Прайс-лист на базові моделі автомобілей Škoda NEW FABIA (22 МР)
Прайс-лист дійсний з 29 лиcтопада 2021 р.*

NEW FABIA

ACTIVE

1,0 MPI 59 кВт (80 к.с.) 5MG

AMBITION

439 385

STYLE

461 784

506 613

ПАКЕТИ**
Active Business and View
Протитуманні фари спереду - галоген, пакет для курців: прикурювач, попільничка, контроль тиску в шинах

6 627

Active Comfort anf Function
Центральний підлокітник спереду з Jumbobox та строчкою, решітка радіатору позаду, знімний тримач чашок, механічне регулювання сидіння водія за висотою, індикатор
рівня рідини в баку омивача скла)

6 057

Active Safety and Drive
Обмежувач швидкості "SPEED LIMITER", малий шкіряний пакет ( 2-спицеве шкіряне кермо), задні дискові гальма

7 676

Active PLUS
Тканинні килимки, бічні подушки безпеки спереду, зимовий пакет: підігрів форсунок омивача вітрового скла, підігрів передніх сидінь

12 324

Ambition Business and View
Малий шкіряний пакет ( 2-спицеве шкіряне кермо), PARK DISTANCE CONTROL - датчики паркування ззаду

12 114

Ambition Comfort anf Function
Центральний підлокітник спереду з Jumbobox та строчкою, cистема контролю утримання автомобіля на схилі, Bluetooth

9 536

Ambition Safety and Drive
Тканинні килимки, задні дискові гальма, CRUISE CONTROL - круїз-контроль з обмежувачем швидкості

7 946

Ambition PLUS LOW
Центральний замок з дистанційним керуванням, 2 ключі, що складаються, запуск/вимкнення двигуна кнопкою, без функції "SAFE", механічне регулювання сидінь
попереду за висотою, асистент автоматизованого керування світлом фар "LIGHT AND RAIN ASSIST" (поворотне інтер'єрне дзеркало з автоматизованим затемненням,
окреме денне світло, автоматизованим ввімкненням фар та механічним керуванням "COMMING HOME", "LEAVING HOME", склоочисники з датчиком світла/дощу), бічні
подушки безпеки спереду

15 443

Ambition PLUS HIGH
Центральний замок з дистанційним керуванням, 2 ключі, що складаються, запуск/вимкнення двигуна кнопкою, без функції "SAFE", механічне регулювання сидінь
попереду за висотою, асистент автоматизованого керування світлом фар "LIGHT AND RAIN ASSIST" (поворотне інтер'єрне дзеркало з автоматизованим затемненням,
окреме денне світло, автоматизованим ввімкненням фар та механічним керуванням "COMMING HOME", "LEAVING HOME", склоочисники з датчиком світла/дощу), Пакет
Ambient lighting (інтер'єрне підсвічування салону біле/червоне, LED світло на центральній консолі спереду, LED підсвічування дверних ручок, LED лампи для читання) ,
головні подушки безпеки, бічні подушки безпеки спереду, рамки вікон хромовані)

14 753

Style PLUS
задні дискові гальма, PARK DISTANCE CONTROL - датчики паркування ззаду, CRUISE CONTROL - круїз-контроль з обмежувачем швидкості, панель приладів Maxi Dot,
двозонна система кондиціювання "CLIMATRONIC", зимовий пакет (підігрів форсунок омивача вітрового скла, підігрів передніх сидінь), Bluetooth

19 581

Примітки:
МР - модельний рік, MG - механізована КПП
Всі розрахунки здійснюються у гривнях по визначеному Дистриб'ютором комерційному курсу гривні до долара США, який застосовується Дистриб'ютором на дату
продажу .
На всі автомобілі надається гарантія терміном на 2 роки без обмеження пробігу.
З деталізованим переліком обладнання для кожної комплектації можна ознайомитися на сайті у розділі «Комплектація».
Доплата за колір здійснюється згідно прайс-листа на додаткові опції. З цінами та повним переліком усіх можливих додаткових опцій можна ознайомитися на сайті в
розділі «Конфігуратор» або в офіційних дилерських центрах SKODA.
* Рекомендовані роздрібні ціни поширюються на автомобілі для замовлення у виробництво з 29.11.2021
** Заміна опцій з Пакету на аналогічну або зміна переліку опцій в пакеті неможлива.

