
    FABIA
CLEVER

ŠKODA

Voordeel tot

 € 1.500,-
Inruilpremie

 € 700,-



De FABIA Clever nu vanaf € 18.490,- (Combi vanaf € 19.390,-)

ŠKODA maakt het rijden in de FABIA nog bijzonderder dan het al was. De FABIA Clever 
is namelijk een rijk uitgeruste uitvoering die volop voordeel, comfort en gebruiksgemak 
biedt. Zo is de Clever standaard al uitgerust met bijvoorbeeld Climatronic, Cruise 
Control, Navigatie systeem, Bluetooth carkit met stuurwielbediening, DAB (Digital Audio 
Broadcasting), 15 inch lichtmetalen velgen, LED achterlichten en Speciaal Clever interieur. 
Bovendien kunt u profiteren van nog meer luxe met het aantrekkelijke optionele Clever  
Plus Pakket. Naast al dit voordeel biedt de FABIA Clever ook veel ruimte, een zuinige motor 
en innovatieve details. Lees snel meer over de FABIA Clever of ga naar www.skoda.nl. 





Opties en pakketten FABIA Clever
Consumenten

Adviesprijs
incl. BTW

Bruto 
catalogus

prijs
excl. BTW

PAKKETTEN
Clever Plus Pakket 
Climatronic en automatisch dimmende binnenspiegel vervangen door Grootlicht assistent, regen- en lichtsensor met "coming and leaving" functie  € 390,-  € 322,-
FUNCTIONEEL
Reservewiel, tijdelijk (in geval van 16" of 17" velgen)  € 80,-  € 66,-
Reservewiel (in geval van 15" velgen)  € 80,-  € 66,-
Variabele laadvloer (Combi)   € 110,-  € 91,-
COMFORT
Elektisch bedienbare ramen achter  € 170,-  € 140,-
Panoramadak met 2e antenne in de achterruit voor Hatchback (brilhouder vervalt) 1  € 650,-  € 537,-
Panoramadak met 2e antenne in de achterruit voor Combi (brilhouder vervalt)  € 650,-  € 537,-
Panoramadak met dakrailing zilverkleurig en 2e antenne in de achterruit voor Combi (brilhouder vervalt)   € 790,-  € 653,-
DESIGN
Dakrailing zilverkleurig voor Combi  € 140,-  € 116,-
Sunset, extra donker getinte ramen achter  € 150,-  € 124,-
Lichtmetalen velgen 16" Antia 2  € 110,-  € 91,-
Lichtmetalen velgen 16" Antia Zwart  € 290,-  € 240,-
Unilak (Pacific Blue)  € 0,-  € 0,-
Metallic lakkleur  € 490,-  € 405,-
Speciale lak (Laser White)  € 250,-  € 207,-
Signaallak (Candy White, Corrida Red)  € 120,-  € 99,-
ColourConcept: Spiegelkappen, dak, A-stijlen en lichtmetalen velgen 16" Antia in zwart A  € 490,-  € 405,-
Metallic lak (meebestellen in geval van ColourConcept)  € 490,-  € 405,-
Signaallak (meebestellen in geval van ColourConcept)  € 120,-  € 99,-
Metallic lakkleur (Red Velvet)  € 830,-  € 686,-
1 : Panoramadak kan niet gecombineerd worden met ColourConcept
2 : Niet mogelijk in combinatie met ColourConcept
Indien u ColourConcept besteld, is de getoonde prijs van ColourConcept exclusief de eventuele meerprijs van de gekozen carroseriekleur

A : ColourConcept leidt tot een verhoogde CO2-uitstoot, waardoor het BPM bedrag wordt verhoogd. Kijk hiervoor in de BPM tabel in deze prijslijst 

Uw voordeel € 180,-

Clever Plus Pakket

€390,- Uw voordeel

 € 180,-

• Grootlicht assistent, regen- en lichtsensor met "coming and leaving" functie
• Automatisch dimmende binnenspiegel
• Verwarmbare voorstoelen
• Verwarmbare ruitenwissersproeiers
• Driver Activity Assistant



Standaarduitrusting FABIA Clever
De standaarduitrusting omvat o.a:
•  3-punts veiligheidsgordel
•  3-spaaks stuurwiel met chromen accenten  
•  Aansluiting 12V in de bagageruimte (Combi)
•  ABS (Anti-BlokkeerSysteem) met ASR (Anti-Slip Regeling)  
•  Achterbank in delen neerklapbaar (60/40)
•  Achterruitenwisser met wis/was installatie 
•  Achterruitverwarming 
•  Airbag voor de bestuurder 
•  Airbag voor passagier (uitschakelbaar) 
•  Airconditioning 
•  AMS (Anti Misfueling System) voorkomt het tanken  

van verkeerde brandstof 
•  Bagageruimteafdekking (oprolbaar) Combi
•  Bandenreparatieset 
•  Bandenspanningscontrolesysteem 
•  Boordcomputer 
•  Buitenspiegelkappen en deurgrepen in carrosseriekleur
•  Bumpers in carrosseriekleur
•  Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening op sleutel 
•  Chromen strip rond de grille 
•  Chrome accenten op o.a. instrumentenpaneel,  

pookknop en deurhendels 
•  Cruise control met snelheidsbegrenzer
•  Dakrailing, zwart (Combi) 
•  Dashboardkastje met klep en verlichting 
•  Drie hoofdsteunen achter
•  Elektrisch bedienbare ramen vóór
•  Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels 
•  ESC (Elektronische stabiliteits Controle)

•  Flessenhouder in de portieren 
•  Front Assistant, pro actief remsysteem 
•  Getint glas 
•  Gordijnairbags 
•  Haken in de bagageruimte
•  Hoedenplank (Hatchback)
•  Hoogteverstelling voor de koplampen 
•  In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel 
•  In hoogte verstelbare bestuurdersstoel 
•  In hoogte verstelbare gordels met gordelspanners
•  In hoogte verstelbare hoofdsteunen vóór 
•  Instrumentenpaneel met MaxiDOT display 
•  Klein Leder pakket
•  LED achterlichten
•  LED-dagrijverlichting
•  Leeslampjes vóór 
•  Middenarmsteun vóór 
•  Middenconsole met 12V aansluiting, flessenhouder en opbergvak 
•  Mistlampen vóór 
•  Multifunctioneel stuurwiel met radio- en telefoonbediening
•  Opbergvakken in de voorportieren en aan achterkant voorstoelen
•  Opbergvak voor veiligheidsvest in portiervakken 
•  Paraplu in opbergvak onder bestuurdersstoel 
•  Parkeerkaarthouder 
•  Parkeersensoren achter
•  Pollenfilter 
•  Radio Swing (2DIN) met 5" touchscreen, SD-card en  

USB aansluiting voor externe media en Apple Connectivity
•  Richtingaanwijzers in de buitenspiegels 
•  Sjorogen in de bagageruimte 

•  Stalen velgen 15" met wieldoppen Dentro
•  Startonderbreker 
•  Stoffen bekleding “Ambition” Satin Black / Grey
•  Stuurbekrachtiging (C-EPS)
•  Toerenteller met digitale klok 
•  Uitklapbare handgrepen in de hemelbekleding 
•  Verlichting in de bagageruimte 
•  Voetgangersbescherming 
•  Voorbereiding ISOFIX op de achterbank (2x)
•  Waarschuwingslicht bij niet dragen gordels 
•  Zij-airbags vóór 
•  Zonnekleppen met make-up spiegels

De Clever beschikt t.o.v. de Ambition extra over:
•  Bluetooth telefoonvoorbereiding 
•  Climatronic (elektronisch geregelde airconditioning)
•  DAB (Digital Audio Broadcasting)
•  Embleem “Clever” 
•  In hoogte verstelbare passagiersstoel
•  Interieurlijst “Dark Brushed”
•  Lichtmetalen velgen 15" Matone zilver
•  Lichtsensor
•  Navigatiesysteem Amundsen met 6,5" touchscreen en  

data West-Europa inclusief 1 jaar ŠKODA Connect -  
Infotainment Online

•  ŠKODA Surround, 3D sound systeem met  
2 extra luidsprekers (totaal 6 luidsprekers) 

•  Speciale bekleding “Clever”
•  Voice Control

Climatronic Embleem Clever Navigatiesysteem Amundsen





FABIA Clever kleuren

CORRIDA RED

MOON WHITE

DENIM BLUE

MAGIC BLACK

VELVET RED

RALLY GREEN

RACE BLUE

ENERGY BLUE

CANDY WHITE

BRILLIANT SILVER

MAPLE BROWN

LASER WHITE

CAPPUCCINO BEIGE

QUARTZ GREY
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