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Nová ŠKODA Fabia Combi ScoutLine:  

Populární kombi v offroadovém stylu 
 

› ŠKODA Fabia Combi ScoutLine v robustním outdoorovém stylu 

› Černé plastové kryty, mohutné nárazníky, výrazná kola z lehkých slitin 

› Úspěšný model: Prodeje modelu ŠKODA Fabia v Evropě do konce září vzrostly 

o více než 20 procent 

 

Mladá Boleslav, 9. října 2015 – ŠKODA rozšiřuje nabídku verzí ScoutLine. 

S počátkem roku 2016 se v nabídce objeví ŠKODA Fabia Combi ScoutLine, která 

bude bodovat nápadným outdoorovým vzhledem, výraznými plastovými kryty a 

stylovými koly z lehkých slitin. Třetí generace modelu Fabia si stále více získává 

srdce zákazníků. Za prvních devět měsíců letošního roku vzrostly prodeje 

modelu Fabia v Evropě ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o více 

než 20 procent na 124.400 vozů. 

 

ŠKODA Fabia třetí generace ve verzi hatchback je na evropském trhu od listopadu 2014, 

nová ŠKODA Fabia Combi pak od ledna 2015. V průběhu letošního roku byly kromě toho 

představeny i atraktivní verze ŠKODA Fabia Monte Carlo a ŠKODA Fabia Combi Monte 

Carlo. S vozem Fabia Combi v provedení ScoutLine nyní přichází další výrazná modelová 

varianta. 

 

ŠKODA Fabia Combi ScoutLine nadchne svým dobrodružným laděním. Robustní vzhled 

podtrhují výrazné plastové nástavce předních a zadních nárazníků. Nové prvky jsou 

lakované matně černou strukturní barvou, integrované středové díly jsou lakované 

v odstínu stříbrná reflex. Prahy a podběhy jsou rovněž chráněny plastovými kryty, 

lakovanými černým strukturním lakem. Kryty vnějších zpětných zrcátek jsou také 

nalakovány stříbrným odstínem reflex. Robustní outdoorový vzhled doplňují mlhové 

světlomety a stříbrně lakovaný střešní nosič.   

 

ŠKODA Fabia Combi ScoutLine přijede buď na šestnáctipalcových kolech z lehkých slitin 

v designu ‚Rock’ nebo na sedmnáctipalcových kolech z lehkých slitin v designu ‚Clubber’. 

Verze ScoutLine je k dispozici pro kompletní barevnou paletu modelu ŠKODA Fabia. 

Zákazník si může vybrat ze tří benzinových motorů (55 kW, 66 kW a 81 kW) a tří 

naftových agregátů (55 kW, 66 kW a 77 kW). Všechny motory plní emisní normu EU 6. 

 

S provedením ScoutLine rozšiřuje značka ŠKODA svou nabídku v modelové řadě Fabia o 

výraznou variantu v outdoorovém stylu. ŠKODA Fabia Combi ScoutLine kromě toho 

boduje také všemi přednostmi tohoto oblíbeného malého vozu. Kombinace moderního 

designu, inovativní techniky a vysoké funkčnosti je velice působivá. Jak je pro vozy 

značky ŠKODA typické, přichází Fabia s velkorysou nabídkou prostoru – mimo jiné 

s největším zavazadlovým prostorem v celém segmentu – a s vysokou mírou 

praktičnosti, zahrnující až 17 ‚Simply Clever’-řešení.  
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

David Haidinger, Komunikace produktu 

T +420 326 811 737 

david.haidinger@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu:  

 

 

ŠKODA Fabia Combi ScoutLine 

ŠKODA rozšiřuje emocionální nabídku modelů  

ScoutLine o vůz Fabia Combi ScoutLine. 
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ŠKODA Fabia Combi ScoutLine 

Robustní vzhled: outdoorový styl, výrazné plastové 

kryty, šestnáctipalcová nebo sedmnáctipalcová kola 

z lehkých slitin.  
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ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster, Rapid, 

Octavia, Yeti a Superb,  
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. 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 a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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