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ŠKODA FABIA COMBI SCOUTLINE – sportovně-robustní 
provedení v offroadovém vzhledu 
 
› Dobrodružný vzhled: Výrazné prvky karoserie, 16palcová nebo 17palcová kola z lehkých slitin 
› FABIA COMBI SCOUTLINE na českém trhu s motory TSI 
 
Mladá Boleslav, 22. října 2018 – Dva měsíce po rozsáhlé designové i technické modernizaci 
modelu ŠKODA FABIA představuje česká automobilka tento vůz také v offroadově laděném 
provedení SCOUTLINE. ŠKODA FABIA COMBI SCOUTLINE své dobrodružné geny dokazuje 
výraznými matně černými a stříbrnými prvky karoserie i šestnácti- či sedmnáctipalcovými 
koly z lehkých slitin. Nová verze je na českém trhu k dispozici s motory TSI, ve všech 
sériových barevných odstínech. 
 
Dynamický vzhled přepracované masky chladiče a nižších světlometů nového vozu ŠKODA FABIA 
COMBI SCOUTLINE posiluje specifický matně černý přední spoiler se stříbrnými prvky. Matně 
černé jsou i robustní lemy blatníků a prahů; kryty vnějších zpětných zrcátek a střešní nosiče jsou 
zářivě stříbrné. Také nový zadní nárazník s difuzérem stejně jako přední spoiler kombinuje matně 
černou a stříbrnou barvu. Standardem ve verzi SCOUTLINE jsou šestnáctipalcová kola Rock 
z lehkých slitin, na přání se dodávají sedmnáctipalcová kola Braga v kartáčované antracitové 
metalíze. 
 
Motory 1,0 TSI, splňující emisní normu Euro 6d-TEMP 
ŠKODA FABIA COMBI SCOUTLINE je na českém trhu k dispozici s motory TSI. Mají tři válce, 
zdvihový objem 1,0 l a splňují aktuální emisní normu Euro 6d-TEMP. Motory jsou standardně 
vybaveny systémem start-stop a rekuperací brzdné energie. Obě pohonné jednotky TSI jsou 
vybaveny filtrem pevných částic. 
 
ŠKODA FABIA COMBI SCOUTLINE samozřejmě profituje ze všech dalších zlepšení nedávno 
přepracované modelové řady FABIA. Celosvětově druhý nejprodávanější vůz modelové palety 
značky ŠKODA se v srpnu 2018 vedle výraznějšího exteriéru dočkal i nových potahových materiálů 
sedadel a nového přístrojového panelu. Poprvé ŠKODA FABIA nabízí standardně ve výbavovém 
stupni Style světlomety a zadní skupinové svítilny s technologií LED. Na přání jsou dodávány nové 
asistenční systémy - asistent dálkových světel Auto Light Assist, systém detekce mrtvého úhlu 
Blind Spot Detect a asistent vyparkování Rear Traffic Alert low. Tento systém pomocí radarových 
senzorů při vyjíždění z parkovacího místa nebo z vjezdu k domu sleduje provoz za vozidlem a včas 
řidiče informuje před přibližujícími se vozy.  
 
Za zmínku stojí i nové Simply Clever detaily, jako dva USB-konektory pro cestující na zadních 
sedadlech, oboustranný koberec v zavazadlovém prostoru, a vyjímatelná a za jízdy dobíjená LED 
svítilna v zavazadlovém prostoru, který je se svými 530 až 1.395 litry nejobjemnějším ve své třídě. 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Hermann Prax    Pavel Jína 
Vedoucí Komunikace produktu  Komunikace produktu  
T +420 734 298 173   T +420 326 811 776 
hermann.prax@skoda-auto.cz  pavel.jina@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA FABIA COMBI SCOUTLINE 
Matně černý přední spoiler provedení SCOUTLINE se 
stříbrnými prvky posiluje dynamický vzhled masky chladiče 
a nových světlometů. 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA FABIA COMBI SCOUTLINE 
Záď vozu ŠKODA FABIA COMBI SCOUTLINE se 
vyznačuje zadním spoilerem s difuzérem v kombinaci 
matné černé a stříbrné barvy. 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA FABIA COMBI SCOUTLINE 
Výrazný vzhled při pohledu z boku dodávají vozu ŠKODA 
FABIA COMBI SCOUTLINE matně černé lemy blatníků a 
prahů. 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA FABIA COMBI SCOUTLINE 
FABIA ČOMBI SCOUTLINE je k dispozici s motory 1,0 TSI. 
Splňují požadavky emisní normy Euro 6d-TEMP. 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA FABIA COMBI SCOUTLINE 
Také verze SCOUTLINE profituje z vylepšení modelové 
řady FABIA, jako například z nových asistenčních systémů 
a Simply Clever detailů. 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA FABIA COMBI SCOUTLINE 
Zákazníci si mohou vybírat z kompletní sériové barevné 
palety modelové řady ŠKODA FABIA, mohou se také 
rozhodnout pro šestnáctipalcová nebo sedmnáctipalcová 
hliníková kola. 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUT 

  
ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,  
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu 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 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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