות האויר הקדמיות מופעלות, מערכת ה-Multi-collision braking system( MKB( מונעת החלקה לא נשלטת.

# התראת חגורת בטיחות לכל הנוסעים

# 5 כוכבי בטיחות במבחני הריסוק EURO NCAP )הניקוד רלוונטי לרכבים שנבחנו החל מרמת הגימור Ambition ומעלה(

Front Assist - ניטור מרחק מלפנים

ESC - מערכת בקרת יציבות משודרגת

SpeedLimiter - חיישן עייפותהגבלת מהירות

5 כוכבי בטיחות במבחני ריסוקהתראת חגורת בטיחות לכל הנוסעים

)הניקוד רלוונטי לרכבים שנבחנו החל 
מרמת הגימור Ambition ומעלה(



מפרט טכני
1.2 ל‘ TSI 110 כ“ס1.2 ל‘ TSI 90 כ“סמנוע

טורבו בנזין הזרקת דלק  ישירהטורבו בנזין הזרקת דלק  ישירה

44מספר צילינדרים

1,1971,197)סמ”ק(נפח 

90/4,400-5,400110/4,600-5,600)כ”ס/סל”ד(הספק מרבי

16.3/1,400-3,50017.8/1,400-4,000)קג”מ/סל”ד(מומנט מרבי 

EU6EU6תקן פליטת מזהמים

נטול עופרת 95 אוקטןנטול עופרת 95 אוקטןדלק

ביצועים

*182196/199)קמ”ש(מהירות מרבית

*10.99.4/9.6)שנ’(תאוצה 100-0 קמ”ש

*EU99/100 ליטר/100 ק”מ(צריכת דלק על פי תקן( 

6.05.8- עירונית

4.04.1- בינעירונית

*4.74.7/4.8- משולבת

CO2 107109/110)גר’/ק”מ(פליטת*

10.4)מטרים(קוטר סיבוב 

הנעה

קדמיתסוג

אוטומט - שני מצמדים יבשים מרובי דיסקיות עם ידני - מצמד דיסק יבש עם הפעלה הידראוליתמצמד
הפעלה אלקטרו הידראולית 

ידניתתיבת הילוכים
5 הילוכים

אוטומטית
DSG 7 הילוכים

משקל ומימדים

*1,1091,154/1,178)ק“ג(משקל עצמי - כולל נהג

530530)ק“ג(עומס מורשה - כולל נהג 

*1,5641,609/1,633)ק“ג(משקל כולל

3,992/1,732 , *3,992/1,7324,257)מ“מ(אורך / רוחב

*)כולל פסי נשיאה 1,488 ב-SPACE), 1,467)מ“מ(גובה 

2,470)מ“מ(בסיס גלגלים

*133/135)מ“מ(מרווח גחון

750מקס‘ לק“גכושר גרירה עם בלמים

580*/550570מקס‘ לק“גכושר גרירה ללא בלמים

*305/505 )עם מושבים אחוריים מקופלים *1,125/1,370))ל‘(נפח תא מטען כולל גלגל רזרבי

45)ל‘(נפח מיכל הדלק

שלדה

מתלי מקפרסון עם זרועות משולשות תחתונות ומוט מייצבסרן קדמי

קורת פיתול רוחבית סרן אחורי

מערכת בלמים הידראולית כפולה עם מערכת הגברת בלימהמערכת בלמים

בלמי דיסק עם קירור אוויר פנימיבלמים קדמיים

בלמי דיסק בלמים אחוריים

הגה כח אלקטרו מכנימערכת היגוי

 “6.0J x 15“ 7.0J x 16“, 6.0J x 15 חישוקים

R15 185/60 R15 185/60, R16 215/45צמיגים

1 
ה

ור
הד

מ
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20
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דרגת
זיהום אוויר

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100ק"מ* כ"ס תיבת הילוכים בינעירוניתמנוע עירונית
4 4.0 6.0 90 ידנית  1.2 TSI 

3 4.1 5.8 110 DSG7  1.2 TSI 2009 הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( התשס"ט**

זיהום מזעריזיהום מרבי 14 1513121110987654321
715/2007EC :נתוני היצרן עפ“י בדיקת המעבדה. תקן*

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

skoda.co.il

 .SPACE מתייחס לדגם *

יתכנו הבדלים בין התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים בפרוספקט/קטלוג זה לבין הדגמים המשווקים על ידי החברה, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת 
האביזרים והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים ו/או במוצרי התעבורה ו/או באביזרים  בהתאם לשינויים הנעשים ע"י היצרן מעת לעת. אין בפרסום 
המובא בפרוספקט/קטלוג כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגם/ים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו. היצרן ו/או 

החברה שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרוספקט/קטלוג. התמונות להמחשה בלבד וכוללות תוספות 
שאינן חלק מהמפרט. החברה רשאית לשנות את המפרט בכל עת. המפרט המחייב הינו כפי שמופיע ע”ג ההזמנה באולם התצוגה. ט.ל.ח.

 


