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Met dit milieulogo drukt ŠKODA bewustzijn, 
verantwoordelijkheid en inspanning uit voor de bijdrage 
aan een leefbare samenleving en een schoner milieu.

www.skoda.nl facebook.com/skodaNL

Uw ŠKODA-dealer:

ŠKODA stelt het ontwikkelen en produceren van milieuvriendelijke 
producten als prioriteit en laat dat aspect meewegen in alle fasen van 
de levenscyclus van zijn producten. ŠKODA bouwt auto’s met behulp van 
geavanceerde technieken in de meest moderne fabrieken van dit moment 
die stuk voor stuk voldoen aan de hoogste en strengste eisen. Voor 
antiroestbescherming van afgewerkte onderdelen gebruiken we loodvrije 
kataforese en lak op waterbasis.

Voor het terugdringen van het brandstofverbruik en emissies van zowel 
benzine- als dieselmotoren volgen we een specifieke bedrijfsstrategie. 
Alle producten van ŠKODA Auto voldoen aan de wettelijke vereisten en 
voorschriften voor de bescherming van het milieu. Het resultaat van deze 
gecombineerde inspanningen is dat een ŠKODA niet alleen voldoet aan alle 
technische vereisten voor veiligheid en kwaliteit, maar ook aan die voor 
het milieu. Op die manier levert ŠKODA Auto een bijdrage aan het behoud 
van een schone leefomgeving en garandeert tegelijkertijd de mobiliteit en 
tevredenheid van onze klanten.

Alle informatie in deze brochure met betrekking tot vormgeving, technische 
gegevens en uitrusting was correct op het moment van het ter perse gaan. 
Aangezien ŠKODA voortdurend aan mogelijke verbeteringen van haar 
producten werkt en deze eventueel direct doorvoert, kunnen gegevens zonder 
voorafgaande kennisgeving wijzigen. Voor de meest recente informatie over 
zowel nieuwe ontwikkelingen, prijzen alsmede de leverbaarheid van de diverse 
accessoires, kunt u contact opnemen met een erkende ŠKODA-dealer. Deze 
brochure is gedrukt op chloorvrij gebleekt papier en is 100% recyclebaar.
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Met een gezonde dosis zelfvertrouwen beweeg je je 

gemakkelijker door het leven. Net zoals de nieuwe ŠKODA 

Fabia. Kijk maar naar zijn strakke lijnen: met zoveel karakter 

kun je je moeilijk verstoppen. Zijn sterke punten zitten 

natuurlijk dieper dan zijn uiterlijk alleen. Zoals een echte 

ŠKODA blinkt hij uit door allerlei Simply Clever oplossingen. 

Deze grote en kleine slimmigheden zijn altijd doordacht. 

Een goed voorbeeld is de multimediahouder waarin jouw 

smartphone veilig vastgezet  de autorit meemaakt.

De nieuwe ŠKODA Fabia vertegenwoordigt 120 jaar 

vooruit denken, een commitment voor het maken van 

auto’s die nu net zo’n genot zijn om in te rijden als toen 

we begonnen. Want in plaats van terug te kijken op een 

bewogen historie, gebruiken we dit commitment nu als 

inspiratie om vooruit te kijken.   

ŠKODA. Simply Clever.    

ŠkoDa Felicia type 994, 1961. 3



deSiGn
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deSiGn
Ik krijg meer likes op straat dan op Facebook.
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exterieur 
deSiGn
Vraag niet om aandacht, steel het! Met een uiterlijk dat bedoeld is om indruk 

te maken, verbaas je alles en iedereen. Hoofden draaien, waar je ook gaat.  

De nieuwe Fabia geniet overal bewondering.

De nieuwe Fabia vangt van alle kanten de aandacht. Scherpe lijnen en sterke rondingen 

creëren een aantrekkelijk spel tussen licht en schaduw. ŠkoDa's onmiskenbare designtaal komt 

terug in het als kristal geslepen kentekenplaat gedeelte. De achterkant is ook de plek van de 

bekende C-vormige achterlichten, vanaf nu met een glanzend zwart frame.
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De voorkant van de nieuwe Fabia straalt kracht en zelfvertrouwen uit.  

De grille heeft verticale balken en het logo staat prominent op de motorkap. 

De lijnen midden over de motorkap benadrukken zijn krachtige verschijning. 

Het profiel van de nieuwe Fabia is mooi dynamisch. De dans tussen licht en schaduw gaat hier 

verder en speelt zich af tussen de opvallende schouderlijn en de ‘ingeslepen’ vouw aan de 

onderkant van de portieren.
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De Combi bewijst dat vorm en functie prima samen onder één dak kunnen. onder de 

strakke lijnen schuilt een ongekende interieurruimte. Vanuit welke hoek je ook kijkt, 

dit design is perfect in balans. Een mooi voorbeeld van een dynamisch ontwerp dat 

volledig samengaat met praktische gebruikseigenschappen. Fraai en functioneel: 

de elegante dakrailing.
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De richtingaanwijzers bevinden zich in de kappen van de buitenspiegels, wat de 

nieuwe Fabia een moderne en veilige uitstraling geeft.  

Het glazen panoramadak loopt helemaal van de voorruit tot de dakspoiler. Binnenin bevinden zich zonneschermen 

om je te beschermen tegen de zon. 



De als kristal geslepen koplampglazen verwijzen naar het briljante vakmanschap van de Boheemse glasmeesters. Deze koplamp heeft een zwarte 

achter grond en LED's voor dagrijverlichting (vanaf ambition). 
13



 Je auto is je handtekening. Colour

Concept, exclusief voor de hatchback, 

biedt veel mogelijkheden om je nieuwe 

Fabia te personaliseren. 

Kleur 
COnCePt Wit ColourConcept

Zilver ColourConcept

Je bent geboren met een kleurensensor. 

Gebruik hem. Combineer wit met rood of geel 

met zwart. kies de Fabia die bij jou past!



Rood ColourConcept

kies voor een dak, buitenspiegelkappen en wielen in 

een witte, zilverkleurige, zwarte of rode kleurstelling 

en combineer met de hoofdkleur.

Zwart ColourConcept

* Niet alle afgebeelde combinaties zijn leverbaar in Nederland. 
Informeer bij uw dealer naar de mogelijkheden of kijk op 
skoda.nl voor een compleet overzicht.
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interieurdeSiGn

Je weet de aandacht op je te vestigen. Tijd om ook het innerlijk te tonen. Er is immers meer dan de buitenkant.  

Zo ziet iedereen dat echte schoonheid van binnen zit.

In dit verrassend ruime interieur vallen de goede materiaalkwaliteit en het hoge afwerkingsniveau op. overal waar je kijkt. De design nadruk ligt op 

horizontale lijnen. Dat geeft een volwassen uitstraling. andere pluspunten zijn de goede ergonomie en veel comfort.



De nieuwe Fabia verwelkomt jouw familie en vrienden met veel ruimte achterin.

* Getoonde bekleding is niet leverbaar in Nederland.

De fraaie lichtmetalen pedaalcovers 

hebben een stijlvolle uitstraling.

Geniet met het glazen 

panoramadak van een gevoel 

van vrijheid en ruimte.
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interieur vAriAnten

De active heeft zwarte interieurdetails, 

wat te zien is aan de portierhendels, 

omlijstingen van de ventilatieroosters 

en ringen op het instrumentenpaneel.

Zwart interieur

Zwart interieur

Active



Grijs interieur, interieurlijst Basket Matt

In de ambition schittert de chroom afwerking van de 

portierhendels, omlijstingen van de ventilatieroosters, 

de dashboardinstrumenten en de stuurwielspaken. Er is 

keuze uit diverse stoelbekledingen en interieurpanelen. 

Ambition

Grijs interieur, interieurlijst Light Brushed
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Beige interieur, interieurlijst Piano Black

Zwart interieur, interieurlijst Basket Matt

Zwart interieur, interieurlijst Dark Brushed

ook in de Style zijn veel details voorzien 

van een chroomkleurige afwerking. Voor 

de bekleding en  afwerking van stoelen, 

dashboard en portierpanelen kun je kiezen 

uit diverse kleurcombinaties. 

Style



Het speciale design van de exclusieve 

sportstoelen benadrukt het dynamische 

karakter van jouw Fabia. Deze stoelen 

zijn er tegen meerprijs voor de ambition 

en Style.

Sportstoelen

Sportstoelen

Sportstoelen
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SiMPlY 
Clever



SiMPlY 
Clever

Vergeet software, ik hack het leven.

23



Hack je leven. Maak het makkelijker. Maak het eenvoudiger. Het zijn de kleine dingen die het 

verschil maken. Noem het aandacht voor details. of zoals ŠkoDa het noemt; Simply Clever. 

In de opbergvakken in de achterportieren past 

een 0,5-liter fles, terwijl in de voorportiervakken 

een fles kan van 1,5-liter. 

FlessenhoudersOpbergzakjeMultimediahouder
Mobiele apparaten vervoer je handig en veilig met de 

multimediahouder. Deze past in de dubbele bekerhouder  

in de middenconsole.

De opbergvakken aan de zijkant van de 

voorstoelen zijn ideaal voor kleine spullen,  

zoals een mobiele telefoon.  

interieur



In het dashboardkastje is genoeg ruimte  

voor een 1-liter fles. 

DashboardkastjeReflecterend vest compartimentAfvalbakje
Het afvalbakje is eenvoudig uitneembaar om het 

leeg te maken. Het past in de portiervakken voor- en 

achterin. 

In het voorportier is ruimte voor een reflecterend 

veiligheidsvest, zodat het altijd binnen  

handbereik ligt. 
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Opbergvakken onder stoelen

Simply Clever, want dankzij deze klem achter de voorruit waait 

het parkeerkaartje niet van het dashboard zodra het portier sluit.

Brilhouder Parkeerkaartklem

De centrale armsteun voorin 

is prettig voor bestuurder en 

voorpassagier. Bovendien zit 

er een handig opbergvakje in 

verborgen.

Een handige plek voor een zonnebril of reservebril. 

Goed bereikbaar boven de binnenspiegel.

Middenarmsteun

onder beide voorstoelen passen kleine items in vakken 

die met een klep zijn af te sluiten.



IJskrabber
aan de binnenkant van de tankklep zit 

een ijskrabber. Zo heb je dit nuttige 

winteritem altijd bij de hand en maakt 

hij het interieur niet nat.
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BAGAGeruiMte

Leg het neer, hang het op, zet het vast. Wat je ook meeneemt, dankzij de grote bagageruimte 

begin je opgeruimd aan je reis. Vast en zeker. 

In de nieuwe Fabia past 

heel veel bagage. De cijfers 

spreken boekdelen: de Combi 

slokt maar liefst 530 liter op en 

met neergeklapte achterbank 

zelfs 1.395 liter. In de Hatchback 

gaat 330 en 1.150 liter.

Bagagevolume



Hoedenplank Bagagehaakjes Flexibele bagageverdeler
De hoedenplank van de Hatchback is op twee niveaus 

vast te zetten. De lage stand komt van pas om 

kwetsbare spullen te vervoeren.

Dankzij deze handige haakjes blijft de inhoud mooi  

in de tassen zitten.

Met dit slimme accessoire blijven kleine spullen 

op hun plek.

Bagagenetten Variabele bagagevloer
Een slimme set met diverse opbergnetten. Zo blijft het 

netjes achterin en gaan losse spullen niet op avontuur.

Slimme optie voor de Combi: de bagagevloer komt 

op tilhoogte, wat in- en uitladen vergemakkelijkt. 

onder de vloer ontstaat een discreet opbergvak.
29



My toys also serve as my tools.

teCHnO
lOGie

Nuttig en leuk.



teCHnO
lOGie
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SmartLink™
Je Fabia en smartphone zijn perfect synchroon met 

SmartLink™. Dit geïntegreerde connectiviteitssysteem 

ondersteunt MirrorLink®, apple CarPlay* en android auto*. 

alle geïnstalleerde applicaties die goedgekeurd zijn voor veilig 

gebruik tijdens het rijden, kun je via SmartLink™ bedienen 

omdat ze compatibel zijn met MirrorLink®, apple CarPlay* of 

android auto**.

Verander je auto in een amfitheater. Het ŠkoDa Surround sound 

system heeft 6 luidsprekers en is ontwikkeld in samenwerking 

met een toonaangevend audiomerk. Via speciale software zijn 

voor en achter virtueel 2 speakers toe te voegen. Het systeem 

kan ook virtueel een indrukwekkende subwoofer creëren en 

werkt met uw digitale muziekbestanden.

ŠKODA Surround Soundsystem

* Kijk voor meer informatie op Apple.com/ios/CarPlay en Android.com/Auto.
** Kijk op onze website voor de gebruiksvoorwaarden en de compatibiliteit van SmartLink. 

WeatherPro audioteka MiRoameraUPEo!
Personal Radio

Sygic
Car Navigation

Parkopedia
Parking

inFOtAinMent 
Maak je smartphone nog slimmer. koppel hem aan de nieuwe Fabia. Laat ze dezelfde taal spreken.  

Ga overal naar toe. Ben iedereen. Doe alles. Maar hou al je levens synchroon.  



* Kijk voor meer informatie op Apple.com/ios/CarPlay en Android.com/Auto.
** Kijk op onze website voor de gebruiksvoorwaarden en de compatibiliteit van SmartLink. 

Radio SwingRadio Blues

Radio Bolero 
De radio Bolero heeft een 6,5” kleuren Touchscreen met 

aM/FM radio voorzien van RDS, Externe media kunnen 

aangesloten worden via de aux-in of USB aansluiting of via 

het SD-card slot. Dankzij de bluetooth carkit kan er handsfree 

gebeld worden en het ŠkoDa surround systeem met 6 

speakers zorgt voor een geweldige muziekbeleving.  

Radio/navigatiesysteem Amundsen
Het Radio/navigatiesysteem amundsen heeft een 6,5” 

kleuren Touchscreen met aM/FM radio voorzien van 

RDS, Externe media kunnen aangesloten worden via de 

aux-in aansluiting of via het SD-card slot. Dankzij het 

geïntegreerde navigatiesysteem met data voor West-

Europa vindt u overal de weg.

De radio Blues beschikt over een aM/FM radio met 12 

voorkeuzezenders en RDS, een aux-in aansluiting in de 

middenconsole, USB aansluiting en SD-card slot. 

De Radio Swing beschikt over een aM/FM radio met 18 

voorkeuzezenders en RDS/TP, een 4x20 watt versterker, een 

aux-in aansluiting in de middenconsole, USB aansluiting en 

SD-card slot. 
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COMFOrt
Elektrisch verstel- en verwarmbare 
buitenspiegels

Elektrisch bedienbare ramen
De bediening van de portierramen zit in het portierpaneel. In 

combinatie met elektrisch bedienbare ramen achter is een 

kinderslot inbegrepen.

De Fabia parkeren is een fluitje van een cent met de parkeersensoren in de 

voor- en achterbumper. Een oplopend signaal helpt je bij het inschatten van 

de afstand, die ook wordt weergegeven op het display van de radio.

Parkeersensoren 

Met een knop de spiegels instellen en ontdooien.  

Dat is veilig en comfortabel.

Haal diep adem. Grijp het comfort zoals jij de 

aandacht grijpt. ontspan op de langste ritten 

zonder moe te worden. ontdek hoe comfortabel 

de nieuwe Fabia is.

In hoogte verstelbare voorstoelen
Bepaal zelf de ideale zithoogte, afhankelijk van de lichaamslengte 

en zitvoorkeuren. Voor nog aangenamer reizen.



KESSY / Easy Start Climatronic airconditioning

Multifunctioneel stuurwiel
Het met leder beklede multifunctionele stuurwiel ligt 

prettig in de hand. Met de spaakknoppen zijn de radio, 

boordcomputer en gekoppelde telefoon te bedienen.

Regen- en lichtsensoren
Je rit is nog veiliger en aangenamer als je het aan- en 

uitzetten van de ruitenwissers en de verlichting over 

kunt laten aan de regen- en lichtsensoren.

De nieuwe Fabia kan worden uitgerust met Easy Start of het 

uitgebreidere kESSY (keyless Entry, Start en exit SYsteem). 

op de stuurkolom bevindt zich bij beide een Start/Stop knop 

voor sleutelloos in- en uitschakelen van de motor.

Het hele jaar een prettig interieurklimaat. Niet alleen de 

temperatuur, maar ook de luchtvochtigheid is belangrijk. 

Dankzij de geïntegreerde vochtsensor verdwijnt condens snel 

van de binnenkant van de ramen. 35



veiliGHeid



Ik vertrouw op goede bescherming. 

veiliGHeid
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Het ESC (Electronic Stability Control) is verder verfijnd 

in de nieuwe Fabia. XDS + (elektronisch geregeld 

differentieel) verbetert de tractie in bochten, zodat 

je deze veilig en dynamisch kunt nemen. Wanneer de 

frontairbags worden geactiveerd, voorkomt het nieuwe   

Multi-Collision Brake dat de auto doorrolt na een 

aanrijding, wat een vervolg- ongeval moet vermijden.

Laat je nooit sneller gaan dan de 

ingestelde snelheid. alleen een 

flinke trap op het gaspedaal 

kan de snelheidsbegrenzer 

deactiveren, om veiligheids-

redenen natuurlijk. 

Driver Activity Assistant

Front Assistant
Via een radar in de voorbumper, 

waarschuwt de Front assistant met 

een audio en visueel alarm (op Maxi 

DoT) als de afstand tot de voorligger 

of een object te klein wordt. als de 

bestuurder niet reageert, grijpt het 

systeem zelf in door te remmen om 

een eventuele botsing te voorkomen.  

ESC

ASSiStentie-
SYSteMen
Vele handen maken licht werk. Daarom zijn er tal van technologieën 

die helpen risico’s in het verkeer te verminderen. 

Elektronische beschermengelen.

De Driver activity assistant evalueert 

constant de gegevens van de 

stuurbekrachtigingsensoren en 

kan zo vermoeidheidsgedrag bij de 

bestuurder detecteren. In dat geval 

waarschuwt het Maxi DoT-display de 

bestuurder om een pauze te nemen. 

Speed Limiter
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De achterbank is standaard voorzien van drie hoofdsteunen en drie driepunts 

veiligheidsgordels.

veiliGHeid
Neem je risico's, maar niet tijdens het rijden. 

Genieten wordt eenvoudig, dankzij de hoge mate van veiligheid.



Zes airbags behoren tot de standaarduitrusting van elke nieuwe Fabia. Alle 

inzittenden weten zich goed beschermd dankzij de hoofd- en zijairbags voorin en 

de gordijnairbags langs de zijramen.
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PreStAtieS



Ik weet hoe ik het beste eruit haal.

PreStAtieS
43



PreStAtieS

Het Start-Stop systeem bespaart 

brandstof door automatisch 

uitschakelen van de motor bij 

stilstand. Voor een stoplicht 

bijvoorbeeld. 

Start-Stop system

Er is keuze uit een 5- of 6- handgeschakelde versnellingsbak, 

afhankelijk van de gekozen motor. Nauwkeurig en 

eenvoudig schakelen dankzij de korte versnellingen. 

Schakel je liever niet handmatig, dan is er de 

automatische DSG (Direct Shift Gearbox) transmissie.

Transmissie

Maak van de weg je speeltuin. Zig zag door het verkeer en bereik 

je doel met motoren die meer halen uit minder. De zuinige benzine- 

en dieselmotoren maken het mogelijk.



Zelfs kracht komt in verschillende smaken. Soepele driecilinder motoren voor het dagelijkse woon-werkverkeer of bij behoefte aan meer 

snelheid een van de dynamische viercilinder TSI-motoren. Maar waar je geen keuze in hebt, is de uitstekende betrouwbaarheid en 

brandstofefficiency van al onze moderne benzine- en dieselmotoren. 

Motoren
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Algemene informatie

ŠkoDa SERVICE

Zelfs de modernste techniek kan de mens niet 

vervangen. Uw ŠkoDa-dealer is uit stekend geschoold 

en ervaren, en zal u hiervan overtuigen door haar 

vakkundigheid. onze relatie met u eindigt niet wanneer 

u een nieuwe auto heeft gekocht. Het tegendeel is 

waar. Wij hebben serviceprogramma’s voor u ontwikkeld 

zodat u optimaal van uw ŠkoDa kunt genieten. Vraag uw 

ŠkoDa-dealer naar onze uitgebreide service.

GaRaNTIE

ŠkoDa auto biedt u de volgende garantie op nieuwe 

auto’s:

1. 2 jaar algehele garantie

2. 3 jaar lakgarantie

3. 12 jaar carrosseriegarantie

4. 2 jaar garantie op ŠkoDa originele onderdelen  

 en ŠkoDa originele accessoires  

LEVENSLaNGE MoBILITEITSGaRaNTIE

De levenslange mobiliteitsgarantie draagt er toe bij dat 

het rijden in uw nieuwe ŠkoDa Fabia veilig en plezierig 

is. Deze mobiliteitsgarantie dekt voorrijkosten van een 

service wagen naar de plek waar uw auto met pech staat. 

ook eventueel afslepen naar de dichtstbijzijnde ŠkoDa-

dealer en de behoefte aan verdere dienstverlening voor 

de inzittenden (hotelovernachting, vervangend vervoer, 

etc.) zijn inbegrepen. 

Voorwaarde hierbij is wel dat al het onderhoud bij 

een officiële ŠKODA-dealer is uitgevoerd. Bij iedere 

uitgevoerde servicebeurt wordt de mobiliteits garantie 

verlengd voor de duur van de volgende service- interval. 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot een 

officiële ŠKODA-dealer. 

FINaNCIERING

Uw ŠkoDa-dealer / service partner biedt verschillende 

mogelijkheden om uw nieuwe ŠKODA te financieren of 

te leasen. Hierbij is het niet van belang of u uw ŠkoDa 

privé of zakelijk gebruikt; voor beide gevallen bieden wij 

u financieringsmogelijkheden op maat aan. Vraag uw 

officiële ŠKODA-dealer naar de mogelijkheden.

ŠkoDa oRIGINELE aCCESSoIRES

Zo individueel en veelzijdig als uzelf: de originele 

accessoires van ŠkoDa. alle originele accessoires worden 

op duurzaamheid, veiligheid en pasvorm getest, om uw 

ŠkoDa zo betrouwbaar mogelijk te maken.  

Vraag uw officiële ŠKODA-dealer naar de mogelijkheden.

ŠkoDa oRIGINELE oNDERDELEN

ŠkoDa originele onderdelen garanderen, dankzij  

de in de serieproductie geteste topkwaliteit, zowel 

veiligheid als maximaal rijgenot. Het gebruik van 

hoogwaardige  materialen zorgt voor een lange 

levensduur, de juiste  pasvorm garandeert een 

eenvoudige montage en optimale functio naliteit.  

Het complete assortiment is  beschikbaar bij iedere 

officiële ŠKODA-dealer.

INTERNET

De internetpresentatie van ŠkoDa op www.skoda.nl zal 

uw beslissing makkelijker maken wanneer u besluit een 

nieuwe auto te kopen. Hier kunt u op uw gemak alvast 

uw keuze voorbereiden en een indruk krijgen welke 

uitvoering het beste bij u past.

ŠkoDa RUITENCoNCEPT

Elke ŠkoDa voldoet aan strenge veiligheidseisen. Zo is 

uw auto onder meer voorzien van een beschermende 

kooiconstructie. De ruiten vormen een belangrijk 

onderdeel van die constructie. Daarom is het noodzakelijk 

om alleen met originele ruiten te werken en deze volgens 

de voorgeschreven werkwijze te vervangen. Zo blijft 

u verzekerd van een veilige auto. Bij ruitschade kunt 

u contact opnemen met uw ŠkoDa-dealer en buiten 

kantooruren met de het Mobiliteitservicenummer. ook 

voor kleine beschadigingen, zoals een sterretje, kunt u 

terecht bij uw ŠkoDa-dealer. Hij kan uw ruit uitstekend 

repareren met een speciale hars en met de juiste 

gereedschappen. Bovendien krijgt u bij hem dezelfde 

korting op het eigen risico als bij de bekende ruit-

specialisten.

ŠkoDa aIRCoSERVICE

Een fris idee: controle en reiniging van uw airco. Het 

hele jaar door heeft u veel plezier van uw airco. In de 

zomer blijft de auto lekker koel en in de winter heeft u 

minder last van beslagen ruiten. als u altijd wilt kunnen 

vertrouwen op uw airco, moet u deze wel regelmatig 

laten controleren. Voor zo’n aircocheck moet u natuurlijk 

bij uw ŠkoDa-dealer zijn. als dat nodig is, kan hij uw 

aircosysteem ook reinigen en zo een einde maken aan 

nare luchtjes en vervelende bacteriën.


