
ŠKODA FABIA
DE NIEUWE



4 JAAR GARANTIE

We willen dat je zo lang mogelijk met plezier in jouw ŠKODA rijdt. Daarom heb je op jouw 

ŠKODA maar liefst 4 jaar garantie. Zo hoef je je gedurende deze periode geen zorgen te 

maken over onverwachte reparatiekosten en kun je onbezorgd genieten van je ŠKODA.

De standaard 2 jaar ŠKODA fabrieksgarantie wordt aangevuld met 2 jaar ŠKODA Extra 

Garantie. De 2 jaar Extra Garantie is van toepassing op nieuwe ŠKODA modellen die 

door Pon’s Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd en die in Nederland te naam 

zijn gesteld. De garantie gaat in vanaf de datum van eerste tenaamstelling op het 

kentekenbewijs. Tijdens de fabrieksgarantie is de garantie geldig ongeacht het 

aantal gereden kilometers. Voor Extra Garantie tot en met het vierde jaar geldt een 

kilometerbeperking tot 100.000 km. De garantie blijft van toepassing zolang er door 

de fabriek voorgeschreven onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Je kunt bij 

elke ŠKODA Service partner binnen Nederland de garantiewerkzaamheden laten 

uitvoeren. Bij een eigenaarswissel blijft de garantie op de auto behouden. 

https://www.skoda.nl/service/garanties/?utm_medium=brochure&utm_source=fabia
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*Vanwege het wereldwijde chiptekort zijn een beperkt aantal opties tijdelijk niet leverbaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je ŠKODA dealer.

MAAK EEN 
STATEMENT
Stadspareltje, ruime HATCHBACK en zuinig. Deze auto heeft vele 
kenmerken. Maar er is niets wat de nieuwe ŠKODA FABIA meer vormt 
dan de persoon die erin rijdt. Fris, opvallend en gretig om indruk te 
maken – deze auto voelt zich net zo thuis op de weg als op de catwalk. 
Tal van aerodynamische details benadrukken de sportieve uitstraling, 
terwijl de fraaie velgen de blikken weten te trekken. En dan hebben 
we het nog niet eens over een pittigere motor, felle LED-verlichting, 
hoogwaardige veiligheidssystemen, tal van connectiviteitsoplossingen 
en genoeg ruimte voor alle complimenten. 

In alle comfort jezelf zijn, is nog nooit zo eenvoudig geweest.  
De nieuwe FABIA is meer dan de alleskunnende stadsauto. Hij is een 
klassiek origineel, geremixt tot stadse perfectie.

ŠKODA. Simply Clever.



   
EXTERIEUR
DESIGN



* Het getoonde color concept is vooralsnog niet leverbaar in Nederland



AERODYNAMISCH DESIGN
Met een luchtweerstandscoëfficiënt van 

0,28 zet de FABIA een nieuwe standaard 
in zijn klasse. Dit is zowel te danken aan de 

carrosserievormen (bijvoorbeeld het aflopende 
dak en de hellingshoek van de voorruit) als 
aan de vele features die zijn aangepast (of 

speciaal ontworpen) om de aerodynamica van 
de auto te verbeteren. Daartoe behoren onder 

meer de aerodynamisch geoptimaliseerde 
buitenspiegels, een zogenoemd ‘luchtgordijn’ dat 
de luchtstroom rond de voorbumper stroomlijnt, 

en een luchtklep voor actieve koeling, die de 
luchtstroom in de motorruimte beperkt tot de 

hoeveelheid die nodig is voor koeling van de 
motor. Dit alles heeft een gunstig effect op het 

brandstofverbruik. De speciale lichtmetalen 
velgen met Aero wieldoppen zijn ook ontworpen 

met luchtweerstand in het achterhoofd.

AERO. 
DYNAMISCH.
Dynamische schoonheid en aerodynamische vormen 
ontmoeten elkaar in het emotionele design van de nieuwe 
FABIA. Deze compacte hatchback met een sportieve 
inborst verwijst naar de sportieve genen van het merk 
ŠKODA, terwijl hij uitblinkt in aerodynamica. 
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https://configurator.skoda.nl/fabia/?utm_medium=brochure&utm_source=fabia




PANORAMADAK 
Het dynamische exterieurdesign kan 

worden versterkt door het optionele glazen 
panoramadak, dat helemaal van de voorruit 

tot de dakspoiler loopt.

AERODYNAMISCH VAN DAK TOT ONDERSTEL 
De verlengde dakspoiler en de verticale luchtgeleiders helpen de aerodynamica te verbeteren en zijn 
eveneens essentiële designelementen. Even belangrijk zijn de oplossingen die je op het eerste gezicht niet 
ziet. De bodempanelen verminderen turbulentie en zorgen voor een soepele luchtstroom onder de auto, 
wat eveneens de rijstabiliteit verbetert.
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* Het getoonde color concept is vooralsnog niet leverbaar in Nederland



ACHTERLICHTEN 
De nieuwe FABIA is voorzien van opvallende horizontale 
achterlichten, die in twee uitvoeringen leverbaar zijn. De 

basisuitvoering gebruikt leds voor de achteruitrijlichten en 
het mistlicht, terwijl de topuitvoering wordt geleverd met 

Full-LED achterlichten.*

KOPLAMPEN EN MISTLAMPEN 
De koplampen met decoratieve kristallijne elementen zijn standaard voorzien van LED-technologie. De LED-koplampen 
in de basisuitvoering bieden LED-dagrijverlichting, LED-dimlicht en -grootlicht en LED-richtingaanwijzers. De Full-LED 
koplampen omvatten ook LED-zijmarkeringslichten (om de richting aan te geven en het dimlicht bij lagere snelheden te 
ondersteunen) en LED-bochtenfunctie. De mistlampen vóór zijn hoekig en zitten in het onderste deel van de bumper.  
Ze zijn niet alleen praktisch, maar spelen ook een rol in het design.

*Vanwege het wereldwijde chiptekort zijn een beperkt aantal opties tijdelijk niet leverbaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je ŠKODA dealer.D
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INTERIEUR
DESIGN



VIRTUAL COCKPIT 
Het 10,25 inch beeldscherm van het digitale instrumentenpaneel (Virtual Cockpit) toont 
gegevens van de boordcomputer in combinatie met andere nodige informatie voor je rit, 
zoals navigatie. Er is keuze uit vijf lay-outs (Classic is afgebeeld), die via de ‘View’-knop op het 
multifunctionele stuurwiel kunnen worden geselecteerd.

UITSTAPPEN 
IS OPTIONEEL

Als je instapt, waan je je in een auto uit het hogere segment. De nieuwe FABIA biedt een 
ruim interieur met hoogwaardige materialen en unieke mogelijkheden op het gebied 
van design, technologie en comfort. Dat maakt van deze ŠKODA een fijne plek om te 
vertoeven. 

**  Dit geldt voor auto's met infotainmentsysteem Amundsen. Zonder dit systeem is de sfeerverlichting leverbaar in maar één kleur: wit of rood.

SFEERVERLICHTING
Maak het binnenin gezelliger en comfortabeler met LED-interieurverlichting. 

Hiertoe behoort sfeerverlichting die over het dashboard loopt (en tussen 
wit en rood kan worden geschakeld)** en de middenconsoleverlichting, 

portiergreepverlichting en leeslampjes voor en achter.

* Virtual Cockpit is optioneel.D
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DECORATIEVE ELEMENTEN 
Het dashboard van de nieuwe FABIA is afgewerkt met chromen details, 
zoals de omlijsting van de ventilatieroosters en het instrumentenpaneel, en 
combineert esthetiek met perfecte functionaliteit.

RUIMTE 
De FABIA biedt royale knie- en 

hoofdruimte achterin. 
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CONNECTIVITEIT



ŠKODA CONNECT: JE DIGITALE 
WERELD REIST ALTIJD MET JE MEE
Volledig en altijd online zijn betekent niet alleen toegang hebben tot entertainment 
en informatie, maar ook hulp onderweg, als dat eens nodig is. ŠKODA Connect is 
jouw poort naar een wereld van onbegrensde communicatiemogelijkheden.

ŠKODA CONNECT
Deze dienst biedt twee 

servicecategorieën. Infotainment Online 
levert real-time informatie voor navigatie, 
zoals over het verkeer. Care Connect richt 

zich op hulp en veiligheid, met toegang 
tot en beheren van de auto op afstand. 

Het biedt eveneens een hulpdienst 
voor elke situatie waarin hulp nodig is. 
Deze diensten zijn toegankelijk via de 

MyŠKODA-app. 

PARKEERPOSITIE 
Zie de exacte locatie van je auto, waar je ook bent. De MyŠKODA-
app toont het adres en de afstand tot de auto op je telefoon.

VERGRENDELEN & ONTGRENDELEN 
Met deze functie kun je comfortabel je auto vergrendelen en ontgrendelen via de MyŠKODA-app, 
ongeacht waar je je bevindt. Als je bijvoorbeeld vergeten bent om je auto te vergrendelen, kan dat 
eenvoudig met je smartphone, waar je maar wilt.

ŠKODA Connect is alleen standaard op de Business Edition en in combinatie met Amundsen navigatieC
on
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https://www.skoda.nl/service/connectiviteit/connect/?utm_medium=brochure&utm_source=fabia




ONLINE VERKEERS- 
INFORMATIE 

Actuele informatie geeft je een 
optimaal overzicht van elke rit. 
Je kunt ook tijdig reageren op 
nieuwe ontwikkelingen, zoals 

wegwerkzaamheden, ongevallen 
en files. Lokale gevareninformatie 

waarschuwt je bovendien voor 
mogelijke problemen onderweg, 
zoals moeilijke omstandigheden 

of beperkt zicht.

AGENDA 
Met de Agenda-app voor 

werkgerelateerde activiteiten kun 
je je reistijd productief en veilig 

besteden. Deze app is ideaal voor 
het eenvoudig raadplegen en 

gebruiken van je agenda terwijl je 
rijdt. Als je op de navigatieknop 

drukt, gaat de Agenda-app naar 
je geplande vergaderingen. 

Je kunt ook deelnemen aan 
conferentiegesprekken via een 
aangesloten mobiele telefoon. 

Alle inhoud wordt online 
gesynchroniseerd en aan je 

account gekoppeld voor een 
naadloze overgang tussen je 

apparaten.
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SMARTLINK 
Met SmartLink kan de bestuurder via scherm van het infotainmentsysteem veilig de telefoon gebruiken tijdens het rijden. Daarnaast zijn alle geïnstalleerde apps die als 
veilig beoordeeld zijn voor het gebruik in auto's compatibel met Apple CarPlay of Android Auto, die ook draadloos leverbaar zijn. (Neem voor meer informatie over de 
draadloze functionaliteit contact op met jouw ŠKODA Partner. Ga naar onze website voor gebruiksvoorwaarden en informatie over compatibiliteit voor SmartLink).
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SIMPLY
    CLEVER



OPBERGVAK VOORIN 
In het opbergvak in de middenconsole, dat is voorzien van twee USB-C-aansluitingen, vind je ook 
een potloodhouder en een universele clip. Het is ideaal voor kabels en andere kleine spullen.

BOORDEVOL SLIMME 
OPLOSSINGEN

De nieuwe FABIA biedt tal van slimmigheden. Omdat de 
behoeften van de bestuurder altijd vooropstaan, hebben we 
oplossingen bedacht die de dagelijkse ritten aangenaam en 
de auto een genot om in te rijden maken.

S
im

pl
y 

C
le

ve
r

28

https://www.skoda.nl/features#simplyclever/?utm_medium=brochure&utm_source=fabia


PARAPLUVAK
In het bestuurdersportier zit een vernuftig vak met originele ŠKODA paraplu. Het parapluvak is 
zodanig ontworpen dat water naar buiten wordt afgevoerd en het interieur droog blijft.
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UITNEEMBARE BEKERHOUDER 
Voor je drankjes kan een dubbele bekerhouder met Easy Open-functie in de middenconsole 
worden geplaatst, binnen handbereik van de bestuurder en bijrijder.
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OPBERGVAK IN DE TUNNEL 
Een andere praktische oplossing die vooral de passagiers op de achterbank op prijs zullen stellen, is een ruim opbergvak in de tunnel, samen met een 
flexibele bekerhouder. Als je de bekerhouder niet gebruikt, kun je 'm neerklappen en zo de opbergruimte vergroten.
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DUBBEL VAK 
Organiseer je spullen nog beter met dubbele vakken op de rugleuning van de voorstoelen. Berg je notebook of laptop 
op in het grotere vak en je mobiele telefoon in het kleinere.
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 COMFORT 
EN RUIMTE



REISCOMFORT
De beste technische snufjes maken je leven makkelijker zonder dat je het 
merkt. Dit motto volgden we toen we de nieuwe FABIA ontwierpen. Alles, van 
de kleinste designdetails tot praktische functies, is bedacht om je reis echt 
comfortabel te maken.

KESSY 
Je zult snel gewend raken aan 
het gemak van het ‘Keyless 
Entry, Start and Exit System’.  
In de nieuwe FABIA kunnen de 
voorportieren en achterklep 
worden gebruikt om de 
auto te ontgrendelen of 
vergrendelen.
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VERWARMBAAR STUURWIEL 
Rijden is veiliger als de bestuurder zich op z'n gemak voelt. Daarom omvat het uitrustingsaanbod van de nieuwe FABIA een verwarmd stuurwiel. De verwarmingsfunctie kan worden 
bediend via de knop op het stuurwiel of via het infotainmentsysteem. Kies een temperatuur die je fijn vindt en geniet in alle comfort van de rit.
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VOORRUITVERWARMING 
Dankzij deze handige functie hoef je nooit meer ijs van de voorruit te krabben. Ook in andere seizoenen is een troebele voorruit 
verleden tijd. De voorruitverwarming kan via het infotainmentsysteem worden bediend en zorgt snel voor heldere ruiten.
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PHONEBOX EN USB 
De phonebox is ook geschikt voor apparaten met een groot scherm. Hij versterkt het signaal 
van je mobiele telefoon en laadt deze tegelijkertijd op tijdens het rijden. Dankzij twee USB-
C-aansluitingen boven de phonebox koppel je je externe apparaten eenvoudig met het 
infotainmentsysteem.

JUMBO BOX EN BEKERHOUDERS 
Berg kleine elektronische apparaten veilig op in de Jumbo Box in de 

middenarmsteun voorin. Je vindt hier ook een 12V-stopcontact.  
Voor je drankjes zijn er bekerhouders met Easy Open-functie in de 

middenconsole.
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MIDDENARMSTEUN ACHTERIN 
Als de middelste zitplaats op de achterbank vrij is, kan de 
armsteun met bekerhouders worden neergeklapt.

LUCHTROOSTERS EN USB ACHTERIN 
Dankzij de luchtroosters aan de achterzijde van de middenarmsteun voorin kunnen 

de achterpassagiers de luchtstroom eenvoudig aan hun wensen aanpassen. Hier 
vind je ook twee USB-C-aansluitingen voor het opladen van mobiele telefoons.
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LED-LEESLAMPJES 
Dankzij LED-technologie kunnen de achterpassagiers deze krachtige lampjes 
gebruiken zonder de bestuurder te storen. De bestuurder kan de lampjes bovendien 
rechtstreeks vanuit de bestuurdersstoel (niet afgebeeld) bedienen. LED-leeslampjes 
voorin en achterin maken deel uit van het LED-sfeerpakket.

PANORAMISCH UITZICHT 
Geniet van het gevoel van vrijheid en meer ruimte boven 
je hoofd dankzij het panoramadak, dat van speciaal getint 

glas is gemaakt en de hoogste veiligheidsnorm evenals een 
comfortabel klimaat garandeert.
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EEN PLEK VOOR ALLES

MULTIFUNCTIONEEL 
OPBERGVAK 
Als je de bagageruimte slim 
wilt gebruiken, komt een 
multifunctioneel opbergvak 
voor kleding en lange, lichte 
voorwerpen goed van pas.

BAGAGENETTEN 
De drie netten

voorkomen dat je spullen
omvallen of rondschuiven.
Je ziet bovendien meteen
waar je alles hebt gelaten.Het is altijd beter om je spullen opgeruimd te hebben. Of het nu gaat om je huis of je 

auto. Dat kan gemakkelijk in de nieuwe FABIA. Dankzij de royale bagageruimte en tal 
van Simply Clever details blijft alles op z'n plek.
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FLEXIBEL 
OPBERGVAK 
Het flexibele opbergvak 
kan aan beide zijden van 
de bagageruimte worden 
bevestigd en is ideaal 
voor het vervoeren van 
bloemen, klein speelgoed, 
boodschappen, enz. Je 
kunt de grootte ervan altijd 
aanpassen aan je behoeften.  
Als je 'm niet gebruikt, 
kan hij eenvoudig worden 
opgevouwen.

CAPACITEIT 
De nieuwe FABIA biedt 380 
liter aan bagageruimte en bij 

neergeklapte achterbank is het 
volume maar liefst 1.190 liter.
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VEILIGHEID



TRAVEL 
ASSIST

ADAPTIVE CRUISE CONTROL
Adaptive Cruise Control is een slimme snelheidsregeling die tot een snelheid van 
210 km/h werkt. Het systeem werkt met een radarsensor in de grille en bewaart 
automatisch een veilige afstand tot voorliggers. 

Travel Assist combineert de functies Adaptive Cruise Control (inclusief Front Assist) en Adaptive 
Lane Assist. Voor maximale veiligheid moet de bestuurder voortdurend op het systeem letten. Een 
capacitief stuurwiel detecteert daarom de handen van de bestuurder en biedt een interactieve interface 
met het systeem. Als de bestuurder zijn handen niet op het stuur heeft, wordt dit door het stuurwiel 
gedetecteerd. Travel Assist is uitsluitend leverbaar in combinatie met de Virtual Cockpit.
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ADAPTIVE LANE ASSIST 
Het systeem houdt de auto in het midden van de juiste rijstrook en 
waarschuwt zo nodig de bestuurder. Het kan ook de controle over de auto 
overnemen in het geval van rijstrookveranderingen bij wegwerkzaamheden.
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FRONT ASSIST 
Front Assist maakt gebruik van een radarsensor in de grille en houdt de afstand tot de voorligger in de gaten. Zo nodig 
voert het systeem automatisch een remingreep uit. Het systeem omvat eveneens Predictive Pedestrian Protection, die 
de bestuurder met een akoestisch/optisch signaal en een korte remschok waarschuwt.

EXTRA EXPERTS 
AAN BOORD

Je kunt onderweg van alles tegenkomen. Om ervoor te 
zorgen dat de auto klaar is voor elke situatie, zijn er extra 
hulpsystemen met verschillende functies om de bestuurder 
te helpen of de controle over te nemen.
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SIDE ASSIST* 
Met behulp van radarsensoren 

in de achterbumper houdt Side 
Assist* het gebied achter en 

naast je auto in de gaten. Side 
Assist kan andere auto's en zelfs 

lastig te herkennen objecten 
als motoren tot op een afstand 

van 70 m detecteren. Daarnaast 
meet het ook het onderlinge 

snelheidsverschil. Indien nodig 
licht een waarschuwingslampje 
op en klinkt een geluidssignaal.

REAR TRAFFIC ALERT 
Dankzij de Side Assist-sensoren 

in de achterbumper helpt Rear 
Traffic Alert je om bij slecht zicht 

veilig achteruit te rijden vanuit 
een parkeerplaats.  

Bij direct gevaar remt het 
systeem automatisch.

*Vanwege het wereldwijde chiptekort zijn een beperkt aantal opties tijdelijk niet leverbaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je ŠKODA dealer.Ve
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PARKEERSENSOREN 
Het parkeren van de FABIA is makkelijker en veiliger dan ooit 
dankzij de parkeersensoren in de voor- en achterbumper, die de 
afstand tot obstakels in de gaten houden.
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LIGHT ASSIST 
Light Assist schakelt het grootlicht automatisch in en omvat ook een regensensor, automatisch dimmende 
binnenspiegel en de functies tunnelverlichting en 'coming/leaving home’.
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MULTI COLLISION 
BRAKE 

Bij een ongeval activeert Multi 
Collision Brake de remmen. 

Daardoor wordt het risico 
op doorschieten en een 

vervolgongeval verminderd.

VERKEERSTEKENHERKENNING
Het systeem herkent verkeerstekens via de 

camera in de binnenspiegel en informeert de 
bestuurder hierover. Het systeem herkent 

verkeerstekens aan de linker- en rechterkant 
van de weg en boven de weg. Bovendien kan 

het variabele verkeerstekens identificeren 
(elektronische informatieborden).
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VEILIGHEID KOMT OP 
DE EERSTE PLAATS
In extreme situaties waarin de bestuurder de uitkomst niet meer 
kan beïnvloeden, nemen de passieve veiligheidsvoorzieningen van 
de auto het over, zoals de airbags. De FABIA kan met tot wel negen 
airbags uitgerust worden. 

GORDIJNAIRBAGS 
De gordijnairbags ontvouwen langs de zijruiten 
en beschermen zo tegen hoofdletsel.

VOORAIRBAGS BESTUURDER EN BIJRIJDER
Grote airbags in het stuurwiel en dashboard beschermen de inzittenden voorin. Bij 
plaatsing van een kinderzitje voorin is de bijrijdersairbag uit te schakelen.
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ZIJ-AIRBAGS VOORIN EN ACHTERIN
Deze vier zij-airbags beschermen borstkas en bekken van de inzittenden voorin en 
op de buitenste zitplaatsen achterin bij een aanrijding van opzij.

KNIE-AIRBAG
Deze airbag, die onder de stuurkolom zit, beschermt 
de knieën en onderbenen van de bestuurder.
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PRESTATIES





Omdat we deze auto hebben uitgerust met nieuwe, krachtigere 
motoren, is de nieuwe FABIA uitgegroeid van een wendbare 
stadsmetgezel tot een betrouwbare partner voor langere ritten.

PURE KRACHT ONDER 
DE MOTORKAP

MOTOREN 
Ons aanbod omvat motoren met TSI-technologie.  

De TSI-motoren zijn verkrijgbaar in 70 kW en 81 kW.
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INTERIEURDESIGN
Het nieuwe interieur in de FABIA is leverbaar in twee 
verschillende kleuren. De koperen details zijn optioneel. Deze 
details benadrukken het karakter van een moderne stadsauto.
Naast de interieurlijsten zijn zelfs de bekleding en de stiksels 
van het dashboardpaneel in koper. De laatste technische 
snufjes, zoals de Virtual Cockpit en de nieuwe generatie van 
het infotainmentsysteem Bolero met 8 inch beeldscherm, zijn 
standaard.





UITRUSTING



De standaarduitrusting van de Active omvat een verchroomd grilleframe, buitenspiegels 
en portiergrepen in zwart, getinte ruiten, LED-koplampen (basisuitvoering) inclusief LED-
dagrijverlichting, middenconsole met 12V-stopcontact en bekerhouder, elektrisch bediende 
voorportierramen, centrale vergrendeling met afstandsbediening, en nog veel meer.

ACTIVE

ACTIVE BLACK INTERIEUR 
Zwart paneel
Glanzend zwarte interieurlijsten
Stoffen bekleding
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AMBITION De standaarduitrusting van de Ambition omvat buitenspiegels (elektrisch verstelbaar 
en verwarmbaar) en portiergrepen in carrosseriekleur, een chroom/zilver-pakket met 
decoratieve interieurelementen, paraplu in het bestuurdersportier, opbergvak voor 
zonnebril, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, en nog veel meer.  
Het interieur van de Ambition is er in drie uitvoeringen.

AMBITION BLACK/ZWART INTERIEUR 
Zwart paneel
Anodized Cross interieurlijsten
Stoffen bekleding
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STYLE De standaarduitrusting van de Style omvat zijruitframes (onderzijde) in chroom, mistlampen, een klein 
lederpakket (stuurwiel, pookknop en handremhendel), LED-sfeerverlichtingspakket, infotainmentradio 
Swing, twee USB-C-aansluitingen, KESSY GO (Keyless Start System), Easy Light Assist (automatische 
lichtschakeling, coming/leaving home), airconditioning, in hoogte verstelbare stoelen voorin, en nog veel 
meer. Het interieur van de Style is er in drie uitvoeringen.

STYLE BLACK/GRIJS INTERIEUR 
Stoffen paneel met grijze stiksels
Metallic Grey interieurlijsten
Stoffen bekleding
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STYLE BLACK/KOPEREN INTERIEUR 
Stoffen paneel met koperen stiksels
Metallic Copper interieurlijsten
Stoffen bekleding
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BEKLEDING

Clip Grey Melange (stof) Nuba Grey (stof) Nuba Copper (stof)Kota Grey  (stof)
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VELGEN

16 inch lichtmetalen velgen PROXIMA, 
zilver, met zwarte Aero wieldoppen

17 inch lichtmetalen velgen PROCYON, 
zilver, met zwarte Aero wieldoppen

15 inch lichtmetalen velgen ROTARE, zilver15 inch stalen velgen met CALISTO 
wieldoppen
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ACCESSOIRES



Beschikbaar eind Q4 2021

STRIPS OP VOOR- EN ACHTERBUMPER – VERCHROOMD
Chromen strips op de voor- en achterbumper verlenen de FABIA een uitgesproken 
luxueuze uitstraling en zorgen voor een zowel frisse als aantrekkelijke look.

PERSONALISEER
JOUW FABIA

Accessoires zijn een statement. Met originele ŠKODA 
accessoires kun je het gebruiksgemak, de veiligheid en de 
doelmatigheid van je auto vergroten en hem zo nog beter 
laten aansluiten op jouw eigen behoeften.
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https://shop.skoda.nl/auto-accessoires/?modelgroup=fabia/?utm_medium=brochure&utm_source=fabia


DECORATIEVE DORPELFOLIES 3D
Met deze folies kun je de uitstraling van je auto versterken. Ze beschermen  
de lak bij de dorpels ook tegen vuil.

DECORATIEVE DORPELLIJSTEN – ROESTVRIJ STAAL
Roestvrijstalen dorpellijsten met FABIA logo, die de contouren van de auto  
perfect volgen, zijn een origineel element met een zowel esthetische als  
praktische functie.

DECORATIEVE DORPELLIJSTEN MET ROESTVRIJSTALEN 
INZETSTUKKEN 
Dorpellijsten met roestvrijstalen inzetstukken zijn een accessoire waarmee je je 
auto een opvallend accent kunt geven. Ze beschermen de lak bij de dorpels ook 
tegen vuil.



SMART HOLDER – KLEDING- HANGER
De kledinghanger kan aan de hoofdsteun van de voorstoelen worden bevestigd 
en is een bijzonder praktische accessoire, vooral voor diegenen die in pak
naar het werk rijden.

SMART HOLDER – HAAK
Handtassen of rugzakken hoeven geen ruimte meer in te nemen op de achterbank.  
Hang ze aan de smart holder haak die is bevestigd aan de hoofdsteun van de voorstoelen.

SMART HOLDER – MULTIMEDIAHOUDER
Deze houder is bedoeld voor een extern apparaat en kan op de hoofdsteun
van de voorstoelen worden bevestigd, wat de achterpassagiers absoluut op prijs 
zullen stellen. 
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ALL-WEATHER TUNNELMAT
Dit accessoire is een praktische aanvulling op de all-weather matten achterin en beschermt 
het oppervlak van de tunnel tegen vuile schoenen.

VOETENSTEUN “LOUNGE STEP” ZWART (2 STUKS)
De voetensteun helpt de vloer te beschermen en beperkt tegelijkertijd het geluidsniveau in de 
auto.Hij is gemakkelijk te verwijderen, schoon te maken en opnieuw te gebruiken.

TEXTIELE VLOERMATTEN PRESTIGE – 
DUBBEL NUBUCK
Ze completeren het moderne interieurdesign op esthetische 
wijze en benadrukken de contouren van de voetenruimte.

STANDAARD TEXTIELE VLOERMATTEN
De matten hebben een antislip-oppervlak en vangen zowel vuil als 
vocht op. Ze verminderen ook het geluidsniveau in het interieur  
van de auto, waardoor de rit nog comfortabeler wordt.

ALL-WEATHER VLOERMATTEN
Dankzij hun praktische, slimme ontwerp en het 
gebruikte materiaal beschermen ze de vloer optimaal 
tegen modder, vuil en water. 

https://shop.skoda.nl/auto-accessoires/comfort-en-bescherming/?modelgroup=fabia&page=1/?utm_medium=brochure&utm_source=fabia


DUBBELZIJDIGE 
BAGAGERUIMTEMAT

Dit klassieke voorbeeld van een multifunctioneel 
accessoire helpt om de bagageruimte schoon te 

houden en voorkomt dat bagage verschuift.

BAGAGENETTEN – GRIJS
De set van drie netten is een praktisch en fraai 

accessoire. Vervoerde voorwerpen worden stevig 
vastgezet zodat ze tijdens het rijden niet door de 

auto kunnen schuiven.
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https://shop.skoda.nl/auto-accessoires/comfort-en-bescherming/?modelgroup=fabia&page=1/?utm_medium=brochure&utm_source=fabia


BESCHERMMAT
VOOR DE LAADRAND
– WAARSCHUWINGSELEMENTEN
Dit product biedt optimale bescherming voor 
zowel de achterbumper als de laadrand. De 
driehoekige strepen verbeteren tegelijkertijd 
de zichtbaarheid van je auto. De mat kan ook in 
noodsituaties worden gebruikt.

BESCHERMFOLIE
VOOR DE LAADRAND
Je kunt de laadrand van de achterbumper 
beschermen met een handige strook 
transparante folie van hoogwaardig 
polyurethaan. Dit PU-materiaal is zeer 
goed bestand tegen krassen of scheuren, 
waardoor mechanische schade aan de 
laadrand en bumper bij het in- of uitladen van 
spullen wordt voorkomen.
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BAGAGERUIMTESCHAAL MET 
ALUMINIUM TUSSENSCHOT EN 

SCHUIFBAAR SCHEIDINGSELEMENT
Als je vaak iets vervoert dat de bagageruimte vuil 

kan maken, is de kunststof bagageruimteschaal 
perfect. Verwijderen en schoonmaken is bovendien 

heel eenvoudig. De schaal kan worden geleverd 
met een aluminium tussenschot en een schuifbaar 

scheidingselement, zodat je de schaal naar wens 
kunt indelen.

FLEXIBEL OPBERGVAK
Het flexibele opbergvak is bijzonder handig voor 

het vervoeren van diverse kleine voorwerpen, 
inclusief verplichte uitrusting. Het vak is vast maar 

tegelijkertijd flexibel en daardoor zeer eenvoudig 
te gebruiken. Als je 'm niet gebruikt, kan hij 

eenvoudig worden dichtgetrokken.
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ZONNESCHERM –  
GLAZEN PANORAMADAK 

Dit zonnescherm voor het glazen 
panoramadak is het hele jaar door een 

nuttig accessoire. Niettemin zal hij vooral 
gewaardeerd worden in de zomermaanden, 

wanneer hij helpt het interieur van de auto 
te beschermen tegen de verzengende hitte.

NET ONDER DE HOEDENPLANK
Het net onder de hoedenplank is ideaal voor 

het opbergen van lichte voorwerpen die apart 
van andere bagage worden vervoerd, zoals het 

zonnescherm voor het glazen panoramadak.
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AFSLUITBARE SKI- OF SNOWBOARDDRAGER – UITSCHUIFBAAR
Dankzij de nieuwe uitschuifbare en afsluitbare drager, die de strenge belastings- en veiligheidstests van ŠKODA heeft 
doorstaan, kun je eenvoudig je ski's of snowboard op het dak van de auto vervoeren. Geschikt voor max. 4 paar ski's of 2 
snowboards.
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AFSLUITBARE FIETSDRAGER
Je kunt de afsluitbare fietsendrager 
met aluminium profiel veilig op de 
basisdakdrager bevestigen.

FIETSENDRAGER
VOOR OP DE TREKHAAK
De drager is erg stevig, makkelijk te bevestigen 
en bovendien gebruiksvriendelijk – je hoeft 
de fiets alleen maar iets op te tillen om 'm 
vast te zetten. Hij is geschikt voor alle soorten 
trekhaken en leverbaar in uitvoeringen voor 2 
en 3 fietsen.
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DAKBOX – 400 LITER
Geniet van een grotere inhoud en gemakkelijker laden met de dakbox van ŠKODA, waarmee je tot 6 paar ski's of 5 snowboards kunt vervoeren, evenals 
grote bagage, kinderwagens, enz., die niet in de bagageruimte van een volle auto passen. Deze afsluitbare box heeft een geavanceerde aerodynamische 
vorm en uv-bescherming, zodat hij er altijd als nieuw uitziet. Hij is leverbaar in zwart of zilver.
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SPATLAPPEN VOOR 
EN ACHTER
De spatlappen voor en achter
beschermen de onderste delen 
van de carrosserie tegen vuil en 
schade veroorzaakt door steentjes 
en puin. Spatlappen zijn vooral 
nuttig in de winter, wanneer het 
corrosieve strooizout meestal aan 
de spatlappen blijft kleven in plaats 
van aan de carrosserie van de auto.
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VELGEN

17 inch lichtmetalen velgen 
PROCYON, zwart/rood metallic 
7J×17 inch ET51, 215/45 R17

17 inch lichtmetalen velgen RIEGEL,
zwart metallic, geborsteld 
7J×17 inch ET51, 215/45 R17

17 inch lichtmetalen velgen PROCYON,
antraciet metallic, geborsteld 
7J×17 inch ET51, 215/45 R17

17 inch lichtmetalen velgen RIEGEL,
zilver metallic 
7J×17 inch ET51, 215/45 R17

15 inch lichtmetalen velgen HADAR,
zwart metallic 
5.5J×15 inch ET40, 185/65 R15

15 inch lichtmetalen velgen HADAR,
zilver metallic 
5.5J×15 inch ET40, 185/65 R15

16-inch lichtmetalen velgen URSUS,
zilver metallic 
6J×16 inch ET45, 195/55 R16

16 inch lichtmetalen velgen CANIS,
zwart metallic 
6J×16 inch ET45, 195/55 R16
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https://shop.skoda.nl/auto-accessoires/wielensets/fabia%2F/?utm_medium=brochure&utm_source=fabia


18 inch lichtmetalen velgen LIBRA,
zilver metallic, geborsteld 
7J×18 inch ET51, 215/40 R18

16 inch lichtmetalen velgen PROXIMA,
zwart metallic, geborsteld 
6J×16 inch ET45, 195/55 R16

16 inch lichtmetalen velgen CANIS,
zilver metallic 
6J×16 inch ET45, 195/55 R16

16 inch lichtmetalen velgen PROXIMA,
antraciet metallic, geborsteld 
6J×16 inch ET45, 195/55 R16

16 inch lichtmetalen velgen URSUS,
zwart metallic, geborsteld 
6J×16 inch ET45, 195/55 R16
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HOES VOOR
EEN COMPLETE
WIELENSET
Met deze set wielhoezen 
van kwalitatief hoogwaardig 
polyester kun je de wielen 
gemakkelijk dragen en 
vervoeren.

WIELVERZORGINGS-
EN STIJLPAKKET

Wielen zijn als schoenen. Ongeacht of de ‘schoenen’ van je ŠKODA stijlvol, 
sportief of zuiver functioneel zijn, ons WIELVERZORGINGS- & STIJLPAKKET 
(wieldoppen, ventieldopjes, antidiefstalwielbouten) biedt een veelvoud aan 
artikelen die je wielen nog aantrekkelijker en echt uniek maken!
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WIELBOUTDOPPEN
Decoratieve wielboutdoppen 

voor wielen met of zonder 
antidiefstalwielbouten.

SET 
ANTIDIEFSTALWIELBOUTEN
Voorkom diefstal van je stijlvolle velgen. 

De antidiefstalwielbouten worden 
geleverd met een speciale adapter.

DECORATIEVE 
VENTIELDOPPEN

Deze ventieldoppen met het 
ŠKODA logo of het groene 

ŠKODA Motorsport embleem 
maken je auto smaakvol tot in 

het kleinste detail.

SNEEUWKETTINGEN VOOR 
15/16 INCH VELGEN
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Pedaalcovers - roestvrij staal
5E1 064 205 | DQ
5E1 064 200 | MQ

TOON JE STIJL 
Pas de FABIA volledig aan je wensen aan. Het stijlvolle aanbod aan ŠKODA Originele accessoires verandert het uiterlijk 
van je auto. Schijnbaar kleine details van de sport- en designelementen creëren een aangenaam unieke stijl.

Spiegelkappen - zwart metallic
6VA 072 530 F9R
6VA 072 530A F9R | met Side View Assist
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Decoratieve dorpellijsten - met roestvrijstalen inzetstukken
6VA 071 303A | voorzijde

DECORATIEVE DOR-
PELLIJSTEN EN -FOLIES

Decoratieve dorpellijsten en -folies bieden twee 
voordelen. Wanneer de passagiers instappen, 
versterken ze niet alleen de uitstraling van het 
interieur, maar beschermen ook de dorpels tegen 
vuil en slijtage.

Decoratieve dorpellijsten met 
roestvrijstalen inzetstukken

Decoratieve dorpellijsten - 
roestvrij staal

Decoratieve dorpelfolies 3D
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Decoratieve dorpellijsten - roestvrij staal
6VA 071 303 | voorzijde 

Decoratieve dorpelfolies 3D
6VA 071 310 | voorzijde 
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COMFORT  
& GEBRUIKSGEMAK                                 
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Bagagenetten en vak 
6VE 065 110 | zwart 
6VE 065 110A | grijs 
6VE 065 110B | zwart, voor dubbele bagageruimtebodem

Multifunctioneel vak 
654 061 103

De bagagenetten en het multifunctionele vak 
zijn een praktische en fraaie completering van de 
bagageruimte. Vervoerde voorwerpen en bagage 
worden stevig vastgezet, zodat ze tijdens het 
rijden niet door de auto kunnen schuiven.

ORDE IN DE  
BAGAGERUIMTE
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Dubbelzijdige bagageruimtemat
6VE 061 163

Dubbele bagageruimtebodem
6VE 061 261

Scheidingselement voor aluminium tussenschotBagageruimteschaal
6VE 061 162

Aluminium tussenschot voor 
bagageruimteschaal
565 017 254

BAGAGERUIMTESCHAAL 

De bagageruimteschaal past perfect in 
de bagageruimte en beschermt deze 
tegen vuil. De schaal kan worden geleverd 
met een aluminium tussenschot en een 
scheidingselement, zodat je de schaal naar 
wens kunt indelen.  
Zo heb je een opbergmogelijkheid voor de 
spullen die je bij de hand moet hebben of die je 
apart van de rest van je bagage wilt houden.

ORDE IN DE  
BAGAGERUIMTE



Flexibele opbergruimte
6V0 061 104A

Bagageruimtetas
DMK 770 003

Universeel fixeerelement
6V0 061 104EENVOUDIG EN  

COMFORTABEL VERVOER

Voor eenvoudig vervoer kun je gebruikmaken van 
een aantal producten, zoals de bagagenetten, diverse 
fixeerelementen of de bagageruimtetas. 

De oplossingen om de bagageruimte te beschermen, 
zoals de mat en kunststof bak, zijn erg handig. 
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Handveger
000 096 011D

SLIMME OPBERGVAKKEN

Gebruik deze vakken om praktische ŠKODA Originele 
accessoires in op te bergen voor elk seizoen van het jaar.

Bekerhouder met asbak
000 061 142B

Paraplu
000 087 600G 9B9



104



105



IJskrabber
000 096 010E

Afvalbakje in portier 
5JA 061 107 9B9 | zwart 
5JA 061 107 WC4 | beige

LED-lamp - 12 V
000 069 690L
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* Het getoonde color concept is vooralsnog niet leverbaar in Nederland



Jouw ŠKODA Partner:

EROVER LEZEN IS AL LEUK 
― ERIN RIJDEN NOG VEEL LEUKER

BEL ONS OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN VOOR EEN PROEFRIT

DISCLAIMER AFBEELDINGEN
De informatie, afbeeldingen en inhoud in deze catalogus (brochure) dienen 
slechts ter illustratie en zijn niet bedoeld om deel uit te maken van een 
contract, offerte of garantie. De getoonde auto's zijn pre-productieauto's 
die geen getrouwe weergave zijn van het eindproduct. Illustraties, 
functies, onderdelen, kleuren en uitrustingen kunnen afwijken van die 
van daadwerkelijke productieauto's en van wat kan worden besteld en 
geleverd. Neem voor meer informatie contact op met je ŠKODA dealer.

MyŠKODA- APP
Voor volledige controle over je auto. 
Download de MyŠKODA-app en krijg op elk 
moment toegang tot belangrijke informatie, 
zoals de actieradius, routeplanning of je laatste 
parkeerpositie.
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