SIMPLY CLEVER

Η SkodaAuto έχει ως βασική προτεραιότητά της τη δηµιουργία και την κατασκευή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον σε όλες
τις φάσεις του κύκλου ζωής τους, µε έµφαση στην επιλογή ανακυκλωµένων υλικών. Τα αυτοκίνητα Skoda κατασκευάζονται µε
προηγµένες τεχνολογικές προδιαγραφές σε υπερσύγχρονες µονάδες παραγωγής που πληρούν τα πιο αυστηρά κριτήρια.
Η αντιδιαβρωτική προστασία των βαµµένων µερών του αυτοκινήτου γίνεται αποκλειστικά µε ηλεκτροστατική βαφή, χωρίς
µόλυβδο (KTL) και µε υδατοδιαλυτές βαφές.
Ο περιορισµός κατανάλωσης καυσίµου και εκποµπών ρύπων αποτελεί µέρος της στρατηγικής της εταιρείας µας. Ως εκ τούτου οι
κινητήρες της SkodaAuto κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις τελευταίες οδηγίες για τις εκποµπές ρύπων. Επιπλέον διατίθενται
κινητήρες diesel µε Φίλτρο για Σωµατίδια (DPF). Όλα τα προϊόντα Skoda συµµορφώνονται πλήρως µε τους νόµους και τους
κανονισµούς για την προστασία του επίγειου και υδάτινου περιβάλλοντος. Το αποτέλεσµα αυτών των δραστηριοτήτων είναι ότι τα
αυτοκίνητα Skoda πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας, ποιότητας και προστασίας του περιβάλλοντος. Η SkodaAuto
συµβάλλει στη διατήρηση ενός καθαρού περιβάλλοντος και παρέχει κινητικότητα και άνεση στους πελάτες της.
Το περιβαλλοντικό λογότυπο της εταιρείας εκφράζει τη συνειδητοποίηση της ευθύνης που έχει η
SkodaAuto και το στόχο της για αειφόρο ανάπτυξη µε φιλική προσέγγιση προς τη ζωή και τη φύση.

Για περισσότερα από 100 χρόνια η Skoda κατασκευάζει
αυτοκίνητα εφαρµόζοντας ή καθορίζοντας τα τελευταία
επιτεύγµατα της τεχνολογίας. H νέα Fabia κατασκευάζεται
σε ένα από τα πλέον σύγχρονα εργοστάσια στον κόσµο
και η πολυεθνική οµάδα παραγωγής και σχεδιασµού,
αξιοποιώντας τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγµατα στον
τοµέα των υπολογιστών, ανανεώνει και εξελίσσει

www.skoda-auto.gr

διαρκώς την γκάµα των µοντέλων της.
Καθώς η Skoda ακολουθεί µια πολιτική συνεχούς
βελτίωσης, τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα
έκδοση δεν είναι δεσµευτικά και υπόκεινται σε αλλαγές
χωρίς προειδοποίηση.

Καλωσορίσατε στο Ολοκληρωµένο Συγκρότηµα Skoda
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Η νέα SkodaFabia

Υπηρεσίες
Skoda Service
Μπορείτε να µας εµπιστευτείτε. Το Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης Skoda
βρίσκεται κοντά σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Όταν αποκτήσετε τη δική σας
Fabia, το έµπειρο και εκπαιδευµένο προσωπικό µας είναι πρόθυµο να κάνει τη
συµβίωσή σας µαζί του µία ευχάριστη εµπειρία.
Eγγυήσεις για το Skoda Fabia και τα Γνήσια Ανταλλακτικά Skoda
1. ∆ύο χρόνια εγγύηση για τα µηχανικά µέρη
2. Τρία χρόνια εγγύηση χρώµατος
3. ∆έκα χρόνια εγγύηση αντισκωριακής προστασίας
4. ∆ύο χρόνια εγγύηση στα Γνήσια Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ Skoda
Skoda Road Club
Για το καινούριο σας Skoda σας παρέχουµε δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο,
όπου και αν βρίσκεστε στην Ευρώπη.
Αραιά ∆ιαστήµατα Συντήρησης
Λόγω των εξελιγµένων κινητήρων µας, δε θα έχουµε τη χαρά να σας βλέπουµε
αρκετά συχνά. H Fabia συγκαταλέγεται ανάµεσα στα πλέον αξιόπιστα αυτοκίνητα,
µε διαστήµατα σέρβις για τους βενζινοκινητήρες κάθε 15.000 km ή κάθε δύο
χρόνια και για τους πετρελαιοκινητήρες κάθε 30.000 km ή κάθε δύο χρόνια.
Aναλύοντας συνεχώς τον τρόπο µε τον οποίο οδηγείτε, ο υπολογιστής του
αυτοκινήτου υπολογίζει το βέλτιστο διάστηµα συντήρησης, υποδεικνύοντάς το
στον πίνακα οργάνων.
Αυτοκίνητο Εξυπηρέτησης Πελατών
Στο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης Skoda σας παρέχουµε αυτοκίνητο για την
εξυπηρέτησή σας, σε περίπτωση που το δικό σας χρειαστεί να παραµείνει για
συντήρηση ή επισκευή περισσότερο από 24 ώρες.
Internet
Στο δικτυακό τόπο www.skoda-auto.gr που δηµιουργήσαµε για εσάς µπορείτε
να βρείτε χρήσιµες πληροφορίες για τη δική σας Fabia, καθώς και για την
υπολοιπη γκάµα των µοντέλων.

Γνήσια Aνταλλακτικά Skoda
Τα Γνήσια Ανταλλακτικά Skoda είναι τα ίδια µε εκείνα που χρησιµοποιήθηκαν στη
συναρµολόγηση του αυτοκινήτου. Ο κατασκευαστής γνωρίζει καλύτερα ποιο
ανταλλακτικό προορίζεται για ποια λειτουργία και ποια είναι τα χαρακτηριστικά
που απαιτείται να πληρούνται για τη σωστή λειτουργία του αυτοκινήτου,
σύµφωνα µε την εγγύηση του κατασκευαστή.
Πλεονεκτήµατα των Γνήσιων Ανταλλακτικών Skoda:
Ασφάλεια
Κάθε τµήµα και εξάρτηµα του αυτοκινήτου έχει τη δική του σηµασία και µερικά
από αυτά καθορίζουν άµεσα την ασφάλεια των επιβατών του αυτοκινήτου. Το
ενδιαφέρον µας για την ασφάλεια αποδεικνύεται παραδείγµατος χάριν: από την
κατασκευή του αµαξώµατος, τους αερόσακους, τις ζώνες ασφάλειας και, το
σπουδαιότερο, το σύστηµα φρένων. Οι ζωές των ανθρώπων µέσα και γύρω από
το αυτοκίνητο, καθώς επίσης και το εύρος της πιθανής ζηµιάς στο αυτοκίνητο,
εξαρτώνται από την ποιότητα και τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα των
φρένων, ειδικά κάτω από ακραίες συνθήκες.
∆ιαθεσιµότητα
Χάρη σε ένα πυκνό δίκτυο Kέντρων Tεχνικής Eξυπηρέτησης Skoda, όλοι οι οδηγοί
Skoda µπορούν να ικανοποιηθούν. Η SkodaAuto προσφέρει µια πλήρη σειρά
εξαρτηµάτων και εξοπλισµού που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή του
αυτοκινήτου και δεν εστιάζει µόνο στα ανταλλακτικά υψηλού κύκλου εργασιών. Ο
ανεφοδιασµός των Γνήσιων Ανταλλακτικών Skoda παρέχεται ακόµα και µετά τη
διακοπή παραγωγής του αντίστοιχου µοντέλου. Και αυτό συµβαίνει όχι µόνο κατά
τη διάρκεια της νόµιµα καθορισµένης χρονικής περιόδου µετά από τη διακοπή
της παραγωγής, αλλά ακόµα και για:

- τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τη λειτουργία του αυτοκινήτου που παρέχονται
στην αγορά για τουλάχιστον άλλα 15 έτη µετά τη διακοπή παραγωγής του
- τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου που παρέχονται στην αγορά για τουλάχιστον
άλλα δέκα έτη µετά τη διακοπή παραγωγής του
- τα συστατικά εσωτερικής επένδυσης θυρών και οι τάπητες που παρέχονται στην
αγορά για τουλάχιστον άλλα οκτώ έτη µετά από τη διακοπή παραγωγής του
Κορυφαία ποιότητα
Για να ελέγξει τις ποιοτικές παραµέτρους, το Τµήµα Ανάπτυξης διατηρεί έναν
εκτεταµένο χώρο ελέγχου που περιλαµβάνει ένα κύκλωµα δοκιµών σε ακραίες
πολικές συνθήκες και συνθήκες ερήµου, καθώς επίσης και εργαστήρια αντοχής
υλικών του τµήµατος ποιοτικού ελέγχου. Χάρη στη χρήση πρώτης τάξεως υλικών
και τεχνολογιών, τα αυθεντικά ανταλλακτικά της Skoda εξασφαλίζουν ασφαλή και
ξέγνοιαστη οδήγηση. Η ακριβής συναρµολόγηση εγγυάται αντικατάσταση των
φθαρµένων τµηµάτων χωρίς περιττές διαδικασίες.
Μεγάλη διάρκεια ωφέλιµης ζωής
Η χρήση υψηλής ποιότητας υλικών και οι κορυφαίες τεχνολογίες παραγωγής
στην παραγωγή των Γνήσιων Ανταλλακτικών Skoda εξασφαλίζουν τη µέγιστη
αξιοπιστία και µακρά διάρκεια ζωής.
Αυθεντικές σχεδιαστικές λύσεις
Η γνώση που αποκτάται στην παραγωγή και τη λειτουργία απεικονίζεται στην
αναζήτηση νέων τεχνικών λύσεων που στοχεύουν στη δηµιουργία ενός
πραγµατικά πρώτης τάξεως προϊόντος, το οποίο θα καλύψει τις απαιτήσεις του
πελάτη.
Νοµοθετικές απαιτήσεις και πιστοποίηση
Όλα τα Γνήσια Ανταλλακτικά Skoda καλύπτουν τις νοµοθετικές απαιτήσεις και
εγκρίνονται από την SkodaAuto µε βάση την ικανοποίηση των αυστηρότερων
κριτηρίων. Με αυτόν τον τρόπο ο πελάτης απολαµβάνει την εγγύηση ότι τα
εξαρτήµατα που εγκαθίστανται στο αυτοκίνητό του είναι αξιόπιστα, λειτουργικά
και ασφαλή.
Προστασία του περιβάλλοντος
Η τήρηση όλων των νοµικών προτύπων αποτελεί κάτι το αυτονόητο για τη
SkodaAuto. Η Γνήσια σειρά Ανταλλακτικών Skoda περιλαµβάνει ανακυκλώσιµα
ανταλλακτικά των οποίων η παραγωγή δεν επιβαρύνει το περιβάλλον µε
απόβλητα, υπερβολική θερµότητα και ρύπανση των υδάτων σε υψηλό βαθµό. Τα
επιστρεφόµενα κοµµάτια και τα διάφορα άλλα υλικά δεν απορρίπτονται αλλά
ανακυκλώνονται, µε συνέπεια την επαναχρησιµοποίηση ενός µεγάλου µέρους της
εργασίας και της ενέργειας που επενδύθηκε στα ανταλλακτικά αυτά κατά την
αρχική κατασκευή τους.
Χρηµατοδότηση Skoda
Εάν επιλέξετε ένα αυτοκίνητο Skoda, η ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε. θα σας βοηθήσει να το
χρηµατοδοτήσετε χρησιµοποιώντας τις λύσεις που προσφέρονται στους
ιδιωτικούς και εταιρικούς πελάτες. Η εταιρική σειρά προϊόντων της
Χρηµατοδότησης Skoda προσφέρει τη µίσθωση και την πιστωτική
χρηµατοδότηση. Μπορείτε να µάθετε για τρέχοντα χρηµατοδοτικά προγράµµατα
µέσω του Ολοκληρωµένου Συγκροτήµατος Skoda, συµπεριλαµβανοµένων
προσφορών που είναι περιορισµένες χρονικά, αλλά αποδίδουν ενδιαφέροντα
οφέλη.
Εταιρικές πωλήσεις
Εάν ο στόλος αυτοκινήτων σας είναι µεγάλος ή µικρός, εάν είστε εταιρεία ή ακόµη
και κρατικός οργανισµός, η ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε. και το εξουσιοδοτηµένο δίκτυο εµπόρων
της είναι εδώ για σας. Σας προσφέρουµε προϊόντα και υπηρεσίες που
προσαρµόζονται στην επιχείρηση και τις οικονοµικές σας ανάγκες, κορυφαία
φροντίδα και πρόγραµµα συντήρησης αυτοκινήτων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
σας. Ακόµη, ανταλλακτικά και πρόγραµµα συντήρησης που εγγυώνται χαµηλές
δαπάνες λειτουργίας του στόλου των αυτοκινήτων σας.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
1.2 12V HTP/70hp
Βενζινοκινητήρας, υδρόψυκτος,
ευθύγραµµης διάταξης,
εγκάρσιος µπροστά, DOHC
3/1198
51(70)/5400
112/3000

Κινητήρας

Κύλινδροι/κυβισµός (cc)
Mεγ. ισχύς/στροφές [kW(hp)/min-1]
Mεγ. ροπή/στροφές (Nm/min-1)
Κανονισµός ρύπανσης αέρα/Καύσιµο
Επιδόσεις
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)
Επιτάχυνση 0–100 km/h (s)
Κατανάλωση καυσίµου 99/100 (l/100 km)**
– πόλη
– αυτοκινητόδροµος
– µικτή διαδροµή
Εκποµπές CO2 (g/km)
∆ιάµετρος κύκλου στροφής (m)
Μετάδοση ισχύος
Τύπος
Συµπλέκτης

Εξωτερικές διαστάσεις
Μήκος (mm)
Πλάτος (mm)
Ύψος (mm)***
Μεταξόνιο (mm)
Μετατρόχιο (mm)*****
Απόσταση από το έδαφος (mm)

3992
1642
1498 /1513****
2462
1420-1436/1410-1426
135

1.4 TDI PD/80hp

1.9 TDI PD/105hp

Υπερτροφοδοτούµενος κινητήρας πετρελαίου,

Υπερτροφοδοτούµενος κινητήρας πετρελαίου,

ευθύγραµµης διάταξης, υδρόψυκτος,
OHC, εγκάρσιος µπροστά
3/1422
59(80)/4000
195/2200
EU4/DPF#/Diesel

ευθύγραµµης διάταξης, υδρόψυκτος,
OHC, εγκάρσιος µπροστά
4/1896
77(105)/4000
240/1800, 1900#

163
14,9

174
12,3

190 (185)
10,1 (11,5)

172
13,2

190
10,8

7,7
4,9
5,9
140

8,6
5,3
6,5
155

9,3 (10,2)
5,5 (6,1)
6,9 (7,6)
165 (181)
9,8/10,0

5,7/6,0#
4,0/4,1#
4,6/4,8#
120/127#

6,4/6,5#
4,1/4,1#
4,9/5,1#
129/135#

Μπροστινή κίνηση
Υδραυλικός µονός ξηρός δίσκος συµπλέκτη µε µεµβρανικό ελατήριο, χωρίς αµίαντο
(υδροµηχανικός µετατροπέας)
Χειροκίνητο 5 ταχυτήτων, πλήρως συγχρονισµένο
(αυτόµατο κιβώτιο 6 σχέσεων Tiptronic, σειριακής λειτουργίας – µόνο για τον κινητήρα 1.6/105hp)

Σύστηµα µετάδοσης
Βάρος
Απόβαρο (kg)**
Ωφέλιµο φορτίο (kg)**
Μικτό βάρος (kg)
Μέγιστο βάρος στη σχάρα οροφής (kg)
Ρυµουλκούµενο βάρος χωρίς φρένα (max. kg)
Ρυµουλκούµενο βάρος µε φρένα – 12% (max. kg)
Αµάξωµα
Αεροδυναµικός συντελεστής Cw
Αµάξωµα
Μπροστινός άξονας
Πίσω άξονας
Σύστηµα πέδησης
Μπροστινά / πίσω φρένα
∆ιεύθυνση
Τροχοί
Ελαστικά
Υλικά
Χωρητικότητα ντεπόζιτου καυσίµου (l)

1.4 16V/86hp
1.6 16V/105hp
Βενζινοκινητήρας, υδρόψυκτος, Βενζινοκινητήρας, υδρόψυκτος,
ευθύγραµµης διάταξης,
ευθύγραµµης διάταξης,
εγκάρσιος µπροστά, DOHC
εγκάρσιος µπροστά, DOHC
4/1390
4/1598
63(86)/5000
77(105)/5600
132/3800
153/3800
EU4/Αµόλυβδη βενζίνη, RON 95/91*

1050
515
1565

1060
515
1575

800

1000

1070 (1115)
515
1585 (1630)
75/50
500
1000
5-θέσιο, 5-πορτο, 2-όγκων
0,33

1130
515
1645

1170
515
1685

1000

1200

Ανάρτηση McPherson µε τριγωνικά ψαλίδια και αντιστρεπτική ράβδο
Ηµιάκαµπτος άξονας πολλαπλών συνδέσµων
Υδραυλικό σύστηµα πέδησης µε διπλό διαγώνιο κύκλωµα και υποβοήθηση κενού µε σύστηµα Dual Rate
∆ισκόφρενα µε εσωτερική ψύξη, µε ένα ελεύθερο έµβολο /Ταµπούρα ή δισκόφρενα (ανάλογα µε τον κινητήρα)
Κρεµαγέρα µε ηλεκτροϋδραυλική υποβοήθηση
5.0J x 14” (1.4/86hp, 1.4 TDI/80hp) 6.0J x 14” (1.6/105hp), 6.0J x 15” (1.9 TDI/105hp)
165/70 R14 (1.2/70hp, 1.4/86hp, 1.4 TDI/80hp) 185/60 R14 (1.6/105hp), 195/55 R15 (1.9 TDI/105hp)

∆εν είναι εύκολο να βρείτε το ιδανικό σας ταίρι.
Παρόλα αυτά, µπορεί να βρίσκεται πιο κοντά από ότι φαντάζεστε,
ίσως και έξω από το αγαπηµένο σας καφέ ή δίπλα στο πάρκο
όπου βγάζετε βόλτα το σκύλο σας.
Το µόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κοιτάξετε προσεκτικά
γύρω σας.
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Εσωτερικές διαστάσεις
Μέτρο άνεσης µπροστά max./min. (mm)
Μέτρο άνεσης πίσω max./min. (mm)
Πλευρικός χώρος µπροστά/πίσω (mm)
Ωφέλιµος χώρος κεφαλιού µπροστά/πίσω (mm)
Χώρος αποθήκευσης αποσκευών (l)
– µε τις πλάτες των πίσω καθισµάτων όρθιες
– µε τις πλάτες των πίσω κατεβασµένες/βγαλµένες

1075/858
864/621
1380/1384
989/994
300
1163

* Η χρήση βενζίνης µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οκτάνια ενδέχεται να επηρεάσει τις επιδόσεις του κινητήρα.
** Βασική έκδοση.
*** Ισχύει για την έκδοση µε Rough Road Package.
**** Το µετατρόχιο εξαρτάται από τις διαστάσεις των ελαστικών.
() ισχύει για αυτόµατο κιβώτιο.
# Ισχύει για τις εκδόσεις µε Φίλτρο για Σωµατίδια (DPF).
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Γνήσια αξεσουάρ Skoda

1.

2.

3.

4.

Κάθε άνθρωπος που συναντάµε στο δρόµο ή στην άλλη γωνιά της πόλης, σε αυτό ή στο άλλο ηµισφαίριο, είναι
µοναδικός. Η συνειδητοποίηση αυτής της µοναδικότητας κάνει τον πολύχρωµο κόσµο µας ακόµη καλύτερο.

Σχεδιασµός

Ο κόσµος γύρω µας είναι πηγή έµπνευσης.
Τα πρόσωπα των ανθρώπων, τα δέντρα, τα παράθυρα των σπιτιών, οι δρόµοι που µας
περιβάλλουν. Όπου και να κοιτάξετε, όλα έχουν µοναδική µορφή και χρώµα. Τα πάντα
έχουν το δικό τους ξεχωριστό στυλ και σχεδιασµό.

1. Το φορητό σύστηµα πλοήγησης ViaMichelin X-950 T,
µε χάρτες των περισσοτέρων Ευρωπαϊκών πόλεων, αποτελεί
ένα παράδειγµα των σωστά αποκαλούµενων “προσωπικών
συστηµάτων πλοήγησης”. Αποσπάται εύκολα από την
ενσωµατωµένη θήκη του, ώστε να χρησιµοποιείται και εκτός
αυτοκινήτου. Η εγκατάστασή του απαιτεί ένα πακέτο µετατροπών
που διατίθεται στον προαιρετικό εξοπλισµό.
2. Το σετ από δίχτυα συγκράτησης για το χώρο αποσκευών
είναι ένα πολύ πρακτικό αξεσουάρ. Η γκάµα των αξεσουάρ
προσφέρει επίσης ειδικό δίχτυ για το πάτωµα.

3. Ο αποσπώµενος κοτσαδόρος αυξάνει σηµαντικά τη χρηστικότητα
της Fabia σας.
4. Οι ζάντες αλουµινίου 6.5J x 16” Bear µε ελαστικά 205/45 R16
είναι ένα από τα πολλά αξεσουάρ που συµπληρώνουν το βασικό και
προαιρετικό εξοπλισµό.
Μπορείτε να βρείτε λεπτοµερείς πληροφορίες για την γκάµα των
αξεσουάρ της Fabia στον ξεχωριστό κατάλογο αξεσουάρ και σε όλα τα
Ολοκληρωµένα Συγκροτήµατα Skoda.

αξεσουάρ
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Candy White uni

Corrida Red uni

Dynamic Blue uni

Sprint Yellow uni

Anthracite Grey metallic

Diamond Silver metallic

Brilliant Silver metallic

Storm Blue metallic

Flamenco Red metallic

Black Magic pearl effect

Satin Grey metallic

Highland Green metallic

Cappuccino Beige metallic

Tangerine Orange metallic

Συνδυασµοί χρωµάτων αµαξώµατος και
εσωτερικών επενδύσεων:
P διαθέσιµος συνδυασµός
- µη διαθέσιµος συνδυασµός

Stone
Blue

Stone
Red

Style
Grey

Style
Blue

Elegance

Sport

Επιπλέον εξοπλισµός

Chic

Chic
Night

Pulse

Μερική
δερµάτινη
επένδυση

Σπορ
καθίσµατα

Λευκή
οροφή

Candy White uni*

9P9P

P

P

P

P

-

P

P

P

P

-

Corrida Red uni*

8T8T

-

P

P

-

P

P

P

P

P

P

Dynamic Blue uni*

6D6D

P

-

P

P

P

P

P

P

P

P

Sprint Yellow uni*

F2F2

P

-

P

P

-

P

P

P

P

-

Anthracite Grey metallic

9J9J

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Diamond Silver metallic

1B1B

P

P

P

P

P

P

P

P

P

-

Brilliant Silver metallic

8E8E

P

P

P

P

P

P

P

P

P

-

8D8D

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
-

Storm Blue metallic

* µη µεταλλικό χρώµα

Ambiente/Style

Trend
Χρώµα /
κωδικός χρώµατος

Flamenco Red metallic

2L2L

-

P

P

-

P

P

P

P

P

Black Magic pearl effect

1Z1Z

P

P

P

P

P

P

P

P

P

-

Satin Grey metallic

5T5T

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Highland Green metallic

7A7A

-

P

P

-

P

P

P

P

P

P

Cappuccino Beige metallic

4K4K

P

P

P

P

P

P

P

P

P

-

Tangerine Orange metallic

M2M2

-

P

P

-

P

P

P

P

P

P

σχεδιασµός
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Trend

Ambiente / Style

Εσωτερικό Stone Blue

Εσωτερικό Style Grey
(Ταµπλό Onyx/ Silver Grey)

Εσωτερικό Style Blue
(Ταµπλό Onyx/ Silver Grey)

Εσωτερικό Chic

Εσωτερικό Stone Red

Εσωτερικό Style Grey
(Ταµπλό Onyx/ Onyx)

Εσωτερικό Style Blue
(Ταµπλό Onyx/ Onyx)

Εσωτερικό Chic Night

Elegance

Sport

Εσωτερικό Pulse
γκρι/µαύρο, σπορ καθίσµατα

Magic

Chic

Chic Night

Εσωτερικό Floss
γκρι/µαύρο, µερική δερµάτινη επένδυση

Floss

Pulse

εξοπλισµός
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1.

2.

3.

4.

Εσωτερικό Pulse

Χρώµατα
ταπετσαρίας

“Πρωτότυπος και
λειτουργικός σχεδιασµός”
Stone Blue

“Χρώµατα, υφάσµατα,
συνδυασµοί”

Stone Red

Style Blue

Style Grey

Η Skoda Fabia διατίθεται µε πέντε επίπεδα εξοπλισµού:
Trend, Ambiente/Style, Elegance και Sport. Κάθε ένα παρέχει επιλογή
από διάφορα χρώµατα και σχέδια ταπετσαρίας.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε και από την πλούσια γκάµα αξεσουάρ.

Η όψη ενός νέου µοντέλου καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι
οποίοι περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, το χαρακτήρα και την πρωτοτυπία
της µάρκας, καθώς και τη λειτουργικότητα και τους διαθέσιµους χώρους
του αυτοκινήτου.

1. Οι γραµµές της οροφής και των παραθύρων της πίσω πόρτας
αποτελούν το νέο µοναδικό χαρακτηριστικό του αυτοκινήτου και
κάνουν αµέσως σαφές το γεγονός ότι η Fabia είναι ένα πολύ
πρωτότυπο σχεδιαστικά αυτοκίνητο.
2. Το σχήµα της µάσκας µπροστά έχει τη µορφή χαµόγελου, ενώ ο
κλασσικός κάθετος σχεδιασµός της εντάσσει αµέσως το αυτοκίνητο
στην οικογένεια Skoda.
3. Οι προβολείς δυναµικής γωνιακής κλίσης µε λάµπες αλογόνου
και οι µπροστινοί προβολείς οµίχλης µε λειτουργία “Corner function”
έχουν σχεδιαστεί ειδικά, ώστε να συνεργάζονται µεταξύ τους για τέλεια

ορατότητα. Το µπροστινό µέρος του αυτοκινήτου είναι πιο
αεροδυναµικό χάρη στην αρµονική διάταξη προβολέων και
προφυλακτήρα.
4. Τα πίσω φωτιστικά σώµατα έχουν σχεδιαστεί ώστε να
αγκαλιάζουν το πλαϊνό τµήµα του αµαξώµατος, καθιστώντας τη Fabia
ορατή στο σκοτάδι ή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Παράλληλα,
διατηρείται το χαρακτηριστικό σχήµα “C” (µισοφέγγαρο) όταν
ανάβουν, καθώς αποτελεί κλασσικό σχεδιαστικό χαρακτηριστικό της
Skoda.

σχεδιασµός
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Απλός Πίνακας Οργάνων: διατίθεται στην
έκδοση Trend.

Πίνακας Οργάνων µε υπολογιστή ταξιδίου: βασικός εξοπλισµός
στην έκδοση Ambiente και στις ανώτερες εκδόσεις.

Εξελιγµένος Πίνακας Οργάνων µε οθόνη Maxi-DOT:
επιπρόσθετος εξοπλισµός σε όλες τις εκδόσεις.

Radio Beat: ηχοσύστηµα AM/FM µε RDS, µε ηλεκτρονικό
κρυπτογραφικό κωδικό που επιτρέπει τη χρήση του
ραδιόφωνου σε ένα και µόνο αυτοκίνητο, θήκη CD, πλήκτρα
λειτουργίας και πρίζα για κινητό τηλέφωνο, καθώς και
επιπλέον υποδοχή για hands-free. ∆ιατίθεται µε υποδοχή
audio για iPod ή Mp3 player.

Radio Dance: διαθέτει τα χαρακτηριστικά του Radio Beat και
επιπλέον περιλαµβάνει ενσωµατωµένο CD και MP3 player,
ψηφιακό επεξεργαστή σήµατος µε equalizer και µεγάλη
οθόνη ακίδων, όπου εµφανίζονται τα µηνύµατα που στέλνει
ο αισθητήρας στάθµευσης. ∆ιατίθεται µε υποδοχή audio για
iPod ή Mp3 player.

Σύστηµα πλοήγησης µε δυναµική µονάδα TMC, που
λαµβάνει πληροφορίες για την κίνηση, µηνύµατα
ραδιοφώνου RDS- για AM/FM, CD και MP3 player, σύνδεση
µε θήκη CD, υποδοχή για hands-free. Προαιρετικός
εξοπλισµός στην έκδοση Ambiente και στις ανώτερες
εκδόσεις.

Τιµόνι µε 4 ακτίνες:
βασικός εξοπλισµός σε όλες τις
εκδόσεις εκτός από την Sport.

Μηχανικό Κιβώτιο 5
σχέσεων: διατίθεται για
όλους του κινητήρες
βενζίνης και diesel.

Ηµιαυτόµατος κλιµατισµός
Climatic: αυτόµατη διατήρηση
της προεπιλεγµένης
θερµοκρασίας αέρα, χειροκίνητη
ρύθµιση της ποσότητας και της
ροής του αέρα.

Αυτόµατο κιβώτιο
ταχυτήτων Tiptronic 6
σχέσεων: ειδικά
σχεδιασµένο για τον
κινητήρα 1.6 16V/105hp.

Ηλεκτρονικά Ελεγχόµενος
Κλιµατισµός Climatronic:
αυτόµατη διατήρηση της εσωτερικής
θερµοκρασίας, αυτόµατη ρύθµιση.

∆ερµάτινο τιµόνι µε 4 ακτίνες:
προαιρετικός εξοπλισµός σε
όλες τις εκδόσεις.

∆ερµάτινο τιµόνι µε 3 ακτίνες:
βασικός εξοπλισµός στην έκδοση Sport,
προαιρετικός σε όλες τις άλλες εκδόσεις.

εξοπλισµός
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“Συγκρίνω, Επιλέγω, Αποφασίζω…”

Τεχνολογία

Η ζωή µας εξελίσσεται γύρω από την τεχνολογία.
Η τεχνολογία µπορεί να καθορίσει τους ρυθµούς της ζωής µας
και κάποιες φορές να τους αλλάξει εντελώς. Συναντάµε σε κάθε
µας βήµα νέα τεχνολογικά επιτεύγµατα, που απασχολούν το
µυαλό µας, µας εµπνέουν, µας εκπλήσσουν και µας προσφέρουν
περισσότερη ελευθερία.

Ατσάλινες ζάντες 5.0J x 13” µε ελαστικά 155/80 R13
και τάσι PLUTO

Ατσάλινες ζάντες 5.0J x 14” µε ελαστικά 165/70 R14 και
τάσι DRACO

Ατσάλινες ζάντες 6.0J x 14” µε ελαστικά 185/60 R14
και τάσι CASTOR

Ατσάλινες ζάντες 6.0J x 15” µε ελαστικά 195/55 R15
και τάσι HERMES

Ζάντες αλουµινίου ATIK 6.0J x 14” µε ελαστικά 185/60 R14

Ζάντες Αλουµινίου ANTARES 6.0J x 15” µε ελαστικά 195/55
R15

Τα αυτοκίνητα Fabia είναι εξοπλισµένα µε “πράσινα λάστιχα”. Η ονοµασία αυτή δεν αναφέρεται στο χρώµα, αλλά στη χαµηλή περιεκτικότητά τους σε υλικά που ανακυκλώνονται
δύσκολα.

Ζάντες Αλουµινίου ATRIA 6.5J x 16” µε ελαστικά 205/45 R16

τεχνολογία
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“Τεχνικά Χαρακτηριστικά
και Καινοτοµίες”

Για έναν κατασκευαστή αυτοκινήτων, η παρουσίαση των τεχνικών
χαρακτηριστικών ενός νέου µοντέλου είναι µία µεγάλη στιγµή. Και είναι ακόµη
µεγαλύτερη όταν αυτά τα χαρακτηριστικά είναι συνώνυµα της καινοτοµίας.

1. Ο εξελιγµένος πίνακας οργάνων διαθέτει 4 αναλογικά καντράν,
19 ενδεικτικές λυχνίες, οθόνη πληροφοριών (διανυθείσα απόσταση,
χρόνος) και µεγάλη οθόνη Maxi-DOT που εµφανίζει τα δεδοµένα του
υπολογιστή ταξιδίου, τα µηνύµατα του ραδιοφώνου και του
συστήµατος πλοήγησης. Όλες οι πληροφορίες διαβάζονται εύκολα
και είναι καλά οργανωµένες, γεγονός που χαρακτηρίζει τους πίνακες
οργάνων της εταιρείας µας.

3. Η υποδοχή για τηλέφωνο GSM διατίθεται για παραδοσιακή
ενσύρµατη, αλλά και για ασύρµατη έκδοση Bluetooth. Οι αντάπτορες
κινητών τηλεφώνων περιέχονται στον κατάλογο των Γνήσιων
Αξεσουάρ Skoda.

2. Το χειριστήριο κάτω από το τιµόνι έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο
των κύριων λειτουργιών του ραδιοφώνου, του CD/MP3 player και του
κινητού τηλεφώνου. Η καινοτοµία αυτή δεν ενισχύει µόνο την άνεση του
οδηγού, αλλά συµβάλλει σηµαντικά στη συνολική οδηγική ασφάλεια.

5. Το σύστηµα πλοήγησης µε ηχοσύστηµα και CD player βοηθά τον
οδηγό µε εικόνα και φωνητική καθοδήγηση. Οι χρήσιµες
πληροφορίες εµφανίζονται στην οθόνη του πίνακα οργάνων, αλλά
και στην οθόνη Maxi-DOT.

4. Μία υποδοχή audio περιλαµβάνεται µε κάθε ηχοσύστηµα Dance
ή Beat και σας επιτρέπει να συνδέσετε στο αυτοκίνητό σας iPod, CD ή
MP3 player, walkman, DVD player ή PDA.

Εξοπλισµός

∆εν µπορείτε να επιλέξετε τον τόπο γέννησης σας.
∆εν µπορείτε να επιλέξετε τι καιρό θα κάνει, ούτε πότε θα ξηµερώσει ή
θα νυχτώσει. Ωστόσο, µπορείτε να επιλέξετε την πόλη και την οδό στην οποία
θα µείνετε. Μπορείτε να επιλέξετε τα χόµπυ σας και το επάγγελµα
που θα ακολουθήσετε, αλλά κυρίως µπορείτε να επιλέξετε το ιδανικό σας ταίρι
για να µοιραστείτε τη ζωή σας µαζί του.
εξοπλισµός
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2.

4.

5.

6.

7.

Το σύστηµα πλοήγησης λαµβάνει πληροφορίες για την κίνηση και
προσαρµόζει την επιλεγµένη διαδροµή ανάλογα µε τις συνθήκες.
Οι λάτρεις του φορητού εξοπλισµού πλοήγησης µπορούν να
εκµεταλλευτούν το σύστηµα ViaMichelin, που διατίθεται στη σειρά
των Γνήσιων Αξεσουάρ Skoda. Η εγκατάστασή του απαιτεί ένα
πακέτο µετατροπής που διατίθεται ως προαιρετικός εξοπλισµός.
6. Η γκάµα των κινητήρων βενζίνης για τη νέα Fabia
περιλαµβάνει τρεις κινητήρες µε ισχύ από 70hp έως 105hp.
7. Όλοι οι κινητήρες diesel για τη νέα Fabia είναι πολύ οικονοµικοί
και ιδιαίτερα υψηλών επιδόσεων. Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ δύο
διαφορετικών τύπων, από 80hp έως 105hp. Όλοι οι κινητήρες βενζίνης
και diesel έχουν σχεδιαστεί ειδικά, ώστε να είναι φιλικοί προς το
περιβάλλον και να πληρούν την οδηγία EU4 για τις εκποµπές ρύπων.

3.

8.

8. Το αυτόµατο κιβώτιο Tiptronic 6-σχέσεων διατίθεται κατά
παραγγελία για όλα τα µοντέλα µε κινητήρα βενζίνης 1.6 16V/105hp.

Επίσης, µπορείτε να συνδέσετε ένα
iPod µε τον πρωτότυπο σχεδιασµό
Fabia στο ηχοσύστηµα Dance ή Beat,
το οποίο παρέχεται στον ειδικό
εξοπλισµό µας.

τεχνολογία
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Μόνο οι οδηγοί που έχουν τον πλήρη έλεγχο µπορούν να συγκεντρωθούν
στην οδήγηση. Ο σχεδιασµός και η εργονοµία παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο.

1. Οι ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι και θερµαινόµενοι
εξωτερικοί καθρέπτες παρέχουν ασφάλεια και άνεση.
Το χειριστήριό τους βρίσκεται σε βολική θέση, στο αριστερό χέρι
του οδηγού, για εύκολη ρύθµιση των καθρεπτών.

2. Το χειριστήριο κάτω από το τιµόνι επιτρέπει στον οδηγό να
ρυθµίζει τις κύριες λειτουργίες του ραδιοφώνου, του CD/MP3
player και του κινητού τηλεφώνου, χωρίς να αποσπάται η προσοχή
του από το δρόµο. Εάν το αυτοκίνητο δεν διαθέτει σετ κινητού
τηλεφώνου hands-free, µπορεί να εξοπλιστεί µε ειδικό χειριστήριο
µόνο για το ηχοσύστηµα.
3. Τα ηλεκτρικά παράθυρα εµπρός και πίσω προσφέρουν
περισσότερη άνεση, ευκολία και ασφάλεια. Τα πίσω παράθυρα
µπορούν να εξοπλιστούν µε κλειδαριά ασφάλειας παιδιού, που
εµποδίζει τη µη επιθυµητή χρήση των παραθύρων από τους
µικρούς επιβάτες των πίσω καθισµάτων.
4. Τα θερµαινόµενα µπροστινά καθίσµατα ζεσταίνονται µε µία
απλή κίνηση του δεξιού χεριού. Η παροχή αυτή αποδεικνύεται
εξαιρετικά χρήσιµη σε χειµερινά ταξίδια µε κρύο καιρό.

6.

5. Το Cruise control διατηρεί την προεπιλεγµένη ταχύτητα του
αυτοκινήτου. Ενεργοποιείται µε ένα απλό πάτηµα του διακόπτη που
βρίσκεται κάτω από το τιµόνι.
6. To CD changer µπορεί να φιλοξενήσει µέχρι και 6 CD, µε τη σειρά
που εσείς επιθυµείτε. Η συσκευή τοποθετείται κάτω από το
ντουλαπάκι, στην πλευρά του συνοδηγού.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια δεν αφορά πάντα στα µεγάλα πράγµατα.
Έχει να κάνει µε το να σηκωθείτε, να πάτε για δουλειά, για ψώνια, να συναντήσετε
φίλους, να αθληθείτε, να φάτε σε µια πιτσαρία…
Για να απολαµβάνετε αυτά τα καθηµερινά πράγµατα, θα πρέπει πρώτα

Με ένα σετ γουόκι τόκι,

7. Οι διακόπτες ελέγχου όλων των λειτουργιών θέρµανσης και
ψύξης είναι εύκολα προσβάσιµοι από τη θέση του οδηγού και του
επιτρέπουν να διατηρεί τις ιδανικές συνθήκες µέσα στο αυτοκίνητο
ανά πάσα στιγµή, ενώ παράλληλα συµβάλλουν στη µείωση της
κόπωσης, ιδιαίτερα στις µεγάλες διαδροµές.

δεν θα χαθείτε µεταξύ
σας ακόµα και σε
άγνωστα µέρη.

να έχετε ένα αίσθηµα ολοκληρωµένης ασφάλειας.

άνεση
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7.

5.
1.
2.

3.

4.

Με το πορτοκαλί βαµβακερό ανδρικό T-shirt θα δείξετε ότι
είστε λάτρης της Fabia, ενώ το γυναικείο T-shirt από λύκρα
και βαµβακερό ύφασµα µε τη µεταλλική πορτοκαλί
απόχρωση Tangerine θα κολακεύσει τις γυναίκες οδηγούς.

Ένα σετ ρακέτες παραλίας
αποτελεί βασικό αξεσουάρ
του αυτοκινήτου για όσους
θέλουν να περνάνε ενεργητικά
τον ελεύθερο χρόνο τους.

ασφάλεια
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3.

4.

5.

6.

7.

10.

11.

1.

8.

“Ασφάλεια για τους
επιβάτες και το αυτοκίνητο”

Εµπιστευόµαστε στα αυτοκίνητά µας το πιο πολύτιµο αγαθό, τη ζωή
µας. Συνεπώς, είναι φυσικό η ασφάλεια να αποτελεί ένα από τα πιο
σηµαντικά θέµατα όταν επιλέγουµε ένα καινούργιο αυτοκίνητο.

1. Οι µπροστινοί προβολείς οµίχλης µε τη λειτουργία δυναµικής
γωνιακής κλίσης “Corner function” αποδεικνύονται ιδιαιτέρα
χρήσιµοι όταν κάνετε χειρισµούς σε περιοχές µε ελλιπή φωτισµό, σε
ταχύτητες µέχρι 40 km/h. Με τη στρέψη του τιµονιού, στρίβει και ο
δεξιός ή ο αριστερός προβολέας οµίχλης προς την ίδια κατεύθυνση
(µέχρι 60ο από τον επιµήκη άξονα). Μπορείτε να τους συνδυάσετε µε
προβολείς οµίχλης “Corner function”.
2. Ο αισθητήρας στάθµευσης αποδεικνύεται θαυµατουργός για το
παρκάρισµα, κυρίως όταν υπάρχει περιορισµένος χώρος. Ένα ηχητικό
σήµα σας ειδοποιεί όταν έχετε πλησιάσει πολύ σε ένα άλλο αυτοκίνητο
ή αντικείµενο. Οι αισθητήρες του πίσω προφυλακτήρα προστατεύουν
έτσι το δικό σας και τα άλλα αυτοκίνητα, καθώς και τους περαστικούς.

3. Η πινακίδα VIN (Αριθµός Αναγνώρισης Αυτοκινήτου) µε bar code,
που βρίσκεται στην άκρη του παρµπρίζ, παίζει σηµαντικό ρόλο για την
ασφάλεια του αυτοκινήτου. Βοηθά στην αναγνώριση του αυτοκινήτου
και άρα του νόµιµου ιδιοκτήτη. Τα κωδικοποιηµένα στοιχεία,
συµπεριλαµβανοµένου και του αριθµού πλαισίου, διαβάζονται
µε τη χρήση ειδικής συσκευής σάρωσης.
4. Οι αερόσακοι οροφής τύπου κουρτίνας αποτελούν βασικό
εξοπλισµό της Fabia Sport και ELegance, αυξάνοντας σηµαντικά το
επίπεδο ασφάλειας για όλους τους επιβαίνοντες. Όταν
ενεργοποιηθούν, δηµιουργούν έναν προστατευτικό τοίχο για τους
επιβάτες των µπροστινών, αλλά και των πίσω καθισµάτων.

9.

9. Η εταζέρα µπορεί να τοποθετηθεί σε δύο διαφορετικές θέσεις,
ανάλογα µε τις ανάγκες σας. Η χαµηλή θέση σας επιτρέπει να
µεταφέρετε αντικείµενα στην εταζέρα, χωρίς να µειώνεται η ορατότητα
του οδηγού.
10. Ο χώρος αποσκευών χωρητικότητας 300 λίτρων, µπορεί να γίνει
ακόµα µεγαλύτερος εάν αναδιπλωθεί ένα ή και τα τρία πίσω
καθίσµατα. Ο µέγιστος διαθέσιµος χώρος για τη µεταφορά φορτίων
είναι 1163 λίτρα.
11. Τα συρτάρια µε κεκλιµένη βάση µπορούν να µετατρέψουν το
χώρο κάτω από τα καθίσµατα του οδηγού και του συνοδηγού σε έναν
πολύ χρήσιµο αποθηκευτικό χώρο. Φυσικά, στον εξοπλισµό της Fabia
διατίθενται µπροστινά καθίσµατα ρυθµιζόµενα σε ύψος.

Όσοι απολαµβάνουν ένα καφεδάκι
µε το σύντροφό τους, θα εκτιµήσουν
ιδιαίτερα το σετ από δύο
πορσελάνινα φλιτζάνια µε κοινό
πιατάκι και το σχέδιο της Fabia.

Για τους λάτρεις της Fabia
διατίθενται µινιατούρες
σε κλίµακα 1:43
σε 13 διαφορετικά χρώµατα.
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“Άνεση και
χρηστικότητα”

Ακόµα και τα µικρά αυτοκίνητα µπορούν να είναι άνετα. Ωστόσο, η άνεση
θα πρέπει πρώτα από όλα να έχει πρακτικό χαρακτήρα. Σε αυτή την κατηγορία, η άνεση χωρίς χρηστικότητα είναι επιπολαιότητα.

1. Η ηλεκτρική οροφή θα ευχαριστήσει εκείνους που απολαµβάνουν
τον αέρα, το φως, την ελευθερία…
2. Η θήκη για γυαλιά στην οροφή είναι µια µικρή απόδειξη ότι η
µεγάλη άνεση είναι αποτέλεσµα πολλών µικρών λεπτοµερειών.
3. Το φως ανάγνωσης στην οροφή παρέχει φως στους πίσω
επιβάτες, χωρίς να εµποδίζει καθόλου την ορατότητα του οδηγού.
4. Οι αποθηκευτικοί χώροι στην πλευρά του συνοδηγού µπορεί να
είναι είτε ανοιχτοί, είτε να έχουν πορτάκι. Εάν το κάτω ντουλαπάκι
διαθέτει πόρτα, τότε υπάρχει και πλαφονιέρα. Στις εκδόσεις µε
κλιµατισµό, µπορείτε να διατηρείτε τα αναψυκτικά σας δροσερά µέσα
στο κλειστό ντουλαπάκι.

8.

5. Οι πλευρικοί αερόσακοι είναι τοποθετηµένοι στο πλαϊνό τµήµα
των µπροστινών καθισµάτων. Βρίσκονται από την πλευρά της πόρτας
και προστατεύουν τον οδηγό και το συνοδηγό σε περίπτωση πλευρικής
σύγκρουσης.

5. Η θήκη για µπουκάλι 1,5 λίτρων αποτελεί µέρος των
αποθηκευτικών χώρων στα εσωτερικά των θυρών οδηγού
και συνοδηγού.

6. Οι αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού έχουν γίνει βασικά στοιχεία
της παθητικής ασφάλειας του αυτοκινήτου. Εάν δεν ενεργοποιηθούν
ποτέ, η διάρκεια ζωής τους είναι εξαιρετικά µεγάλη: χρειάζονται
αντικατάσταση µετά από 14 ολόκληρα χρόνια!

6. Το ρυθµιζόµενο υποβραχιόνιο µεταξύ των µπροστινών
καθισµάτων µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ως αποθηκευτικός
χώρος, χωρητικότητας 1,2 λίτρων, για τα πολύτιµα αντικείµενά σας.

7. Ένα τρίτο προσκέφαλο για το πίσω κάθισµα συνιστάται για τους
οδηγούς που κινούνται συχνά µε 5 επιβάτες µέσα στο αυτοκίνητο.

7. Οι τσέπες στην πλάτη των µπροστινών καθισµάτων αποτελούν
τον ιδανικό χώρο για την τοποθέτηση περιοδικών ή παιχνιδιών.
8. Το έξυπνο διαχωριστικό στο χώρο αποσκευών µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για τη συγκράτηση αντικείµενων, ώστε να µη
µετακινούνται και να µη σπάνε.

8. Το παιδικό κάθισµα Isofix Duo Plus µπορεί να τοποθετηθεί στο
πίσω κάθισµα της Fabia µε µία ειδική ζώνη Top Tether, η οποία µειώνει
ουσιαστικά την κίνηση του παιδικού καθίσµατος προς τα εµπρός σε
περίπτωση µετωπικής σύγκρουσης. Το παιδικό κάθισµα διατίθεται ως
Γνήσιο Αξεσουάρ Skoda.

10.

ASR εµποδίζει την ολίσθηση των τροχών του άξονα κίνησης κατά την
επιτάχυνση ή κατά την κίνηση σε βρεγµένο ή παγωµένο οδόστρωµα.
10. Το κεντρικό κλείδωµα του αυτοκινήτου από µέσα προστατεύει
τα πράγµατά σας από κλοπή, π.χ. κατά τη στάση σε φανάρι. Οι
κλειδαριές των θυρών ξεκλειδώνουν όταν πατήσετε το κουµπί που
βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα ή όταν ανοίξει η πόρτα του οδηγού.
11. Η απενεργοποίηση του αερόσακου συνοδηγού είναι
απαραίτητη όταν τοποθετείται παιδικό κάθισµα µπροστά.
12. Ο έλεγχος πίεσης των ελαστικών παρέχεται από το ΤΡΜ
(Σύστηµα Παρακολούθησης Πίεσης), το οποίο χρησιµοποιεί τους
αισθητήρες του ABS (Σύστηµα Αντιµπλοκαρίσµατος Τροχών). Τυχόν
µείωση της πίεσης ενός ελαστικού εκδηλώνεται µε αλλαγή στην
ταχύτητα περιστροφής του τροχού, σε σχέση µε τους άλλους. Η
διαφορά αυτή επισηµαίνεται µε µία ειδική λυχνία στον πίνακα
οργάνων.

9. Το Πρόγραµµα Ηλεκτρονικής Σταθερότητας (ESP) σταθεροποιεί
το αυτοκίνητο σε στροφές, όπου υπάρχει τάση για πλαγιολίσθηση. Το
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Άνεση

Η άνεση µπορεί να σηµαίνει πολλά πράγµατα.
Κάποιες φορές σηµαίνει ένα φιλόξενο διαµέρισµα, µια βολική πολυθρόνα ή ένα
µαλακό ζευγάρι παπούτσια. Άλλες φορές η άνεση σηµαίνει ευκολία. Το
τηλεκοντρόλ, το ασανσέρ αντί της σκάλας, η πιστωτική κάρτα για άµεσα χρήµατα ή
ακόµα και κάτι απλό, όπως µια βαλίτσα µε ροδάκια.
Είναι αξιοσηµείωτο το πόσο σκληρά δουλεύουµε για τα µικρά πράγµατα που
κάνουν τη ζωή µας απίστευτα ευκολότερη.
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