
Nya ŠKODA Fabia ger dig större möjligheter än någonsin. Inte för att 
den vuxit utan för att den fått så många nya och bättre egenskaper. 
Säkerheten är bäst i klassen med bland annat Front Assistant radarbaserad 
bromsassistent och fem stjärnor i Euro NCAP. Körkänslan för tankarna till 
en stor bil och den nya designen väcker större uppmärksamhet. Även om 
nya Fabia är generöst utrustad redan från grunden så erbjuder tillvalslistan 
nu ännu fler valmöjligheter och innerutrymmena gör den rymligare än 
någonsin. Det enda som inte blivit större är miljöpåverkan då nya Fabia 
är utrustad med ännu effektivare och bränsle snålare motorer. Så om du 
funderar på att skaffa en ny bil, tänk lite större. Tänk nya ŠKODA Fabia.

NYA ŠKODA FABIA.   

TÄNK STÖRRE.

VÄLKOMMEN IN OCH PROVKÖR!  

Bränsleförbrukning blandad körning från 4,7 l / 100 km, CO2 från 107 g / km. Miljöklass EU6. Från den 1 januari 2014 får du tre 
års nybilsgaranti på samtliga modeller. Garantin gäller högst 10 000 mil och omfattar det första som eventuellt inträffar. ŠKODA 

Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta. (eff. rta. 3,94 dec 2014). ŠKODA Leasing 36 
mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (dec 2014). Uppläggnings- 

och administrationsavgift tillkommer. Förmånsvärde netto/mån vid 50% marginalskatt. Vi reserverar oss för eventuella ändringar 
och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

Nya ŠKODA Fabia TSI 90 fr. 136 900 kr

  Fem stjärnor i Euro NCAP 2014
  Front Assistant – radarbaserad  

kollisionsvarning
  Trötthetsvarning
  Airbags 6 st
  15” Lättmetallfälgar
  Strålkastare med LED varselljus

  Multifunktionsratt för Infotainment  -
system och telefon

  Infotainment SWING 5” färgskärm med 
touch screen

  Bluetooth handsfree
  ŠKODA Soundsystem ”Arkamys”  

med 6 högtalare

  Easy Start
  Färddator 
  Easy Light Assistant – ljusautomatik
  Start / Stopp, energiåtervinning
  Multikollisionsbroms (automatisk  

nedbromsning vid kollision) och pre-fill

Billån fr. 990  kr / mån      Leasing fr. 790 kr / mån      Förmånsvärde fr. 1 138 kr / mån


