
Príloha č. 1 

 

Fabia  1.2 TSI 81 kW 7- stup. automat – alebo jemu 

podobné 

 
Model : Fabia – alebo jemu podobné 

Interiér : čierny 

Farba : sivá Quartz metalíza 

 

Doplnková výbava 
SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B stĺpika (PH2) 

Rezerva na oceľovom disku (neplnohodnotná) + zdvihák + kľúč na kolesá (PJA) 

Style Plus (WSC) 

 

Bezpečnosť, funkčnosť, komfort 
Airbag vodiča a spolujazdca, spolujazdca s deaktiváciou 

Asistent rozjazdu do kopca 

Bočné airbagy vpredu a hlavové airbagy 

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu 

ESC vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, TSA, RBS, XDS + , multikolíznej brzdy a funkcie 

prefill 

USB s Apple konektivitou 

Projektové svetlomety s LED denným svietením 

Hlavové opierky vzadu – 3 kusy 

Elektronický imobilizér 

Intervalový spínač stieračov so svetelným / dažďovým senzorom 

Komfortné telefonovanie s Bluetooth 

Kontrola tlaku v pneumatikách 

Kotúčové brzdy vzadu 

Lakťová opierka vpredu 

Mechanické výškovo nastaviteľné predné svetlá 

Predné hmlové svetlomety 

Ovládač na volante pre rádio a telefón 

Poťah sedadiel – látka 

Predĺžený servisný interval 

Príprava pre priečny strešný nosič 

Rádio BOLERO / AMUNDSEN 

S diaľkovou reguláciou polohy svetlometov 

S odkladacími kapsami vzadu ( na dverách alebo boku) 

S optickou a akustickou kontrolou zapnutia bezpečnostného pásu 

S osvetlením batožinového priestoru 



S prídavnou spodnou ochranou pohonné jednotky  

Soundpaket ŠKODA Surround (6 reproduktorov: 4 vpredu a 2 vzadu) 

Štart / Stop systém s rekuperáciou 

Stierač zadného okna s ostrekovačom a cyklovačom 

Strešná anténa + anténa v okne 

Trojbodový bezpečnostný pás vzadu v strede 

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním 

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 

Vrstvené čelné sklo tónované 

Vyhrievanie predných sedadiel s oddeliteľnou reguláciou 

Uzatvárateľná odkladacia schránka s osvetlením 

Výškovo nastaviteľné opierky hlavy predných sedadiel 

Základné sedadlo nedelené, operadlo delené a sklopné 60:40 

Zakrytie batožinového priestoru -  odklopné 

Výklopná odkladacia schránkam pod sedadlom vodiča 

EASY START – bezkľúčové štartovanie 

Svetelný senzor – automatické zapínanie svetiel (Tunell Light + Comming / Leaving Home) 

Maxi DOT 

2x sklopný kľúč s diaľkovým ovládaním 

Trojbodový bezpečnostný samonavíjací pás vzadu 

 

 

Interiér 

Trojramenný multifunkčný kožený volant 

Hlavica riadiacej páky z kože 

Madlo ručnej brzdy z kože 

Stropné madlá sklopné 

Vkladané koberce vpredu a vzadu 

Vnútorné svetlo 

Zakrytie riadiacej páky pre automatické radenie 

Chromový paket 

Dekoračné obloženie Dark Brushed 

 

Exteriér 
Vonkajšie spätné zrkadlá a ďalšie diely vo  farbe 

Vonkajšie spätné zrkadlo vľavo, konvexné 

Vonkajšie spätné zrkadlo vpravo, konvexné 

 

 

Motor 
Palivo benzín 

Objem motora 1.197  

Emisná norma Euro 6 

Max. výkon 81,00 kW 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


