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Světová premiéra modernizovaného modelu  
ŠKODA FABIA na autosalonu v Ženevě 2018  
 

› Úspěšný malý vůz se představí s výrazně přepracovaným designem 

› ŠKODA FABIA je nyní k dispozici s předními LED světlomety a zadními LED svítilnami 

› Modernizovaný model se poprvé představí na mezinárodním autosalonu v Ženevě 2018 

 

Mladá Boleslav, 18. ledna 2018 – Ústředními motivy aktuální modernizace modelu ŠKODA 

FABIA jsou svěží designové prvky a moderní technologie. Nově tvarovaná příď s LED 

světlomety dodává vozu výraznější vzhled. Poprvé jsou pro tento model v nabídce i zadní 

svítilny s technologií LED. Inovovaná ŠKODA FABIA kromě toho nabízí i nová ‚Simply 

Clever‘ řešení. Dějištěm světové premiéry nového provedení modelu ŠKODA FABIA bude 

v březnu 2018 mezinárodní autosalon v Ženevě. Úspěšný malý vůz má ve výrobním 

programu české automobilky klíčovou pozici. Od roku 1999 byly na celém světě prodány 

více než čtyři miliony vozů ŠKODA FABIA. Jen její třetí generaci zvolilo více než 500 000 

zákazníků.  

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Silke Rosskothen     Pavel Jina 

Vedoucí Komunikace produktu   Komunikace produktu  

T +420 326 811 731    T +420 326 811 776 

silke.rosskothen@skoda-auto.cz  pavel.jina@skoda-auto.cz  

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Světová premiéra modernizovaného modelu  

ŠKODA FABIA na autosalonu v Ženevě 2018  

Součástí nového designu modelu ŠKODA FABIA jsou i 

moderní přední LED světlomety a zadní LED skupinová 

světla s čistou strukturou. 

 

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, KAROQ, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 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, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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