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Interiér: Karbonový vzhled a prvky v černé a červené barvě 
 

› Sportovní interiér s výškově nastavitelnými sportovními sedadly 

› Tříramenný sportovní multifunkční volant a hliníkové kryty pedálů 

› Virtuální kokpit se specifickým sportovnějším designem režimů zobrazení k dispozici 

na přání 

 

Mladá Boleslav, 15. února 2022 – Také interiér vozu ŠKODA FABIA MONTE CARLO na první 

pohled prozrazuje, že se jedná o lifestylovou variantu se sportovním nádechem. 

Se sportovními sedadly, tříramenným multifunkčním sportovním volantem, přístrojovou 

deskou v karbonovém vzhledu a černými a červenými designovými prvky navazuje na 

tradici modelů MONTE CARLO. Virtuální kokpit, který je k dispozici na přání, nabízí 

specifický režim zobrazení MONTE CARLO. 

 

Interiér varianty MONTE CARLO, kterému dominuje černá barva, nabízí červené designové prvky, 

například na potahu standardně dodávaných sportovních sedadel s integrovanými hlavovými 

opěrkami. Červená je také horizontální dekorační lišta na přístrojové desce, části středové konzole 

a madla dveří. Obložení stropu a sloupků je vyvedeno v černé barvě. Spodní část přístrojové desky 

zdobená bílým kontrastním švem a loketní opěrky předních dveří mají sportovní karbonový design, 

zatímco kryty pedálů mají vzhled nerezové oceli. Nástupní lišty zdobí nápis FABIA. 

 

Kožené prvky s černým prošíváním 

Kůže s černým prošíváním se nachází na madle ruční brzdy a standardně dodávaném 

tříramenném multifunkční volantu, který má u vozů vybavených automatickou převodovkou DSG 

také pádla pod volantem. Součástí standardní výbavy nového vozu FABIA MONTE CARLO je také 

nové ambientní LED osvětlení, které osvětluje dekorační lištu na přístrojové desce červenou 

barvou. U vozů vybavených infotainmentem Amundsen lze volit také bílou barvu. Součástí 

standardní výbavy je rovněž LED osvětlení středové konzoly vpředu, vnitřních klik předních 

dveří a LED čtecí lampičky vpředu a vzadu. 

 

Virtuální kokpit a komfortní prvky známé spíše z vozů vyšší třídy 

Poprvé je v modelu ŠKODA FABIA MONTE CARLO k dispozici na přání i virtuální kokpit s 

10,25" displejem, který lze individuálně nastavit. Nabízí také specifický sportovnější design režimů 

zobrazení. Virtuální kokpit zobrazuje i loga rádiových stanic, obaly hudebních alb a uložené 

fotografie volajících. Zobrazovaná mapa navigace se může u křižovatek přiblížit a zobrazit je 

v samostatném okně. Vyhřívaný volant a vyhřívané čelní sklo, které zaručuje vysokou úroveň 

bezpečí v zimních měsících, jsou také k dispozici na přání. 

 

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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