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Bezpečnost: Až devět airbagů a moderní asistenční systémy 
 

› FABIA MONTE CARLO nabízí vysokou úroveň aktivní a pasivní bezpečnosti 

› Až devět airbagů a pětihvězdičkové hodnocení v testu Euro NCAP 

› Poprvé v nabídce Automatické parkování a Asistent pro manévrování (Manoeuvre Assist) 

› Optimální fixaci dětských autosedaček zajišťují systémy uchycení ISOFIX a TopTether 

 

Mladá Boleslav, 15. února 2022 – Nová FABIA MONTE CARLO patří díky až devíti airbagům 

k nejbezpečnějším vozům ve své třídě. Využití modulární platformy MQB A0 přineslo ještě 

vyšší úroveň aktivní a pasivní bezpečnosti, k čemuž přispěly také asistenční systémy, které 

nabízely dosud spíše vozy vyšší třídy. FABIA MONTE CARLO tak například poprvé 

disponuje Automatickým parkováním.  

 

ŠKODA AUTO u čtvrté generace vozu FABIA zcela využila možnosti, které nabízí modulární 

platforma MQB A0. Tato platforma umožňuje použití asistenčních systémů, které jsou vyhrazeny 

spíše automobilům vyšší třídy. Zároveň díky ní vykazuje karoserie vysokou torzní tuhost, čehož 

bylo dosaženo použitím vysokopevnostní, ultra vysokopevnostní a zatepla tvářené 

vysokopevnostní oceli. 

 

Travel Assist sdružuje několik asistenčních systémů, vyšší úroveň komfortu přináší 

Automatické parkování 

ŠKODA FABIA MONTE CARLO nabízí díky Travel Assistu automatickou podporu podélného 

a příčného vedení vozu. Tento na přání dostupný systém lze aktivovat jediným tlačítkem. 

Travel Assist kombinuje mimo jiné adaptivní tempomat (ACC), který do rychlosti 210 km/h 

automaticky upravuje rychlost jízdy podle vozidla jedoucího vpředu, a Asistenta jízdy v pruzích 

(Lane Assist). Tento asistent pomáhá řidiči udržet vůz ve správném jízdním pruhu jemnými zásahy 

do řízení. Pomocí funkce Detekce rukou automobil kontroluje, zda má řidič důsledně ruce na 

volantu. FABIA MONTE CARLO pomůže i díky asistentu Automatické parkování: do rychlosti 

40 km/h zobrazí vhodné místo a také zaparkuje do řady podélně i příčně stojících vozidel. Pokud 

senzory Asistenta pro manévrování (Manoeuvre Assist) zaregistrují při parkování před nebo za 

vozidlem nebezpečnou překážku, automaticky vozidlo zabrzdí. Vůz také nabízí Rozpoznávání 

dopravních značek a Front Assist s prediktivní ochranou chodců a cyklistů.  

 

Až devět airbagů a pětihvězdičkové hodnocení v testu Euro NCAP 

Součástí standardní výbavy vozu FABIA MONTE CARLO jsou airbagy řidiče a spolujezdce, 

hlavové airbagy a přední boční airbagy. Na přání jsou dále k dispozici kolenní airbag řidiče a zadní 

boční airbagy. Systémy uchycení ISOFIX a TopTether jsou na sedadle spolujezdce a pro vnější 

zadní sedadla součástí standardní výbavy. V referenčních testech bezpečnosti vozů nezávislé 

organizace European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) získala ŠKODA FABIA 

pět hvězdiček. S 78 % maximálního možného počtu bodů tak získala nejvyšší hodnocení ve třídě 

kompaktních vozů testovaných v roce 2021. 

 

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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