
FABIA
MONTE CARLO
1,0 TSI 81 kW 6° manual 

Emisie CO2 ... ...  / Kombinovaná spotreba ... ...

Ceny Cena

Vaša konfigurácia 15 480 €
Vybraná doplnková výbava a služby 6 392 €

Celková cena 21 872 €

ŠKODA Connect – Care Connect – Proaktívny servis & eCall
eCall – doživotná licencia
Proaktívny servis – trvanie 10 rokov*

Automatické hlásenie nehody
Volanie pri poruche
Informačné volanie
Zdravotná karta vozidla
Objednanie do servisu
Personalizácia 2.0
Online aktualizácia systému

 
Používanie (“služieb”) ŠKODA Connect vyžaduje osobitnú online zmluvu so ŠKODA AUTO, a.s. Aby bolo možné využiť
maximálnu dĺžku služby, zákazník má po zakúpení vozidla 90 dní na jeho registráciu na stránke http://www.skoda-
connect.com. Služba eCall je vždy aktívna bez potreby registrácie.
Dostupnosť služieb sa môže v každej krajine líšiť, ako aj podľa modelu vozidla, modelového roku a vybavenia vozidla.
Described Služby môžu byť k dispozícii neskôr po odovzdaní vozidla. Služby môžu byť prevádzkované iba s využitím
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dostupných verejných komunikačných technológií. Vezmite prosím na vedomie, že vďaka vývoju týchto technológií,
najmä mobilných sietí, nemôže ŠKODA AUTO zaručiť nepretržitú dostupnosť vo všetkých krajinách počas trvania
Služieb. Možné zmeny v technológii môžu spôsobiť ich trvalú nedostupnosť.
Pri používaní služieb je potrebné aj dátové spojenie medzi zariadením zákazníka (smartfón, tablet, počítač atď.) a
dátovým serverom. Toto dátové pripojenie nie je súčasťou služieb. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.skoda-
auto.sk/o-nas/skoda-connect, alebo kontaktujte Vášho partnera ŠKODA.
ŠKODA Connect – Care Connect – Vzdialený prístup

Vzdialený prístup – trvanie 1 rok / 3 roky *
Stav vozidla
Jazdné údaje
Informácia o polohe
Informácia o rýchlosti
Trúbenie & blikanie
Alarm vozidla online
Parkovacie miesto
Zamknutie & odomknutie
Vetranie na diaľku
Nezávislé kúrenie online
Klimatizácia pred jazdou
Čas odjazdu na diaľku
Nabíjanie batérie na diaľku

Používanie (“služieb”) ŠKODA Connect vyžaduje osobitnú online zmluvu so ŠKODA AUTO, a.s. Aby bolo možné využiť
maximálnu dĺžku služby, zákazník má po zakúpení vozidla 90 dní na jeho registráciu na stránke http://www.skoda-
connect.com. Služba eCall je vždy aktívna bez potreby registrácie.
Dostupnosť služieb sa môže v každej krajine líšiť, ako aj podľa modelu vozidla, modelového roku a vybavenia vozidla.
Described Služby môžu byť k dispozícii neskôr po odovzdaní vozidla. Služby môžu byť prevádzkované iba s využitím
dostupných verejných komunikačných technológií. Vezmite prosím na vedomie, že vďaka vývoju týchto technológií,
najmä mobilných sietí, nemôže ŠKODA AUTO zaručiť nepretržitú dostupnosť vo všetkých krajinách počas trvania
Služieb. Možné zmeny v technológii môžu spôsobiť ich trvalú nedostupnosť.
Pri používaní služieb je potrebné aj dátové spojenie medzi zariadením zákazníka (smartfón, tablet, počítač atď.) a
dátovým serverom. Toto dátové pripojenie nie je súčasťou služieb. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.skoda-
auto.sk/o-nas/skoda-connect, alebo kontaktujte Vášho partnera ŠKODA.
“ŠKODA Connect – Infotainment Online”
Infotainment Online pre navigačný systém – trvanie 1 rok / 3 roky*

Aktualizácia máp online
Dopravné informácie online
Parkoviská
Čerpacie stanice
Výpočet trasy online
Hlasové ovládanie online
Nabíjacie stanice

Používanie mobilných online služieb (ŠKODA Connect Infotainment Online) je možné len s voliteľným navigačným
zariadením (Amundsen, Columbus).
Používanie (“služieb”) ŠKODA Connect vyžaduje osobitnú online zmluvu so ŠKODA AUTO, a.s. Aby bolo možné využiť
maximálnu dĺžku služby, zákazník má po zakúpení vozidla 90 dní na jeho registráciu na stránke http://www.skoda-
connect.com. Služba eCall je vždy aktívna bez potreby registrácie.
Dostupnosť služieb sa môže v každej krajine líšiť, ako aj podľa modelu vozidla, modelového roku a vybavenia vozidla.
Described Služby môžu byť k dispozícii neskôr po odovzdaní vozidla. Služby môžu byť prevádzkované iba s využitím
dostupných verejných komunikačných technológií. Vezmite prosím na vedomie, že vďaka vývoju týchto technológií,
najmä mobilných sietí, nemôže ŠKODA AUTO zaručiť nepretržitú dostupnosť vo všetkých krajinách počas trvania

ID konfigurácie: C6VRGBLW
Uložené: 14. 9. 2020, 14:08

Strana 2 / 9

www.skoda-auto.sk/o-nas/skoda-connect%20
http://www.skoda-connect.com
www.skoda-auto.sk/o-nas/skoda-connect%20
http://www.skoda-connect.com


Služieb. Možné zmeny v technológii môžu spôsobiť ich trvalú nedostupnosť.
Pri používaní služieb je potrebné aj dátové spojenie medzi zariadením zákazníka (smartfón, tablet, počítač atď.) a
dátovým serverom. Toto dátové pripojenie nie je súčasťou služieb. Ďalšie informácie nájdete na stránkewww.skoda-
auto.sk/o-nas/skoda-connectwww.skoda-auto.sk/o-nas/skoda-connect, alebo kontaktujte Vášho partnera ŠKODA.
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Vybraná doplnková výbava a služby Cena

Farba
Červená Velvet metalíza 648 €

Kolesá
Disky VEGA z ľahkej zliatiny 7J × 18" – čierne leštené 622 €

Interiér
Monte Carlo 0 €

Bezpečnosť a pôžitok z jazdy
EASY LIGHT ASSIST – svetelný senzor 36 €
Emergency Call 0 €

Praktická výbava a príslušenstvo
Výsuvné integrované ostrekovače svetlometov 139 €
KESSY – bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie 419 €
Disky VEGA z ľahkej zliatiny 18" čierne lesklé 622 €

Pohodlie a multimédia
Parkovacia kamera 285 €
Simply Clever paket 141 €
Vyhrievané predné sedadlá a ostrekovače čelného skla 245 €
ADAPTIVE CRUISE CONTROL – Adaptívny tempomat do 160km/h 712 €
Interiér Cherry Red 48 €
Lakťová opierka vpredu s prešitím a 2x USB slot vzadu 53 €
Panoramatická sklenená strecha 743 €
Parkovacie senzory vpredu a vzadu 334 €
Navigačný systém AMUNDSEN 6,5" (len s panoramatickou strechou) 655 €

ŠKODA Connect
Care Connect (3 roky), Infotainment Online (1 rok) 367 €

Pakety
Monte Carlo Plus 699 €

– FRONT ASSIST - výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia
– BLIND SPOT DETECT (sledovanie mŕtveho uhlu) a REAR TRAFFIC
ALERT (asistent vyparkovania)
– FULL LED hlavné svetlomety a LED hmlové svetlomety s funkciou
CORNER
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Vybraná doplnková výbava a služby Cena

Predĺžená záruka
Predĺžená záruka na 5 rokov/150 000 km 246 €

PR NUMBERS NJ37N5/, 2021, BP, K1K1, MASGEA9, GPR1PR1, MRUFNZ4, GPNBPNB, MSWR8X8, MKSUKA1,
GPSIPSI, GPWPPWP, GPLIPLI, MMAS6E6, GPG5PG5, MEPH7X2, GPJ0PJ0, MEIH7TM, GWSJWSJ,
GPD7PD7, GYOXYOX

Štandardná výbava
Tieto prvky obsahuje vozidlo v štandardnej výbave.

Bezpečnosť, funkčnosť, komfort

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Prídavné upevnenie detskej sedačky
Elektronický stabilizačný systém ESC
Škrabka na ľad na veku palivovej nádrže
Riadenie s posilňovačom
Zadné hmlové svetlo
Bočné airbagy vpredu a hlavové airbagy
Start/Stop systém s rekuperáciou
Odkladacia schránka v batožinovom priestore
Tri hlavové opierky vzadu
Kontrola tlaku v pneumatikách
Zadné sedadlo nedelené, operadlo delené a sklopné
Signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov
(všetci pasažieri)
Intervalový spínač stieračov, nastaviteľný
potenciometrom (4 stupne)
Maxi DOT - displej palubného počítača
USB vpredu
Výškovo nastaviteľné predné sedadlá

Rádio SWING (6,5" farebný dotykový displej; SD slot,
USB)
Schránka na okuliare
Dáždnik
Bluetooth a ovládanie telefónu na displeji rádia
CLIMATRONIC – automatická klimatizácia
Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu
SmartLink+
Parkovacie senzory vzadu
Soundpaket ŠKODA Surround (6 reproduktorov: 4
vpredu a 2 vzadu)
Lakťová opierka vpredu prešívaná
Opierky hlavy na predných sedadlách
Športové sedadlá vpredu
Zadné LED svetlá
SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B-
stĺpika
Tool kit and jack
Space-saving spare wheel
DAB – digitálny rádiopríjem

Exteriér

Prídavná ochrana pohonnej jednotky
Vonkajšie zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané
Zadné plato - vyberateľné
Halogénové svetlomety s LED denným svietením
Mechanická regulácia sklonu svetlometov
Vysokotónový klaksón

Chrom paket
Predné hmlové svetlomety
Pneumatiky 215/45 R16 86H
Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu
Filter s aktívnym uhlím
Kryty podbehov kolies a prahov dverí
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Príprava pre priečny strešný nosič
Zadný stierač Aero s ostrekovačom
Strešná anténa
Vrstvené tónované predné sklo

Disky ITALIA z ľahkej zliatiny čierne 6J × 16"
Nárazník vo farbe vozidla
Nástupné lišty
Zadný spojler

Interiér

Sklopné stropné madlá
Nefajčiarske prevedenie
Kožená hlavica riadiacej páky
Kožené madlo ručnej brzdy
Vrecká na zadnej strane sedačiek

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním
Kryty pedálov z ušľachtilej ocele
Poťah sedadiel pre Monte Carlo
2-ramenný kožený multifunkčný volant
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Galéria
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