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PREDSTAVUJEME VÁM NOVÚ ŠKODA FABIA
Milí čitatelia,
dovoľte, aby sme Vám predstavili úplnú novinku v modelovej rade vozidiel ŠKODA –
Nová ŠKODA Fabia.
Ani pri kúpe tohto modelu nezabúdajte, ţe po predloţení preukazu ZŤP Vám vo Vašom ŠKODA
Handy ZŤP centre poskytnú predajcovia zľavu z cenníkovej ceny. Okrem toho Vám toto vozidlo
odporúčame aj na úpravu, v prípade, ţe ju kvôli hendikepu budete potrebovať realizovať.
S moţnosťami jej úprav, s financovaním a poistením vozidla, ako aj s legislatívnym postupom pri
ţiadaní kompenzačného príspevku na kúpu a úpravu motorového vozidla Vám ochotne poradia
v kaţdom z našich ŠKODA Handy ZŤP centier.
ŠKODA AUTO štartuje predaj tretej generácie bestselleru
ŠKODA Fabia na slovenskom trhu. Cena novinky vo
výbave Active s benzínovým motorom 1,0 MPI/44 kW
začína na sume 8 940 € a obsahuje okrem iného 6
airbagov, elektronickú uzávierku diferenciálu XDS +,
stabilizačný systém ESC s multikolíznou brzdou, rádio
BLUES, tónované sklá alebo centrálne zamykanie.
Štandardom pre všetky motorizácie je systém Štart-Stop
a rekuperácia brzdnej energie.
Uvádzacia ponuka do 31.1.2015
V uvádzacej ponuke do 31.1.2015 je v
tomto prevedení paket PLUS v hodnote
1 606 € uţ v cene vozidla. Jeho súčasťou je
klimatizácia, diaľkové ovládanie centrálneho
zamykania, elektricky ovládané predné okná,
elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie
spätné zrkadlá lakované vo farbe karosérie.
Zákazníci si uţ teraz môţu objednávať
aj kombi verziu nového modelu, ktorá príde
na slovenský trh v januári 2015, a to za
príplatok len 550 €.
Colour Concept
Nová
Fabia
ponúka
široké
moţnosti
individualizácie s viac ako 125 farebnými
kombináciami exteriéru a interiéru. Zákazník
si môţe k farbe karosérie vybrať niektorý zo
štyroch farebných odtieňov strechy, vonkajších spätných zrkadiel a kolies z ľahkej zliatiny.
Dostupný a štýlový Colour Concept je k dispozícii v uvádzacej akcii s 50-percentnou
cenovou výhodou pre zákazníka. Úplne nový interiér zaujme svojím hodnotným vzhľadom,
kvalitou spracovania, horizontálnym vedením línií a nezvyčajne bohatou škálou farieb a ich
kombinácií. Kaţdý tak môţe realizovať svoje predstavy a vytvoriť si jedinečný automobil.

K výbavám Ambition a Style paket PLUS v cene vozidla
Modely Fabia je moţné objednať aj vo vyšších
výbavových stupňoch Ambition a Style, ku
ktorým je v rámci uvádzacej akcie taktieţ k
dipozícii paket PLUS v cene vozidla. Nad rámec
základnej
výbavy
Active
pridáva
verzia Ambition okrem
iného:
manuálnu
klimatizáciu, projektorové svetlomety s LED
denným svietením, rádio SWING s 5" farebnou
dotykovou
obrazovkou,
Speedlimeter
(obmedzovač rýchlosti), elektricky ovládané okná
vpredu,
elektricky
ovládané
a
vyhrievané
vonkajšie
spätné
zrkadlá,
predné
hmlové
svetlomety a diaľkové ovládanie centrálneho
zamykania.
Najvyššia výbava Style je navyše bohatšia o rádio BOLERO s 6,5" farebným dotykovým
displejom, Front Assistant (systém sledovania odstupu od vpredu idúcich vozidiel vrátane
automatického spomaľovania a brzdenia), 15" kolesá z ľahkej zliatiny, Rain-Light Assistant
(svetelný a daţďový senzor), trojramenný multifunkčný koţený volant pre ovládanie rádia a
telefónu, bezkľúčové štartovanie, vyhrievané sedadlá alebo rozhranie MirrorLink. Stupne
výbavy Ambition a Style moţno rozšíriť o ďalšie pakety s mnoţstvom doplnkovej výbavy.
Úspornejšie benzínové a dieselové motory
Slovenskí zákazníci získajú tretiu generáciu vozidiel ŠKODA Fabia s novými benzínovými a
dieselovými motormi, ktoré sú o 17 % úspornejšie a spĺňajú emisnú normu EU 6. Uţ pre
verziu Active sú v ponuke všetky motorové verzie. K dispozícii je benzínový trojvalec 1,0 MPI s
výkonom 44 kW (60 k) a 55 kW (75 k), benzínový preplňovaný štvorvalec 1,2 TSI vo
variantoch 66 kW (90 k) a 81 kW (110k) a dieselový trojvalec 1,4 TDI vo variantoch 66 kW
(90 k) a 77 kW (105k).

Nový model ponúkne veľkorysý vnútorný priestor a najväčší batoţinový priestor v
triede s objemom aţ 330 litrov batoţiny. Fabia získala vyspelé bezpečnostné systémy,
ktoré doteraz bývali výsadou vozidiel vyšších segmentov. Taktieţ ich zásluhou dostala
maximálne päťhviezdičkové hodnotenie v bezpečnostných testoch Euro NCAP. Svoju
premiéru v modeli Fabia oslavuje nové elektromechanické riadenie C-EPS, bezkľúčový prístup
KESSY a veľká panoramatická presklená strecha. Prvýkrát je v ponuke obrazovka, ktorá
rozpozná viacdotykové povely.
Rozhranie MirrorLink a SmartGate
Ako prvé vozidlo značky ŠKODA dáva nová Fabia moţnosť jednoduchým spôsobom prepojiť
smartfón s automobilom. Rozhranie MirrorLink vyuţíva obrazovku rádia Bolero na
zobrazovanie a obsluhu vybraných aplikácií beţiacich v smartfóne. Okrem toho má nová Fabia
aj rozhranie SmartGate, vďaka ktorému je moţné naopak určité dáta vozidla zobrazovať,
ukladať a vyuţívať pomocou špeciálnych aplikácií na smartfóne. Napríklad novo vyvinutá
aplikácia ŠKODA Drive poskytne vodičovi prehľad o tom, ako úsporný je jeho štýl jazdy.

Nová ŠKODA Fabia vyvinutá s dôrazom na bezpečnosť
Nová ŠKODA Fabia dostala najlepšie
hodnotenie päť hviezd vo všetkých
hodnotených kategóriách (ochrana
dospelých
cestujúcich,
bezpečnosť detí, bezpečnostné
asistenčné systémy a ochrana
chodcov).
Veľmi
dobre
bola
hodnotená zvlášť stabilita kabíny
vozidla. V hodnotení bezpečnosti
detí dosiahla nová ŠKODA Fabia
maximálny počet bodov za ochranu
detí vo veku 18 mesiacov a veľmi
dobré hodnotenie dostala aj za
ochranu
trojročných
detí.
Nová
ŠKODA
Fabia
boduje
modernými
bezpečnostnými
systémami, ktoré boli donedávna
vyhradené autám z vyšších segmentov. Premiéru mal v modeli ŠKODA Fabia napríklad voliteľný
Front Assistant s funkciou núdzovej brzdy. Systém pomocou radaru permanentne sleduje
odstup od vozidiel idúcich vpredu a zasiahne, ak ho vyhodnotí ako nedostatočný. Systém
pracuje v štyroch stupňoch intenzity od varovania aţ po plné brzdenie. Prvýkrát sa v modeli
Fabia objavila tieţ multikolízna brzda, ktorá je súčasťou sériovo dodávaného elektronického
stabilizačného systému ESC. Multikolízna brzda zniţuje po kolízii riziko ďalšieho nárazu.
Driver Activity Assistant varuje pred hroziacou únavou vodiča a pre model Fabia je k dispozícii
po prvýkrát. Ďalšími bezpečnostnými, resp. asistenčnými systémami na palube sú napríklad
Speedlimiter (obmedzovač rýchlosti), asistent pre rozjazd do kopca Hill Hold Control a kontrola
tlaku vzduchu v pneumatikách.
O maximálnu ochranu v prípade nehody sa v novom vozidle ŠKODA Fabia postarajú dokonale
zladené prvky bezpečnostnej výbavy. Posádku v prípade kolízie chráni aţ šesť airbagov čelných, bočných a hlavových - v kombinácii s piatimi trojbodovými bezpečnostnými pásmi.
Vysoká tuhosť karosérie a vhodne navrhnuté deformačné zóny sú základom vysokej úrovne
pasívnej bezpečnosti.

Vedeli ste?

Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) je nezávislé
konzorcium európskych ministerstiev dopravy, automobilových klubov,
poisťovní a organizácií na ochranu spotrebiteľov. Euro NCAP vykonáva
bezpečnostné testy nových typov automobilov a hodnotí ich
bezpečnosť.
Informácie pochádzajú zo zdroja: www.skoda-auto.sk

TESTOVACIE JAZDY NA NOVEJ ŠKODA FABIA
Navštívte svoje ŠKODA Handy ZŤP centrum
4. aţ 6. decembra (v sobotu 6.decembra aţ do 15:00 hod.)
PORADÍME VÁM AJ S MOŢNOSŤAMI ÚPRAV PODĽA DRUHU HENDIKEPU
BRATISLAVA:
BANSKÁ BYSTRICA:
GALANTA:
PREŠOV:
ŢILINA:

IMPA Bratislava, a.s., Porsche Bratislava, Todos Bratislava s.r.o.
EUROMOTOR, spol. s r.o.
Autoprofit, s.r.o.
PO CAR, s.r.o.
IMPA Ţilina, s.r.o.

V BRATISLAVE PRIBUDLI ĎALŠIE DVE
ŠKODA HANDY ZŤP CENTRÁ
Len čo sme Vám v minulom vydaní priniesli informáciu o novom partnerovi projektu ŠKODA
Handy ZŤP- Parasport24, pribliţne o mesiac neskôr prichádzame opäť s novinkou. Koncom
novembra 2014 sa do projektu pridali ďalšie dve centrá: IMPA Bratislava a Porsche
Bratislava.
Čiţe aktuálne funguje na Slovensku uţ 7 ŠKODA Handy ZŤP centier.
To, ţe sa projekt rozširuje o významných partnerov a centrá je i vďaka vloţenej dôvere zo
strany vás, našich klientov, za čo sa vám chceme poďakovať. Novým centrám ako aj tým uţ
existujúcim ţeláme vo svojej práci veľa úspechov.

IMPA Bratislava, a.s.
Panónska 23, Bratislava
Tel.: 0800 10 20 10
www.impa.sk

Porsche Bratislava
Dolnozemská 7, Bratislava
Tel.: 02 49 262 200
www.porscheinterauto.sk

SME TU PRE VÁS
Sídlo / Kancelária:

Štefana Majera 3 │841 06 Bratislava
+421 904 547 538 │avmobilita2@avmobilita.sk

Zástupca projektu:

+421 904 400 252│avmobilita1@avmobilita.sk

Newsletter priamo do Vašej e-mailovej schránky:
► http://www.skoda-auto.sk/siet/handy-ztp/newsletter-reg
► avmobilita1@avmobilita.sk
Web:

www.avmobilita.sk

AV Mobilita, s.r.o.:

Gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP
Drţiteľ Európskej ceny za podporu podnikania

