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ŠKODA FABIA MONTE CARLO: Sportovní verze bez 
kompromisů 
 

› Oblíbená varianta MONTE CARLO ztělesňuje dynamiku a sportovní styl 

› Černé designové elementy, interiér s červenými designovými prvky 

› Tři motory pokrývají výkonové spektrum od 70 kW (95 k) do 110 kW (150 k) 

 

Mladá Boleslav, 15. února 2022 – ŠKODA AUTO rozšiřuje čtvrtou generaci vozu FABIA 

o variantu MONTE CARLO. Tímto označením, které ŠKODA AUTO původně představila 

exkluzivně pro vůz FABIA, se od roku 2011 pyšní lifestylové varianty se sportovním 

nádechem. Tyto modely odkazují na četné úspěchy značky ŠKODA na legendárním 

rallyovém závodě. Sportovní vzhled vozu FABIA MONTE CARLO podtrhují černé designové 

prvky. Interiér zdobí červené elementy a přístrojová deska v dekoru Carbon. 

FABIA MONTE CARLO je k dispozici se třemi motory, které pokrývají výkonové spektrum 

od 70 kW (95 k) do 110 kW (150 k). 

 

K velkému úspěchu modelu FABIA přispívají od roku 2011 také sportovní varianty MONTE CARLO, 

které doplňují výbavové stupně Ambition a Style a inspirují se mnoha úspěchy závodních vozů 

značky ŠKODA na legendárním závodě Rally Monte Carlo. FABIA MONTE CARLO je k dispozici s 

dvěma tříválcovými motory o objemu 1,0 l a jedním čtyřválcovým motorem 1,5 TSI. Jejich výkonové 

spektrum sahá od 70 kW (95 k) do 110 kW (150 k). 

 

Dynamické proporce a emocionální vzhled s černými designovými prvky 

Využití modulární platformy MQB A0 koncernu Volkswagen přineslo čtvrté generaci vozu FABIA 

dynamičtější proporce a emotivnější vzhled. Tento vizuální dojem ještě umocňují typické prvky 

varianty MONTE CARLO jako například černá maska chladiče, specifický přední a zadní nárazník, 

difuzor zadního nárazníku v černém provedení nebo černá kola z lehké slitiny o průměru od 

16" do 18". Varianta MONTE CARLO exkluzivně nabízí černá leštěná 16" kola z lehké slitiny 

Proxima a černá 17" kola z lehké slitiny Procyon.  

 

Sportovní sedadla součástí standardní výbavy, virtuální kokpit se specifickým 

sportovnějším designem režimů zobrazení 

Prostorný interiér aktuální generace, kterému dominuje černá barva, nabízí standardně sportovní 

sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami a tříramenný multifunkční volant. Dekorační 

lišta na přístrojové desce, části středové konzole a madla dveří mají červený metalický dekor. 

Loketní opěrky v předních dveřích a spodní část přístrojové desky mají karbonový vzhled. 

FABIA MONTE CARLO nabízí všechny asistenční systémy, komfortní prvky a infotainment systémy 

modelové řady FABIA. Virtuální kokpit, který je k dispozici na přání, nabízí specifický sportovnější 

design režimů zobrazení. 

 

Monte-Carlo je ochranná známka společnosti Monaco Brands.  
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Martin Preusker 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 730 862 420   T +420 604 292 190 

christian.heubner@skoda-auto.cz  martin.preusker2@skoda-auto.cz 

 

 

ŠKODA Media Room 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download  

the ŠKODA Media Room app 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pro aktuální informace nás sledujte na twitter.com/skodaautonews. Veškeré 

informace k novému vozu ŠKODA FABIA získáte pod hashtagem #SkodaFabia. 

 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově téměř 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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