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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. Voor meer informatie en details over de 

voorwaarden, kijk op: www.skoda.nl/4-jaar-garantie
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EEN JUISTE KEUZE

De keuzes die we maken, zeggen iets over 
wie we zijn. Keuzes kunnen lastig zijn. Ze 
kunnen eenvoudig zijn. Maar nergens zorgen 
ze voor meer plezier dan in een ŠKODA 
FABIA.

Als je ervoor kiest om een statement te 
maken, dan kan dat met de FABIA. Het 
unieke 'kristallijne' ŠKODA design trekt 
de aandacht. De LED-verlichting wijst de 
weg en benadrukt ook onze focus op de 
nieuwste technologie. 

Met zijn compacte afmetingen is de 
FABIA wendbaar in het stadsverkeer en 
tegelijkertijd toch ruim van binnen voor 
het vervoer van personen en hun bagage. 

Zoals altijd maken ingenieuze Simply Clever 
details de FABIA een van de beste keuzes 
op vier wielen.

De FABIA vertegenwoordigt een 
commitment voor het maken van fraaie 
auto's die nu net zo'n genot zijn om in te 
rijden als toen we begonnen.

ŠKODA. Simply Clever.







  
EXTERIEUR
DESIGN
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Onmiskenbaar. Onmisbaar. De frisse 
design elementen en geavanceerde 
technologie zorgen voor een stoere 
uitstraling. De FABIA heeft een flexibele 
laadruimte en nieuwe front met LED-
dagrijverlichting. Hij is compleet uitgerust 
met infotainmentsystemen en handige  
‘Simply Clever’ features.

EEN FRIS 
DESIGN

EXTERIEUR
De FABIA straalt een frisse, elegante 

stijl uit met een nieuw ontworpen 
exterieur dat zijn kristalllijne designtaal 

benadrukt. De koplampen, grille en 
voorbumper vormen een harmonieus 

geheel, terwijl de scherp aangezette 
contouren bijdragen aan de kracht en 

dynamiek van de auto.
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COMBI
Als je voorbereid wilt zijn 

op alles wat het leven 
je te bieden heeft, dan 
is de FABIA Combi de 

perfecte auto voor jou. 
Deze compacte auto 

met uitgebalanceerde 
proporties combineert 
ruimte en elegantie op 

een verfrissende manier.



DESIGN KOPLAMPEN EN 
MISTLAMPEN
ŠKODA’s kristallijne designtaal 
komt prachtig tot uiting in de 
verlichting van de auto. De 
koplampen en mistlampen 
zijn hoekig. Daarnaast hebben 
de koplampen geïntegreerde 
kristallijne designelementen die 
verwijzen naar de schoonheid van 
de Boheemse glassierkunst. 
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ACHTERLICHT- EN REFLECTORDESIGN
De nieuwe lichtsignatuur van de FABIA is 
opmerkelijk. De achterlichten lopen door in 
het zijpaneel, waardoor ook het profiel wordt 
verlicht. De in de achterbumper geïntegreerde 
reflectoren verbeteren de zichtbaarheid van de 
auto.

PANORAMADAK 
Het glazen panoramadak loopt helemaal van de 
voorruit tot de dakspoiler, wat een gevoel van 
vrijheid en ruimte geeft.



LICHT
ONTWERP
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ZICHTBAAR IN HET DONKER 

LED-KOPLAMPEN
Elke FABIA heeft koplampen met 
dagrijverlichting uitgevoerd in opvallende-
strips. Bij de topuitvoering draait alles om 
LED-technologie. De bochtenverlichting is 
geïntegreerd in de LED-koplampen.

Het geavanceerde lichtontwerp verbetert de uitstraling van de auto 
alsmede jouw veiligheid en maakt het rijden in het donker veel minder 
vermoeiend. De topuitvoering is uitgerust met een compleet LED-
systeem, zonder een compromis op het gebied van vorm of functie.
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LED-ACHTERLICHTEN 
EN REFLECTOREN

De grote achterlichten 
hebben de voor ŠKODA 
traditionele C-vorm. Ze 

kunnen bovendien worden 
uitgevoerd in LED-techniek.  

De in de achterbumper 
geïntegreerde reflectoren 
voor betere zichtbaarheid 

van de auto zitten ook in de 
FABIA.





INTERIEUR
 DESIGN





Het ruime en comfortabele interieur is voorzien van 
kwalitatief hoogwaardige materialen en heeft een 
hoog afwerkingsniveau. Overal waar je kijkt. Dat 
maakt deze auto tot een heerlijke plek om te zijn. 

VOEL JE THUIS, 
WAAR JE OOK BENT
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BLIJF ALERT, BLIJF 
COMFORTABEL

Vergeet de drukte en het rumoer wanneer je het portier sluit.  
Nieuwe interieurlijsten, bekledingsopties en tal van verbeteringen 
verhogen niet alleen het comfort, maar zorgen er ook voor dat je 
altijd de controle heeft.

STIJL EN FUNCTIONALITEIT
De FABIA is leverbaar met een breed assortiment 
aan interieurlijsten en bekledingen met sierstiksels. 
De stijlvolle details worden gecombineerd met 
perfecte functionaliteit. Het dashboard met 
een nieuw ontworpen instrumentenpaneel is 
overzichtelijk ingedeeld zodat je je vanachter het 
stuurwiel snel en gemakkelijk kunt oriënteren. 





CONNECTIVITEIT



CONNECTIVITEIT
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ONLINE VERKEERSINFORMATIE
Neem altijd de optimale route:  
up-to-date informatie biedt een perfect 
overzicht van elke rit. Je kan ook tijdig 
reageren op nieuwe ontwikkelingen, 
zoals wegwerkzaamheden, ongevallen 
en files.

WEER
Je ontvangt de laatste 
weersinformatie voor jouw 
huidige locatie, bestemming of 
een willekeurige andere plaats, 
met gedetailleerde verwachtingen, 
waaronder neerslagverwachting 
en waarschuwingen.

SMARTLINK 
Koppel jouw smartphone 
via SmartLink (ondersteunt 
MirrorLink®, Apple CarPlay of 
Android Auto) aan de FABIA 
en gebruik de vertrouwde 
telefoonapps via het scherm van 
de navigatie. - Het SmartLink-
systeem biedt je de mogelijkheid 
om autogegevens via een 
kabel naar jouw smartphone 
te sturen waardoor je toegang 
krijgt tot interessante informatie 
over jouw rit, zoals zuinig 
rijden, rijdynamiek of service-
informatie. (Ga naar onze website 
voor gebruiksvoorwaarden en 
informatie over compatibiliteit 
voor SmartLink.)
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USB-AANSLUITINGEN 
ACHTERIN
Op het achterste deel van de 
middenarmsteun voorin vindt 
je twee USB-aansluitingen 
voor het opladen van mobiele 
telefoons.

AMUNDSEN
Het navigatiesysteem Amundsen, te 
bedienen via een 6,5" touchscreen, 
biedt een groot aantal hoogwaardige 
radiofuncties. De wifi-hotspot is 
standaard. Het SmartLink-systeem is 
verkrijgbaar als meeruitvoering.

SWING / SWING PLUS
De radio Swing met 6,5" 
kleurentouchscreen is leverbaar in 
twee uitvoeringen. De basisversie 
heeft naast de radiofunctie 
een USB-aansluiting en 
SD-kaartopeningen. De Swing Plus 
biedt aanvullend op de functies van 
de basisuitvoering van de Swing 
ook Bluetooth en SmartLink. 
Het ŠKODA surroundsysteem is 
standaard op de radio Swing Plus.





SIMPLY
    CLEVER
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MIDDENARMSTEUN 
VOORIN EN 
MIDDENCONSOLE
In de middenarmsteun 
voorin zit een handig 
opbergvak verborgen en de 
middenconsole biedt ruimte 
aan twee bekerhouders 
en kleine dingen die je 
bij de hand wilt houden. 
De verlichting van de 
middenconsole maakt het 
interieur knusser.

Een plek voor alles en alles op z'n plek. De FABIA beschikt over allerlei 
Simply Clever-oplossingen die hem nog praktischer maken. 

HANDIG IN  
ELKE HOEK
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OPBERGNETJES
De opbergnetjes aan de zijkant 
van de voorstoelen zijn ideaal 
voor kleine spullen, zoals een 
agenda, mobiele telefoon of 
andere kleine voorwerpen.

DASHBOARDKASTJE
In het dashboardkastje is genoeg 

ruimte voor een 1-literfles.
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OPBERGVAK VOOR 
VEILIGHEIDSVEST

In het voorportier is een 
speciale opbergruimte voor een 

veiligheidsvest, zodat het altijd 
binnen handbereik ligt.

FLESSENHOUDERS
In de opbergvakken in beide 
achterportieren past een 
0,5-literfles (zie afbeelding). In de 
voorportieren is zelfs ruimte voor 
een 1,5-literfles.
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IJSKRABBER
Dit handige detail 
zit in de tankklep 

en kan na gebruik 
ook nat gewoon 

weer daar worden 
teruggeplaatst.

.

MULTIMEDIAHOUDER
Jouw persoonlijke apparaten, 
zoals een smartphone kunnen 
veilig worden opgeborgen in de 
multimediahouder. Deze past in 
de dubbele bekerhouder in de 
middenconsole.

PARAPLUHOUDER 
Onder de bijrijdersstoel zit een 
opbergvak met een originele 
ŠKODA paraplu.



BAGAGE-
RUIMTE



BAGAGE-
RUIMTE
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De bagageruimte mag indrukwekkend genoemd worden: 
de hatchback biedt 330/1150 liter en de Combi 530/1395 
liter. Maar het gaat niet alleen om volume. De ruimte is slim 
georganiseerd en geoptimaliseerd, zodat je jouw spullen 
veilig kunt vervoeren.

ALS HET BIJ JE PAST,  
PAST HET ERIN

VERLAAGDE HOEDENPLANK
De hoedenplank van de 
hatchback is op twee niveaus 
vast te zetten. De lage stand 
komt van pas om bijvoorbeeld 
kwetsbare spullen te vervoeren.

BAGAGENETTENSET
Een set netten in diverse 
groottes zorgt ervoor dat jouw 
bagageruimte netjes blijft en 
voorkomt dat bagage omvalt of 
verschuift.
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DUBBELE BAGAGERUIMTEVLOER
Slimme optie voor de Combi: de 
bagageruimtevloer komt op tilhoogte, 
wat in- en uitladen vergemakkelijkt. 
Onder de vloer ontstaat een discreet 
opbergvak.
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DUBBELZIJDIGE MAT
Je kan de mat gebruiken met het 
stijlvolle tapijt aan de bovenzijde voor 
als er niets wordt vervoerd dat jouw 
auto vuil kan maken, en je kan de 
mat gemakkelijk omdraaien om de 
afwasbare rubberzijde te gebruiken 
wanneer nodig.

VARIABILITEIT
De achterbank is in de verhouding 
40/60 omklapbaar. Als je achterin 
zitplaatsen voor passagiers 
wilt hebben en tegelijkertijd de 
bagageruimte wilt uitbreiden, heb 
je de mogelijkheid om maar één 
leuning om te klappen.
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COMFORT
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Of het rijden een dagelijkse routine is of iets voor het weekend, 
de FABIA maakt jouw weekdagen plezieriger en weekenden 
leuker. Ultramoderne technologieën die verborgen zitten onder het 
geavanceerde dashboard ondersteunen je. 

STAP IN JOUW 
COMFORTZONE

STUURWIEL 
Via het 

multifunctionele 
lederen stuurwiel 

kan je de radio en de 
telefoon bedienen. 

CLIMATRONIC 
AIRCONDITIONING

De elektronische 
airconditioning zorgt het hele 

jaar voor maximaal comfort 
en dankzij de vochtsensor 

verdwijnt vocht snel van de 
binnenkant van de ramen.
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ELEKTRISCH VERSTELBARE 
EN VERWARMBARE BUITENSPIEGELS 
Met een knop de buitenspiegels instellen en ontdooien. Dat is veilig en 
comfortabel.

ELEKTRISCH BEDIENBARE RAMEN
De bediening van de voor- en achterportierramen zit in 
het portierpaneel. Dankzij de open- en sluitautomaat 
kan voor elk raam één enkele schakelaar worden 
gebruikt.

LICHT- EN REGENASSISTENT 
Het rijden wordt veiliger en comfortabeler doordat de 
licht- en regensensor automatisch de verlichting en 
ruitenwissers kan in- en uitschakelen. Het omvat ook 
tunnelverlichting en de coming home- en leaving home-
functie.





VEILIGHEID
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Reizen is veiliger met alerte assistentiesystemen. 
De FABIA beschikt daarom over tal van 
assistenten, zodat je in elke situatie snel kunt 
reageren. Sommige systemen kunnen zelfs een 
dreigende botsing voorkomen. 

ADAPTIVE CRUISE CONTROL
Adaptive Cruise Control (ACC) is 
een slimme snelheidsregeling die 
niet alleen de ingestelde snelheid 
aanhoudt, maar ook automatisch 
voldoende afstand tot voorgangers 
bewaart. Dit werkt met een radar in 
de voorbumper. 

EXTRA OGEN
OP DE WEG

AUTO LIGHT ASSIST
Light Assist schakelt automatisch 
van grootlicht naar dimlicht en 
terug wanneer dat nodig is, wat 
het comfort en de veiligheid in het 
verkeer verhoogt.

FRONT ASSIST
Dit assistentiesysteem 
bewaakt de afstand tot 
de voorligger en remt de 
FABIA automatisch af. Front 
Assist maakt, net als ACC,  
gebruik van de radar in de 
voorbumper.
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REAR TRAFFIC ALERT 
Rear Traffic Alert gebruikt 
dezelfde sensoren om veilig 
achteruit te rijden uit een 
parkeervak met beperkt zicht. 

BLIND SPOT DETECT 
Blind Spot Detect meet met radarsensoren in 
de achterbumper de afstand tot verkeer achter 
en schuin naast de auto. Daarnaast bepaalt het 
ook het onderlinge snelheidsverschil. Indien 
nodig licht een waarschuwingslampje op en 
klinkt een geluidssignaal.

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.

ACHTERUITRIJCAMERA 
Jouw FABIA kan tevens 
worden uitgerust met een 
achteruitrijcamera bij de 
achterklepgreep. Deze camera 
bewaakt de ruimte achter de 
auto en geeft de rijlijnen aan 
op basis van de breedte van 
de auto.
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VEILIGHEID IS GEEN 
MEERUITVOERING

AIRBAGS VOORIN
Grote airbags in het stuurwiel 
en dashboard beschermen de 
inzittenden voorin. Bij plaatsing 
van een kinderzitje voorin 
is de passagiersairbag uit te 
schakelen.

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

In extreme situaties, waarin de bestuurder de 
uitkomst niet meer kan beïnvloeden, nemen 
de passieve veiligheidsvoorzieningen het over, 
zoals de airbags. In de FABIA ben je standaard 
beschermd door zes airbags.
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ZIJ-AIRBAGS
Deze twee airbags beschermen 
borstkas en bekken van de 
bestuurder en bijrijder bij een 
aanrijding van opzij.



PRESTATIES



PRESTATIES



KESSY / EASY START
De auto kan worden uitgerust met 
Easy Start of het uitgebreidere 
KESSY (Keyless Entry, Start and 
Exit System). Op de stuurkolom 
bevindt zich een start-stopknop 
voor sleutelloos starten en 
afzetten van de motor.

MOTOR
De FABIA is leverbaar met een 
3-cilinder TSI motor met 70 kW.

Je hoeft niet te kiezen tussen dynamisch en zuinig. Alle FABIA 
motoren bieden souplesse en een laag brandstofverbruik met 
uitzonderlijk lage emissies. Als jouw lange afstanden moet 
rijden, is de levendige TSI-motor jouw perfecte match. 

KRACHTIG 
EN ZUINIG
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UITRUSTING
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ACTIVE

ACTIVE BLACK INTERIEUR
Basket Narbe Grey interieurlijst
Zwart stoffen bekleding

ACTIVE BLACK INTERIEUR
Basket Narbe Grey interieurlijst
Zwart stoffen bekleding
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AMBITION

AMBITION GREY INTERIEUR
Lijst Basket Black
Zwart stoffen bekleding 
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BUSINESS

BUSINESS INTERIEUR
Stoelbekleding van stof zwart

BUSINESS INTERIEUR
Stoelbekleding van stof zwart

* Dit interieur is alleen van toepassing op de FABIA COMBI
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BEKLEDING
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Decoratieve dorpellijsten – ALU 
(6V0 071 303A) 

Decoratieve dorpellijsten – met aluminium inleg 
(6V0 071 303) 

Decoratieve dorpelfolie – Zwart 
(6V0 071 310) 
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SPORT EN DESIGN
Toon je eigen stijl en met het dynamische design van jouw FABIA.



Decoratieve buitenspiegelkappen – rood 
(6V0 072 530)

Decoratieve buitenspiegelkappen – black 
(6V0 072 530A)

Decoratieve buitenspiegelkappen - 
Carbon look
(5JA 072 530B)
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VELGEN Klasse met een toefje perfectie. 
Op dezelfde wijze zoals schoenen belangrijke details over jou vertellen, zeggen velgen 
veel over je auto. Of je nou de elegante of juist sportieve accenten van de FABIA wilt 
benadrukken, de originele velgen van ŠKODA zijn altijd een perfecte match.

Lichtmetalen velgen 16" ITALIA Wit
Voor 215/45 R16 banden
(6V0 071 496A FM9)

Lichtmetalen velgen 16" ITALIA Zilver
Voor 215/45 R16 banden
(6V0 071 496B 8Z8)

Lichtmetalen velgen 16" ITALIA Zwart
Voor 215/45 R16 banden
(6V0 071 496 FL8)
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Lichtmetalen velgen 17" SAVIO Zwart mat
Voor 215/40 R17 banden
(5JA 071 497C ZG6)

Lichtmetalen velgen 17" SAVIO Zwart 
Voor 215/40 R17 banden
(5JA 071 497B FL8) 

Lichtmetalen velgen 17" CLUBBER Zilver
Voor 215/40 R17 banden
(6V0 071 497 8Z8)

Lichtmetalen velgen 15" MATO Zilver
Voor 185/60 R15 banden
(6V0 071 495 8Z8)

Lichtmetalen velgen 15" CARME Zilver
Voor 185/60 R15 banden
(5JA 071 495 8Z8)

Lichtmetalen velgen 15" PROPELLER Zilver
Voor 185/60 R15 banden
(5JA 071 495A 8Z8)
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DECORATIEVE VENTIELDOPPEN
Met ventieldopjes waarop het ŠKODA logo staat, is 
jouw auto stijlvol tot in het kleinste detail.
(000 071 215C)

WIELVERZORGINGS- & STIJLPAKKET

COMPLETE  
WIELHOEZEN
Deze set wielhoezen van 
kwalitatief hoogwaardig 
polyester zorgt voor het 
gemakkelijk vervoeren en 
verplaatsen van wielen.
(000 073 900B)

Autowielen zijn zoals schoenen. Ongeacht of de “schoenen” 
van jouw ŠKODA stijlvol, sportief of zuiver functioneel zijn, 
ons WIELVERZORGINGS- & STIJLPAKKET biedt een veelvoud 
aan artikelen die jouw wielen nog aantrekkelijker en totaal 
uniek maken!
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Roestvrij stalen sportpedalen
• Handgeschakeld 

(5E1 064 200) 
• DSG Automaat  

(5E1 064 205)

Sierdoppen
Afdekdop voor de wielbout
zonder veiligheidsbout:
• zwart mat (1Z0 071 215 01C)
• zilver metallic (1Z0 071 215 7ZS)
• zwart glans (1Z0 071 215 9B9) 
• grijs glans (1Z0 071 215 UZ7)
• grijs mat (1Z0 071 215 Z37)

Afdekdop voor de wielbout  
met veiligheidsbout:
• zwart mat (1Z0 071 215A 01C)
• grijs mat (1Z0 071 215A Z37)

VEILIGHEIDSBOUTEN SET
(000 071 597C)

Speciaal ontwikkelde veiligheidsbouten ter voorkoming van diefstal  
van de velgen.
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INFOTAINMENT
Jouw FABIA kan perfect overweg met geavanceerde 
technologieën. Maak er dus gebruik van! En vanzelfsprekend:  
hoe uitgebreider het infotainmentsysteem, des te interessanter 
de functies die je tot je beschikking hebt. Heb je een 
smartphone? Daarmee ontvang je interessante info over je auto 
via Smartlink. Ga je op reis? Dan is de vermoeidheidassistent een 
perfecte metgezel. 

CARSTICK
De CarStick is een dongel die de mogelijkheid 

biedt een internetverbinding tot stand 

te brengen voor mobiele online diensten 

(ŠKODA Connect). Dat betekent dat je 

gebruik kunt maken van de services zonder 

internetverbinding via je smartphone. In 

slechts enkele seconden kun je zelfs een Wi-Fi 

hotspot in je auto creëren. Klik eenvoudig een 

geschikte simkaart in de CarStick, sluit hem 

aan op de USB-poort vóór de versnellingspook 

en activeer hem via het Amundsen 

navigatiesysteem. Vervolgens kun je elk Wi-Fi-

apparaat koppelen met je netwerk in de auto. 
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USB verbindingskabel 
Beschikbaar in Micro, Mini, Apple en USB C

Micro (5JA 051 446J)
Mini (5JA 051 446H)

Apple (5E0 051 510E)
USB C (565 051 510)

SmartLink
(000 054 830A) 
Alleen Verkrijgbaar voor Amundsen, Bolero
Met het SmartLink systeem (ŠKODA Connectivity bundel die MirrorLink®, Apple CarPlay en 
Android Auto ondersteunt) kun je je telefoon tijdens het rijden via het infotainmentsysteem van 
de auto veilig gebruiken. Bovendien zijn alle geïnstalleerde apps die als veilig voor auto’s worden 
aangemerkt, compatible met MirrorLink®, Apple CarPlay of Android Auto. Het SmartLink 
systeem voorziet bovendien in de SmartGate-functie. Die biedt je de mogelijkheid om je 
smartphone via een kabel te koppelen met de auto. Waarmee je toegang krijgt tot interessante 
gegevens over je rit, zoals het verbruik, rijdynamiek of service-informatie. (bekijk op onze 
website de gebruiksvoorwaarden en beschikbaarheid van SmartLink.)

Drive Activity Assistant
Bij snelheden tussen 65 en 200 km/u evalueert het systeem input van de 
stuurbekrachtigingsensoren. Wanneer het daaruit een gedrag opmaakt dat op vermoeidheid 
kan duiden (zoals meer abrupte koersveranderingen via het stuur) waarschuwt het systeem de 
bestuurder via een hoorbaar en zichtbaar signaal, met de suggestie een pauze te nemen. 
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COMFORT EN 
GEBRUIKSGEMAK

Tweezijdig rubberen/stoffen bagageruimtemat
• FABIA HB (6V6 061 163)
• FABIA COMBI (6V9 061 163)

Je eigen stijl betekent tevens je eigen invulling van het begrip  
‘comfort’. En omdat comfort nauw verweven is met gebruiksgemak,  
is ons accessoire-aanbod zeer gevarieerd. 

Rubberen bagageruimtemat 
• FABIA HB (6V6 061 160)
• FABIA COMBI (6V9 061 160)
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Rubberen bagageruimtemat 
• FABIA HB (6V6 061 160)
• FABIA COMBI (6V9 061 160)

MATTEN

Een auto is als een tweede huis. Om het interieur aangenaam en 

schoon te houden, kun je het beschermen met behulp van stoffen 

of rubberen matten. Ze vangen zowel vuil als vocht op, hebben een 

antislip eigenschap en hun vorm past naadloos in de vloercontouren 

onder de voeten van de inzittenden. Waar stoffen matten comfort 

bieden voor de voeten en vermoeidheid bij de bestuurder tegen gaan, 

zijn rubberen matten bij uitstek geschikt voor gebruik bij guur weer, 

wanneer vuiligheid gemakkelijk via de schoenen het interieur van de 

auto binnendringt. De matten kunnen te allen tijde worden verwijderd, 

zijn eenvoudig schoon te maken en gemakkelijk te vervangen voor 

exemplaren die beter passen bij de actuele condities.

Rubber matten met verhoogde randen 
Set van twee
• voorin (6V1 061 551)
• achterin (6V0 061 551)

Stoffen matten Standaard 
Set van vier
(6V1 061 404A)

Stoffen matten Prestige 
Set van vier
• (6V1 064 404)
• met rood stiksel (6V1 061 404B)

Rubberen mat over 
de tunnelconsole 

(6V0 061 580)
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Net onder de hoedenplank
(6V6 065 110A)

Netsysteem - Zwart
• FABIA (6V6 017 700)
• FABIA COMBI (6V9 017 700)

Beschermfolie voor achterbumper 
• FABIA HB (6V6 061 197A)
• FABIA COMBI (6V9 061 197A)

Beschermende sierstrip op tildrempelrand (alleen beschikbaar voor de COMBI)  
only for COMBI (6V9064711)



Smart holder haak + adapter 
• haak (3V0 061 126)
• adapter (3V0 061 128)

Smart holder – multimediahouder + adapter 
• multimediahouder (3V0 061 129)
• adapter (3V0 061 128)

Smart holder – kledinghanger + adapter 
• kledinghanger (000 061 127F)
• adapter (3V0 061 128)



Armsteun
Met opbergruimte.
(6V0 061 123)

IJskrabber
(5JA 096 010)
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Bin for door panel 
• beige (5JA 061 107 WC4)
• zwart (5JA 061 107 9B9)



TRANSPORT



TRANSPORT



Roof Rack bagagetas 
(000 071 156)

Dakdrager met dakrailmontage voor 
FABIA COMBI 
(6V9 071 151)

Standaard Dakdragers
(6V6 071 126)

TRANSPORT
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Wanneer je op vakantie gaat, of op weg bent naar een 
mountainbikeparcours of skipiste, horen sommige zaken nou 
eenmaal niet ín de auto, zelfs als ze erin passen. Vervoer ze dan op 
het dak of in een aanhanger. 



Afsluitbaar ski of snowboard rack met aluminium profiel 
(000 071 129H)

Afsluitbaar fietsrek met aluminium profiel 
(000 071 128E)

Afsluitbaar fietsrek met stalen profiel 
(000 071 128D)

Zilver
 (5L6 071 175)

Zwart
(5L6 071 175A)

Wit
(5L6 071 175B)

Afsluitbare ski en snowboard box 
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Fietsendrager voor op trekhaak - capaciteit 2 fietsen
Keuze uit afneembare trekhaak of vaste trekhaak
LHD (000 071 105F)
RHD (000 071 105C)
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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 afbeeldingen in deze catalogus (brochure) dienen slechts ter 
illustratie en zijn niet bedoeld om deel uit te maken van een contract 
of garantie. Ze tonen pre-productieauto's en sommige illustraties, 
functies, onderdelen en uitrustingen kunnen afwijken van die van 
daadwerkelijke productieauto's en van land tot land verschillen.  
Neem voor exacte specificaties van functies, onderdelen en 
uitrustingen contact op met jouw dichtstbijzijnde ŠKODA dealer.

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


