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Atraktivní akční model: ŠKODA FABIA Trumf 

vstupuje na domácí trh 
 

› ŠKODA FABIA Trumf boduje atraktivní výbavou, úspornými benzinovými 

motory a cenovým zvýhodněním 32 000 Kč 

› Nový akční model k objednání již nyní; u autorizovaných prodejních partnerů 

od počátku roku 2017 

› FABIA Trumf s karoserií hatchback již od 244 900 Kč, FABIA COMBI Trumf 

od 274 900 Kč 

› Oblíbené benzinové pohonné jednotky plnící normu EU6 s výkony od 44 kW 

(60 k) do 66 kW (90 k) 

 

Mladá Boleslav, 14. listopadu 2016 – Od začátku roku 2017 rozšíří portfolio 

značky ŠKODA v České republice akční model FABIA Trumf. Akční model určený 

výhradně pro Českou republiku v sobě spojuje atraktivní výbavu a příznivou 

cenu. ŠKODA FABIA Trumf přichází na český trh s praktickou karoserií 

hatchback i jako prostorné kombi s cenou již od 244 900 Kč, resp. 274 900 Kč. 

Zvýhodnění akčního modelu Trumf oproti srovnatelnému standardnímu modelu 

činí 32 000 Kč. Akční model je nabízen s paletou oblíbených moderních 

zážehových motorů plnících normu EU6 s výkony od 44 kW (60 k) do 66 kW (90 

k). 

 

„ŠKODA AUTO chce i nadále zákazníkům přinášet atraktivní nabídky akčních modelů,“ 

říká k uvedení nového akčního modelu vedoucí prodeje ŠKODA AUTO Česká republika 

Miroslav Bláha. „Nový akční model FABIA Trumf navazuje na nedávno představený YETI 

Trumf. Modely Trumf jsou určeny zákazníkům, kteří hledají dobře vybavený vůz za 

příznivou cenu,“ dodává Miroslav Bláha. 

 

ŠKODA FABIA Trumf vychází ze základního výbavového stupně Active, avšak je 

obohacena o vybrané komfortní a bezpečnostní prvky. FABIA Trumf nabídne oproti 

výbavě Active například klimatizaci, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná 

zrcátka, palubní počítač MFA či centrální zamykání s dálkovým ovládáním a kožený potah 

volantu, madla ruční brzdy a hlavice řadicí páky. Součástí výbavy je dále například rádio 

Blues, patnáctipalcová kola s ozdobnými kryty Dentro a plnohodnotné rezervní kolo.  

 

Akční modely ŠKODA FABIA Trumf i ŠKODA FABIA COMBI Trumf pohání paleta žádaných 

hospodárných benzinových agregátů splňujících emisní normu EU6. Pro hatchback (od 

244 900 Kč) jsou k dispozici tři pohonné jednotky, 1,0 MPI s výkony 44 a 55 kW a 

přeplňovaný agregát 1,2 TSI (66 kW). ŠKODA FABIA COMBI Trumf (od 274 900 Kč) je 

nabízena s motory 1,0 MPI (55 kW) a 1,2 TSI (66 kW). Všechny motorizace jsou spojeny 

s manuálními pětistupňovými převodovkami.  

 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
https://skoda-storyboard.com/
http://media.skoda-auto.com/
mailto:media@skoda-auto.cz
http://www.skoda-storyboard.com


 

ŠKODA Media Services  

skoda-storyboard.com   
media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz   

 
 

Tisková zpráva, Strana 2 z 2 

 
Součástí nabídky akčního modelu ŠKODA FABIA Trumf je paket Mobilita PLUS 

s rozšířenými asistenčními službami a zárukou prodlouženou na 5 let/100 000 km v ceně 

vozu. Pro akční model lze také objednat Předplacený servis, a to jak ve variantě 

Standard, tak Plus v trvání pěti let a s kilometrovým proběhem až 150 000 km. Mimo to 

nabízí ŠKODA Financial Services pro model FABIA Trumf výhodné financování se 

zajímavými benefity jako jsou například ŠKODA Předplacený servis Standard zdarma, 

nebo zvýhodnění 20 000 Kč. 

  

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž, Komunikace podniku  Vítězslav Pelc, Komunikace podniku 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 788 

jozef.balaz@skoda-auto.cz vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Atraktivní akční model: ŠKODA FABIA Trumf 

vstupuje na domácí trh 

ŠKODA FABIA Trumf přináší rozšířenou výbavu, 

karoserie hatchback i kombi a oblíbené benzinové 

motory za cenu již do 244 900 Kč. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 
ŠKODA AUTO  
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků 

automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

YETI, KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům 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 více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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