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ŠKODA ukázala první snímek nové generace modelu FABIA
› První fotografie siluety čtvrté generace oblíbeného vozu
› Nová ŠKODA FABIA poprvé využívá výhody modulární platformy MQB-A0 koncernu Volkswagen
› Dostupná je nejnovější generace zážehových motorů
Mladá Boleslav, 11. února 2021 – ŠKODA zveřejnila první snímek čtvrté generace modelu FABIA. Silueta
ukazuje linii střechy a nové proporce vozu, který poprvé využívá modulární platformu MQB-A0 koncernu
Volkswagen. Platforma přináší více prostoru v interiéru, nejmodernější asistenční systémy a široké možnosti
konektivity. Hnací ústrojí modelu je poháněno zážehovými motory nové generace a díky tomu je nová FABIA
ideální pro mladé rodiny, čerstvé absolventy nebo jako druhý rodinný vůz. Světová premiéra nové generace
modelu ŠKODA FABIA se uskuteční na jaře 2021.
S využitím modulární platformy MQB-A0 koncernu Volkswagen vyrostla nová ŠKODA FABIA ve srovnání s předchozí
generací ve všech směrech. Například objem zavazadlového prostoru, který patří k přednostem současné generace
modelu, se navýšil o dalších 50 litrů. Díky pevnější tuhosti karoserie umožňuje platforma MQB-A0 také vylepšení
v oblasti pasivní bezpečnosti a stejně tak nabízí širokou škálu moderních asistenčních systémů, které byly dosud
dostupné pouze pro vozy vyšší třídy.
Moderní benzinové motory zajišťují vysokou účinnost a dlouhý dojezd
ŠKODA se ve čtvrté generaci modelu FABIA spoléhá na nejmodernější benzinové motory. Všechny dostupné
pohonné jednotky pochází z generace Evo koncernu Volkswagen a pyšní se vysokou účinností a nízkými emisemi.
Nová ŠKODA FABIA je vybavena pohonem předních kol a zákazníci si mohou vybrat mezi manuální nebo
automatickou sedmistupňovou převodovkou DSG. To znamená, že se tento nový malý vůz značky ŠKODA hodí jak
pro jízdu ve městě, tak i dlouhé cesty.
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Fotografie k tématu:

ŠKODA ukázala první snímek nového modelu FABIA
Silueta poodhaluje novou generaci modelu ŠKODA FABIA. Oblíbený vůz poprvé využívá
modulární platformu MQB-A0 koncernu Volkswagen.
Download
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ŠKODA AUTO
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem k vstupním segmentům,
působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky v oblasti ekologie a diverzity.
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB,
KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV,
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů.
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO v koncernovém
svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky.
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových
partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem.
› zaměstnává celosvětově zhruba 42.000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.

