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FAÇA DA SUA
ESCOLHA A SUA VOZ
Cidade fabulosa. Lenda urbana. Cosmopolita. Este automóvel pode ter
muitos nomes. Mas não há nada que defina mais o novo ŠKODA FABIA
do que a pessoa que o conduz. Novo, distinto e pronto a impressionar,
este automóvel sente-se em casa quer seja na calçada ou na passarela.
Numerosos detalhes aerodinâmicos dão forma à atitude arrojada do
automóvel, enquanto as rodas ousadas têm as multidões atentas a
seus pés. Sem falar num motor mais desenvolto, luzes LED intensas,
sistemas de segurança de alto nível, uma variedade de recursos de
conectividade e espaço suficiente para todas estas cortesias.
Sentir-se confortável na própria pele nunca foi tão fácil.
O novo FABIA não é apenas o citadino versátil. É uma versão urbana
perfeita do original clássico.
Isso é Simply Clever. Isso é ŠKODA.

DESIGN
EXTERIOR
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AERO. DINÂMICO.
Beleza dinâmica e formas aerodinâmicas encontram-se no
design emocional do novo modelo FABIA. Este hatchback
compacto, com espírito desportivo, remete para os
genes desportivos da marca ŠKODA destacando-se em
aerodinâmica.

Design

ESTILO E FUNCIONALIDADE
Com um coeficiente aerodinâmico a partir
de 0,28, o automóvel define um novo
marco na sua classe. Isso deve-se tanto às
formas da carroçaria (tejadilho descendente
e inclinação do para-brisas, por exemplo)
como a muitos elementos exteriores cuja
função é reduzir a resistência aerodinâmica.
O design especial das jantes de liga leve, que
vêm com aero hubcaps, foi especificamente
adaptado a pensar nisso.
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Design

AERODINÂMICA AO PORMENOR
Algumas características do automóvel
foram ajustadas para melhorar a sua aerodinâmica
- é o caso dos espelhos retrovisores exteriores
aerodinamicamente otimizados. Determinadas
características são especificamente desenhadas
para reduzir a resistência ao ar. Estas incluem,
entre outras coisas, uma cortina de ar, que agiliza
o fluxo de ar em torno do para-choques dianteiro
e um obturador de ar de refrigeração ativo,
reduzindo o fluxo de ar do compartimento
do motor para a quantidade que garanta o
arrefecimento do mesmo.
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Design

AERO SINTONIZADO DO TEJADILHO AO CHASSIS
O spoiler do tejadilho, alongado, e as saliências verticais que delimitam a janela traseira ajudam a melhorar
a aerodinâmica, sendo também elementos essenciais de design. Igualmente importante é o equipamento
que não se vê à primeira vista. As coberturas do chassi reduzem a turbulência e proporcionam uma trajetória
suave para o fluxo de ar sob o automóvel, o que também melhora a estabilidade de condução do veículo.

TEJADILHO PANORÂMICO
O desenho exterior dinâmico pode ser
melhorado pelo tejadilho panorâmico
opcional, que se estende desde
o para-brisas até ao spoiler.
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Design

FARÓIS E LUZES DE NEVOEIRO
Os faróis com elementos cristalinos decorativos apresentam sempre tecnologia LED. Os faróis de LED (low) oferecem
luzes de circulação diurna LED, faróis de médios e máximos LED e ainda indicadores de mudança de direção LED. Os faróis
LED (high) também incluem luzes de presença LED (concebidas para iluminar curvas e apoiar os médios em velocidades
reduzidas) e funções de curva LED. As luzes de nevoeiro dianteiras estão localizadas num espaço bem definido na parte
inferior do para-choques. Além da sua função prática, também desempenham um papel em termos de design.

LUZES TRASEIRAS
Nas suas diferentes versões, o novo FABIA
apresenta distintivas luzes traseiras desenhadas
na horizontal. Desde LEDs para marcha atrás
e para o farol de nevoeiro até luzes traseiras
integralmente LED.

DESIGN
INTERIOR
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SAIR É
OPCIONAL

Entrar no automóvel é como subir de classe. O novo FABIA oferece um
interior espaçoso com materiais de alta qualidade e possibilidades únicas
em termos de design, tecnologia e conforto. Quando estiver dentro do
automóvel, nunca terá que sair da sua zona de conforto.

Design

COCKPIT VIRTUAL
Com seu ecrã de 10,25", o painel de instrumentos digital (Cockpit Virtual) pode oferecer-lhe
especificações do computador de bordo em combinação com outras informações necessárias para a
sua viagem, como navegação. Pode escolher entre cinco layouts (na foto, vista clássica) controlados
por meio do botão View no volante multifunções.

ILUMINAÇÃO AMBIENTE
Torne o seu espaço mais acolhedor e confortável com as luzes LED no interior.
Estas incluem iluminação ambiente ao longo do painel de instrumentos (que
pode alternar entre branco e vermelho)*, e a iluminação da consola central,
iluminação da pega da porta e luzes de leitura dianteiras e traseiras.
* Aplica-se nas viaturas com sistema de Infotainment Amundsen.
Nos outros casos, a iluminação ambiente será em branco ou vermelho.
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Design

ELEMENTOS DECORATIVOS
O novo painel de instrumentos do FABIA tem inserções em cromado, assim como
por exemplo as molduras das saídas de ar; combinam estética com funcionalidade
de forma perfeita.

ESPAÇOSO
O espaço para os joelhos e para a cabeça, na
traseira, elevam o FABIA para o patamar dos
automóveis de segmento superior.

CONECTIVIDADE
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ŠKODA CONNECT: LEVE
CONSIGO O MUNDO ONLINE

Conectividade

Estar plena e permanentemente online significa não apenas ter acesso a
entretenimento e informação, mas também poder dispor de assistência em
viagem. O ŠKODA Connect é a sua porta de entrada para um mundo de
possibilidades de comunicação ilimitadas.

ŠKODA CONNECT
Esta oferta inclui duas categorias
de serviços. Enquanto o Infotainment
Online fornece informações em tempo
real para a navegação sobre o tráfego, por
exemplo, o Care Connect concentra-se na
ajuda e segurança, permitindo o acesso
remoto e o controlo do veículo. Oferece
também um serviço de assistência para
qualquer situação sempre que necessário.
Estes serviços estão acessíveis no
âmbito da App MyŠKODA.

POSIÇÃO DE ESTACIONAMENTO

TRANCAR E DESTRANCAR

Veja a localização exata do seu veículo a partir de qualquer local. A
aplicação MyŠKODA mostra o endereço e a distância a que o veículo
se encontra, no seu telefone.

Esta funcionalidade permite-lhe trancar e destrancar confortavelmente o seu veículo
através da aplicação MyŠKODA, independentemente do local onde se encontra. Por
exemplo, caso se tenha esquecido de trancar o seu veículo, pode fazê-lo facilmente
com o seu smartphone, a partir de qualquer local.
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INFORMAÇÕES DE
TRÂNSITO ONLINE
As informações atualizadas
fornecem uma visão geral
perfeita de cada viagem.
Permitem-lhe ainda reagir
a novos desenvolvimentos,
como, por exemplo, trabalhos
na estrada, acidentes e
engarrafamentos. Além
disso, as informações de
perigo locais avisá-lo-ão no
caso de algum inconveniente
no seu caminho, como
condições difíceis ou
visibilidade limitada.

SMARTLINK
Com o SmartLink, o sistema de Infotainment do veículo permite que o condutor use o telefone com segurança enquanto conduz. Além disso, todas as
aplicações instaladas, certificadas como seguras para veículos, são compatíveis com o Apple CarPlay ou Android Auto, que também estão disponíveis
sem fios. (Para mais informações sobre a funcionalidade sem fios, contacte o seu Concessionário ŠKODA. Para obter informações sobre os termos de
utilização e os dispositivos compatíveis para utilização do SmartLink, visite o nosso site.)

Conectividade

Conectividade

CALENDÁRIO
Com a aplicação Calendário,
projetada para atividades
relacionadas com o trabalho,
pode passar o seu tempo de
viagem de forma produtiva
e segura. A aplicação
permite-lhe aceder e
interagir com o calendário
durante a condução de
modo conveniente. Usando
o botão de navegação, a
aplicação Calendário pode
mostrar-lhe as suas reuniões
planeadas. Também pode
participar nas chamadas
em conferência usando
um telemóvel conectado.
A totalidade do conteúdo
é sincronizada online e
vinculada à sua conta para
uma transição perfeita entre
os seus dispositivos.

SIMPLY
CLEVER
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COMPARTIMENTO DIANTEIRO

USB NO PAINEL DO TEJADILHO

COMPARTIMENTO PARA CHAPÉU DE CHUVA

No compartimento da consola central, que possui duas entradas USB-C, vai também
encontrar um suporte de lápis e um clipe universal. Pode ser usado para cabos e outros
artigos pequenos.

Localizada no painel do tejadilho, no espelho retrovisor, esta
entrada USB-C é ideal para carregar dispositivos montados no
para-brisas.

Existe, no apoio de braço do condutor, um compartimento genial com um chapéu de chuva
original da ŠKODA. Foi concebido por forma a que a água seja drenada do carro, mantendo
o interior seco.

Simply Clever

Simply Clever

SMART NÃO É APENAS
PARA TELEFONES

O novo FABIA vem equipado com uma série de
funcionalidades geniais. Como as necessidades do
condutor vêm sempre em primeiro lugar, criámos
soluções que facilitam as viagens diárias e contribuem
para uma condução divertida.
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COMPARTIMENTO NO TÚNEL CENTRAL

Um suporte de bebidas duplo com função Easy Open pode ser colocado
na consola central, mesmo à mão de semear do condutor e do passageiro.

Uma funcionalidade prática que será apreciada pelos passageiros nos bancos traseiros, inclui um compartimento de armazenamento espaçoso no túnel central
juntamente com um suporte de bebidas flexível. Quando não estiver em uso, pode rebater o suporte de bebidas e aumentar o espaço de armazenamento.

Simply Clever
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Simply Clever

SUPORTE DE BEBIDAS REMOVÍVEL
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ENCOSTO DO BANCO DO PASSAGEIRO REBATÍVEL

Organize ainda melhor as suas coisas com bolsos duplos na parte de trás dos bancos dianteiros.
Esconda o seu notebook ou laptop no bolso maior e o telemóvel no menor.

O banco do passageiro dianteiro, com o seu encosto rebatido, proporciona ao automóvel uma versatilidade
ainda maior e permite-lhe transportar objetos com dimensões superiores às habituais.

Simply Clever
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Simply Clever

BOLSOS DUPLOS

CONFORTO
E
ESPAÇO

38

CLASSE E CONFORTO NA VIAGEM
Os melhores ajustes tecnológicos são aqueles que tornam a sua vida mais fácil
sem que se aperceba. Seguimos esse lema quando projetámos o novo FABIA.
Tudo, desde os mais pequenos detalhes de design até à funcionalidade, é
concebido para tornar a sua viagem verdadeiramente confortável.

KESSY
Vai habituar-se rapidamente
à conveniência do "Keyless
Entry, Start and exit
System" (Entrada/saída
e ignição da viatura sem
chave), que permite trancar/
destrancar o seu automóvel
e ligar/desligar a ignição
sem inserir a chave.

Conforto e Espaço

ESPELHOS
RETRÁTEIS
Os espelhos laterais
exteriores retráteis
automaticamente
recolhem quando o
automóvel está trancado.
Protegem-se assim
os espelhos de danos,
especialmente quando
estacionamos num espaço
confinado, e tem ainda
confirmação visual de que
trancou o seu automóvel.
O espelho lateral do lado
do condutor também
apresenta a função
antiencandeamento que
impede o reflexo da luz do
automóvel atrás de si.
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PARA-BRISAS AQUECIDO

Quando o condutor se sente confortável, a condução é mais segura. É por isso que a gama de equipamentos para o novo FABIA inclui um volante aquecido. A função de aquecimento
pode ser controlada através do botão no volante ou através do Infotainment. Escolha um nível de aquecimento que lhe convém e desfrute da viagem confortavelmente.

Com esta funcionalidade, nunca mais vai ter que raspar o para-brisas. E não é só no inverno que pode ser usado.
O aquecimento do para-brisas, que é controlado através do Infotainment, limpará rapidamente o gelo ou a condensação.

Conforto e Espaço
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Conforto e Espaço

VOLANTE AQUECIDO
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Conforto e Espaço

PHONE BOX E USB
A Phone Box, adequada para dispositivos de maior dimensão, cria um sinal amplificado para o seu
telemóvel e, ao mesmo tempo, carrega o dispositivo sem fios enquanto conduz. Duas portas de
dados USB-C localizadas acima da Phone Box permitem-lhe ligar e emparelhar facilmente os seus
dispositivos externos com o sistema Infotainment.

JUMBO BOX E SUPORTE DE BEBIDAS
Guarde os pequenos dispositivos eletrónicos em segurança na
Jumbo Box, no apoio de braços dianteiro. Aqui também está
disponível uma tomada de 12 V. Na consola central dispõe de
suportes de bebidas com função Easy Open.
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Conforto e Espaço

APOIO DE BRAÇOS TRASEIRO
Quando o banco traseiro central está desocupado, o apoio
de braços com suporte de bebidas pode ser utilizado.

DIFUSORES DE SAÍDA DE AR E USB NA PARTE TRASEIRA
Os difusores de saída de ar, localizados na parte traseira do apoio do braços dianteiro, permitem
que os passageiros traseiros ajustem facilmente o fluxo de ar como preferirem. Aqui também pode
encontrar duas entradas USB-C que permitem o carregamento do telemóvel.
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Conforto e Espaço

LUZES DE LEITURA LED
Graças à tecnologia LED, os passageiros dos bancos traseiros podem usar essa poderosa
iluminação sem incomodar o condutor. Além disso, o condutor pode acionar as luzes traseiras
diretamente a partir do seu banco (não mostrado). As luzes de leitura LED interiores,
dianteiras e traseiras, estão incluídas no pack Iluminação ambiente LED.

VISÃO PANORÂMICA
Desfrute da sensação de liberdade e de mais espaço acima
da cabeça com o tejadilho panorâmico, feito inteiramente
de vidro escurecido e garantindo o mais alto nível de
segurança, além de conforto térmico.
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UMA CASA PARA TUDO
É sempre melhor ter as suas coisas em ordem. Seja em sua casa ou no seu automóvel. Isso é
muito facilmente concretizado no novo FABIA. Graças à sua generosa capacidade de bagagem
e a uma série de pormenores Simply Clever, tudo ficará no lugar certo.

CONJUNTO DE REDES
O conjunto, incluindo três
redes de fixação para bagagem,
evitará com segurança que as
suas coisas se desloquem.
Além disso, vai ver claramente
onde colocou tudo.

Conforto e Espaço

COMPARTIMENTO
MULTIFUNCIONAL
Use o espaço disponível
na bagageira de
forma inteligente.
Um compartimento
multifuncional concebido
para arrumar roupas e
objetos longos e leves
será muito útil.

50

CAPACIDADE
A bagageira do
novo FABIA, com
um volume base de
380 litros, pode ser
alargado até 1190
litros, rebatendo os
bancos traseiros.

Conforto e Espaço

COMPARTIMENTO
FLEXÍVEL
O compartimento flexível
fixado nos entalhes dos
painéis laterais é ideal
para transportar flores,
brinquedos pequenos,
compras, etc.
Pode sempre ajustar
o tamanho do
compartimento conforme
as suas necessidades do
momento.
Quando não está a
ser utilizado, pode
simplesmente ser
recolhido.

SEGURANÇA
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CRUISE CONTROL ADAPTATIVO

ADAPTIVE LANE ASSIST

Utilizando um radar na grelha frontal, além da sua função básica como sistema de
regulação da velocidade, este sistema auxiliar, que funciona a velocidades até 210 km/h,
mantém uma distância segura dos veículos que se encontram à sua frente.

O sistema é capaz de manter o veículo no meio da faixa correta e de alertar o condutor
em caso de desvio. Também pode assumir o controlo do automóvel em caso de mudança
de faixa, se houver obras na estrada.

Segurança

Segurança

TRAVEL
ASSIST

O assistente de condução Travel Assist combina as funções Cruise Control Adaptativo (incluindo
Front Assist) e Adaptive Lane Assist. Para uma segurança máxima, o sistema deve ser constantemente
monitorizado pelo condutor. É por isso que um volante capacitivo deteta o tacto do condutor,
proporcionando um interface interativo com o sistema. Se o condutor não estiver envolvido na
condução, esse comportamento é detetado pelo volante capacitivo. O sistema Travel Assist está
disponível exclusivamente em combinação com o Cockpit Virtual.
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PERITOS ADICIONAIS
A BORDO

Pode encontrar várias coisas na estrada. Para garantir que
o automóvel está pronto para lidar com todas as situações
que possam ocorrer no percurso, assistentes adicionais
com várias funções estão disponíveis para ajudar ou intervir
pelo condutor.

SIDE ASSIST
Utilizando sensores de radar
no para-choques traseiro,
o Side Assist consegue
detetar outros veículos,
ciclistas e objetos, a uma
distância de até 70m, pela
monotorização das áreas atrás
e ao lado do seu automóvel.
Com base na distância e
na velocidade dos veículos
circundantes, decide se deve
ou não avisar o condutor.

Segurança

FRONT ASSIST
O sistema Front Assist, utilizando um dispositivo de radar na grelha dianteira, foi criado para monitorizar a distância em relação ao veículo
da frente, incluindo a função de travagem de emergência. O sistema inclui também a proteção preditiva de peões, que adverte o condutor
através de um sinal áudio/visual, bem como de uma ligeira ação dos travões.

Usando os sensores do Side
Assist no para-choques traseiro,
o Rear Traffic Alert ajuda-o a
recuar com segurança de um
lugar de estacionamento com
fraca visibilidade.
Pode ainda ativar o travão
automaticamente se detetar
perigo iminente.

Segurança

REAR TRAFFIC ALERT
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PARK ASSIST

Estacionar o automóvel é mais fácil e seguro com os sensores de
estacionamento integrados no para-choques dianteiro e traseiro,
que verificam a distância do automóvel de quaisquer obstáculos.

Minimize o incómodo de estacionar em espaços apertados com o Park Assist. Seleciona
automaticamente um local de estacionamento adequado e estaciona com segurança
numa fila de veículos em paralelo ou perpendicular.

Segurança
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Segurança

PARK DISTANCE CONTROL
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TRAVÃO
MULTICOLISÃO
Em caso de acidente,
o travão multicolisão
inicia a travagem para
evitar mais movimentos
descontrolados do
veículo, reduzindo assim
a probabilidade de novas
colisões.

LIGHT ASSIST
Além da comutação automática dos máximos, o Light Assist também inclui o sensor de chuva, o sistema de anti encadeamento
automático do retrovisor, o Tunnel Light assim como as funções Coming Home e Leaving Home.

O sistema usa a câmera
no espelho retrovisor para
procurar os sinais de trânsito
na zona atual da estrada e
notifica o condutor sobre
a sinalização rodoviária. O
sistema consegue identificar
sinais tanto do lado esquerdo
como do lado direito, bem
como suspensos. Além disso,
também é possível identificar
os sinais de trânsito variáveis
(quadros de informação
eletrónica).

Segurança

Segurança

RECONHECIMENTO
DOS SINAIS DE
TRÂNSITO
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A SEGURANÇA
ACONTECE
Em situações extremas, em que o condutor não consegue influenciar
ativamente o resultado, os elementos de segurança passiva do
automóvel assumem o controlo – como, por exemplo, os airbags.
Pode equipar o seu automóvel com até nove destes elementos.

AIRBAGS LATERAIS TRASEIROS E DIANTEIROS

AIRBAGS DO CONDUTOR E DO PASSAGEIRO DIANTEIROS

AIRBAGS DE CABEÇA

AIRBAG DE JOELHOS

O airbag do condutor está localizado no volante, ao passo que o airbag
do passageiro se localiza na consola central. Se necessário, este pode ser
desativado quando uma cadeira de criança está instalada no banco dianteiro.

Após a ativação, os airbags de cabeça criam
uma barreira que protege os ocupantes da
frente e de trás contra lesões na cabeça.

Este airbag, que se localiza debaixo da coluna
de direção, protege os joelhos e os tornozelos
do condutor.

Segurança

Segurança

Estes quatro airbags protegem a pélvis e o peito do condutor e de outros
passageiros na eventualidade de uma colisão lateral.

PERFORMANCE
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MAIS ENERGIA
PARA SI

Performance

VOLANTE DESPORTIVO/DRIVING MODE SELECT
O seu prazer de conduzir pode aumentar com o volante desportivo
multifunções de três raios em couro perfurado. Se o veículo estiver
equipado com Driving Mode Select, o estilo de condução dinâmico
pode ser ativado, escolhendo o modo Sport no menu, que também
oferece os modos Normal, Eco e Individual.

Enquanto equipávamos este automóvel com motores novos e mais poderosos,
o novo FABIA amadureceu de um companheiro de cidade ágil para um parceiro
fiável que pode levá-lo em viagens mais longas com facilidade.

MOTORES
A nossa oferta inclui os motores a gasolina MPI, bem como a tecnologia TSI. Enquanto as
versões MPI têm 65cv ou 80cv, os motores TSI oferecem 95cv, 110cv e 150cv. O motor de
150cv tem quatro cilindros e está equipado com a função ACT (Active Cylinder Timing). Com
cargas de motor baixas, o ACT desliga os dois cilindros médios para reduzir o consumo do
veículo, e a sua viagem já económica torna-se ainda mais eficiente.

PERSONALIZAÇÃO
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Personalização

ACTIVE

INTERIOR PRETO ACTIVE
Revestimento dos bancos em preto
Decoração em preto Glossy
Estofos em tecido

O equipamento da versão Active inclui uma grelha frontal em cromado, espelhos retrovisores
exteriores e pegas das portas em preto, vidros escurecidos, faróis LED (low), incluindo luzes de
circulação diurna LED, consola central com tomada de 12 V e suporte de bebidas, vidros elétricos
dianteiros, fecho central com controlo remoto e muito mais.
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Personalização

AMBITION

INTERIOR AMBITION PRETO/PRETO
Revestimento dos bancos em preto
Decoração Anodized Cross
Estofos em tecido

O equipamento da versão Ambition inclui espelhos retrovisores exteriores
(reguláveis eletricamente e aquecidos) e pegas das portas na cor da carroçaria,
inserções em cromado com elementos decorativos no interior, chapéu de chuva na
porta do condutor, compartimento para óculos, banco do condutor ajustável em
altura, entre outros. O interior da versão Ambition está disponível em três variantes.
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Personalização

AMBITION

INTERIOR AMBITION PRETO/CINZENTO
Revestimento dos bancos em preto/cinzento
Decoração em cinzento metalizado
Estofos em tecido
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Personalização

AMBITION
DYNAMIC

INTERIOR AMBITION DYNAMIC
Revestimento dos bancos em Suedia com pesponto
Decoração em cinzento metalizado
Estofos Suedia/tecido, forro de tejadilho preto

O pack Dynamic inclui bancos dianteiros desportivos, volante
desportivo multifunções de 3 raios, revestimento dos pedais
em alumínio, bancos do condutor e do passageiro ajustáveis
em altura e muito mais.
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Personalização

STYLE

O equipamento da versão Style inclui frisos cromados nas janelas, luzes de nevoeiro, volante e alavancas de
velocidades e do travão de mão em pele, pacote de iluminação ambiente LED, rádio Swing, duas entradas USB-C,
KESSY GO (sistema de ignição sem chave), Easy Light Assist (comutação automática de máximos, Coming/Leaving
home), ar condicionado, bancos do condutor e do passageiro ajustáveis em altura e muito mais. O interior da
versão Style está disponível em três variantes.

INTERIOR STYLE PRETO/CINZENTO
Revestimento dos bancos com preto/cinzento, com pesponto em cinzento
Decoração em cinzento metalizado
Estofos em tecido
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Personalização

STYLE

INTERIOR STYLE PRETO/COBRE
Revestimento dos bancos em preto/cobre com pesponto cobre
Decoração em cobre metalizado
Estofos em tecido
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Personalização

STYLE
DYNAMIC

INTERIOR STYLE DYNAMIC
Revestimento dos bancos em Suedia
Decoração em cinzento metalizado
Estofos Suedia/tecido, forro de tejadilho preto

O pack Dynamic inclui bancos dianteiros desportivos, um volante
desportivo multifunções de 3 raios, revestimento dos pedais em
alumínio e muito mais.
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ESTOFOS

Preto Ambition (tecido)

Preto Ambition/Style Dynamic
(Suedia/tecido), bancos dianteiros desportivos

Style preto (tecido)

Style cobre (tecido)

Personalização

Personalização

Preto Active (tecido)

PRETO MAGIC METALIZADO

AZUL RACE METALIZADO

VERMELHO VELVET METALIZADO

Personalização
PRATA BRILLIANT METALIZADO

CINZENTO GRAPHITE METALIZADO

AZUL ENERGY

BRANCO MOON METALIZADO

LARANJA PHOENIX METALIZADO

BRANCO CANDY

Personalização

CORES
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Personalização

Jantes de liga leve 18" LIBRA em preto com brilho

Jantes de liga leve 17" PROCYON em
preto metalizado com Aero Hubcaps
em preto

Jantes de liga leve 17" PROCYON em
cinzento metalizado com Aero Hubcaps
em preto

Jantes de liga leve 17" PROCYON
prateadas com Aero Hubcaps em preto

Jantes de liga leve 16" PROXIMA em
preto metalizado com AeroHubcaps
em preto

Jantes de liga leve 16" PROXIMA em
cinzento metalizado com AeroHubcaps
em preto

Jantes de liga leve 16" PROXIMA
prateadas com Aero Hubcaps em preto

Jantes de liga leve 15" ROTARE em
preto metalizado

Jantes de liga leve 15” ROTARE
prateadas

Jantes de aço 15" CALISTO com
Hubcaps

Jantes de aço 14" FLAIR com Hubcaps

Personalização

JANTES
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DIMENSÕES
DIMENSÕES
Dimensões exteriores
Comprimento/largura (mm)

4.108/1.780

Altura (mm)

1.459

Distância entre eixos (mm)

2.564

Via dianteira/traseira (mm)

1.525/1.509

Folga (mm)

138

Dimensões interiores
Espaço lateral dianteiro/traseiro (mm)

1.428/1.417

Espaço para a cabeça efetivo à frente/atrás (mm)

1.032/976

Volume da bagageira (máx. l)

979676

1,0
32
2,564
2,564
4,108
4,108

735
735

809

2,564

735

17.5°

809
809

14.1°

14.14.
1° 1°

1,459

380 l
751

Dimensões

1,509
1,509
1,780
1,780
1,509
1,780

1,417
1,417

1,001
1,001

1,417

1,001

4,108

1,428
1,428

1,954

1,428

1,525

17.5
17°.5°

1,525
1,525
1,954
1,954

380 l
380
751 l
751

976

380/1.190
40

1,459
1,459

direito/baixo
Capacidade do depósito (l)

1,01,0
3232

Sem pneu sobresselente, com encostos dos bancos traseiros
rebatidos

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
As informações, imagens e conteúdo apresentados neste catálogo (brochura) são apenas
para fins ilustrativos e não se destinam a fazer parte de qualquer contrato, oferta ou
garantia. Os veículos apresentados são veículos pré-série que não são uma representação
precisa do produto final. Ilustração, atributos, peças, cores e equipamentos podem diferir da
atual produção do carro real e do que pode ser encomendado e fornecido. Para obter mais
informações, entre em contato com seu Concessionário ŠKODA.

APLICAÇÃO MyŠKODA
Desfrute de total controlo sobre o seu veículo. Descarregue
a aplicação MyŠKODA e tenha acesso a todos os recursos
necessários a qualquer momento, quer se trate de dados de
condução, autonomia de combustível, planeamento de um
percurso ou até mesmo do local onde estacionou pela última vez.

SE GOSTOU DO QUE LEU SOBRE O NOVO ŠKODA
― IMAGINE CONDUZI-LO

12/2021 pt04/2022

CONTACTE-NOS PARA AGENDAR UM TEST DRIVE

O seu Concessionário ŠKODA:

