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Designové skici přinášejí první dojem z nového modelu  
ŠKODA FABIA MONTE CARLO 
 

› Čtvrtá generace modelu FABIA pokračuje v tradici dynamických lifestylových variant 

› Sportovní exteriér s mnoha černými prvky a nárazníky specifické pro verzi MONTE CARLO 

› Červené akcenty a vzhled v dekoru Carbon součástí sportovně navrženého interiéru 

 

Mladá Boleslav, 2. února 2022 - ŠKODA AUTO přináší na oficiálních designových skicách 

první pohled na nový model FABIA MONTE CARLO. Tato sportovně-lifestylová varianta se 

u české automobilky poprvé představila před 11 lety ve druhé generaci modelu FABIA. 

Černé prvky typické pro verzi MONTE CARLO zdůrazňují zejména výrazně emocionálnější 

linie a dynamické proporce čtvrté generace modelu FABIA. Optické akcenty ve sportovně 

laděném interiéru tvoří materiály v dekoru Carbon a červené dekorační lišty. 

 

Skica exteriéru nového modelu ŠKODA FABIA MONTE CARLO ukazuje, jak typické vizuální detaily 

této modelové varianty ještě více umocňují emocionální designový jazyk a dynamický vzhled 

nového modelu FABIA. Rámeček masky chladiče je v černé barvě, stejně jako spodní hrana 

spoileru na specifickém předním nárazníku s velkým spodním otvorem pro přívod vzduchu. 

Černě lakovaný je také difuzor na sportovním zadním nárazníku a nápisy na zadních dveřích, 

stejně jako kryty vnějších zpětných zrcátek, lišty kolem bočních oken, boční prahy a zadní spoiler. 

Přední blatníky zdobí plakety MONTE CARLO. 

 

Interiér je převážně černý. Výškově nastavitelná sportovní sedadla mají integrované opěrky hlavy a 

tříramenný multifunkční sportovní volant nese plaketu MONTE CARLO. Kožené čalounění volantu, 

páku ruční brzdy a řadicí páku zdobí černé prošívání. Potahy sedadel, horizontální dekorační lišta 

na přístrojové desce, středová konzole a nápaditě řešená madla dveří nesou záměrně výrazné 

červené akcenty. Loketní opěrky předních dveří a spodní část přístrojové desky mají specifický 

vzhled v dekoru Carbon. 

 

Od roku 2011 nesou dynamické lifestylové kompaktní modely společnosti ŠKODA AUTO označení 

MONTE CARLO. Černými detaily karoserie, sportovním interiérem, a ještě bohatší sériovou 

výbavou připomínají úspěchy značky ŠKODA na legendární Rallye Monte Carlo. Tuto výbavovou 

variantu představila značka ŠKODA poprvé před jedenácti lety s druhou generací modelu FABIA a 

kromě jejího nástupce byla později k dispozici rovněž pro modely CITIGO, YETI a RAPID 

SPACEBACK. Společnost ŠKODA AUTO v současnosti nabízí modely SCALA MONTE CARLO a 

KAMIQ MONTE CARLO a brzy rozšíří tuto nabídku o novou čtvrtou generaci modelu FABIA. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Martin Preusker 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

P +420 730 862 420   P +420 604 292 190 

christian.heubner@skoda-auto.cz  martin.preusker2@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

Designové skici přinášejí první dojem z nového  

modelu ŠKODA FABIA MONTE CARLO 

Skica exteriéru nového modelu ŠKODA FABIA 

MONTE CARLO ukazuje, jak typické detaily této 

modelové varianty ještě více umocňují emocionální 

designový jazyk a dynamický vzhled nového modelu 

FABIA.  

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Designové skici přinášejí první dojem z nového  

modelu ŠKODA FABIA MONTE CARLO 

Difuzor na sportovním zadním nárazníku a nápisy na 

zadních dveřích je černě lakovaný, stejně jako kryty 

vnějších zpětných zrcátek, lišty kolem bočních oken, 

boční prahy a zadní spoiler. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Designové skici přinášejí první dojem z nového  

modelu ŠKODA FABIA MONTE CARLO 

Interiér je převážně černý. Výškově nastavitelná 

sportovní sedadla mají integrované opěrky hlavy a 

tříramenný multifunkční sportovní volant nese plaketu 

MONTE CARLO. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

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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