
ŠKODA Magic

Fabia

Fabia Combi

Roomster

Fotografie jsou pouze ilustrativní.

Akční nabídka

simply clever



Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně 20% DPH, bez nákladů na dopravu.

Akční ceník Magic  (ceny jsou uvedeny včetně zákaznické výhody)

Motorizace Akční cena Magic Ušetříte

Fabia Easy

1,2 HTP/44 kW 194 900 Kč 20 700 Kč K základní výbavě navíc rádio Blues s CD/MP3, centrální zamykání,  
prodloužená záruka na 4 roky nebo 60.000 km

Fabia Classic

1,2 HTP/44 kW 229 900 Kč 23 700 Kč
K základní výbavě navíc klimatizace, rádio Blues s CD/MP3,  

centrální zamykání, 14" kola z lehké slitiny Atik,  
prodloužená záruka na 4 roky nebo 60.000 km

1,2 12V HTP/51 kW 239 900 Kč 28 700 Kč

1,4 16V/63 kW 249 900 Kč 36 300 Kč

1,2 TSI/63 kW 264 900 Kč 28 700 Kč

Fabia Ambiente

1,2 HTP/44 kW 244 900 Kč 23 700 Kč
K základní výbavě navíc klimatizace, rádio Blues s CD/MP3, 15" kola z lehké slitiny Antares,  

SunSet (zadní boční okna s vyšším stupněm tónování),  
prodloužená záruka na 4 roky nebo 60.000 km

1,2 12V HTP/51 kW 254 900 Kč 28 700 Kč

1,4 16V/63 kW 264 900 Kč 36 300 Kč

1,2 TSI/63 kW 279 900 Kč 28 700 Kč

Fabia Combi Classic

1,2 HTP/44 kW 234 900 Kč 38 800 Kč
K základní výbavě navíc klimatizace, rádio Blues s CD/MP3, centrální zamykání,  

14" kola z lehké slitiny Atik, podélný černý střešní nosič,  
prodloužená záruka na 4 roky nebo 60.000 km

1,2 12V HTP/51 kW 244 900 Kč 43 800 Kč

1,4 16V/63 kW 254 900 Kč 51 400 Kč

1,2 TSI/63 kW 269 900 Kč 43 800 Kč

Fabia Combi Ambiente

1,2 12V HTP/51 kW 259 900 Kč 43 800 Kč K základní výbavě navíc klimatizace, rádio Blues s CD/MP3, 15" kola z lehké slitiny Antares,  
SunSet (zadní boční okna s vyšším stupněm tónování),  

podélný černý střešní nosič, prodloužená záruka na 4 roky nebo 60.000 km
1,4 16V/63 kW 269 900 Kč 51 400 Kč

1,2 TSI/63 kW 284 900 Kč 43 800 Kč

Roomster Easy

1,2 12V HTP/51 kW 239 900 Kč 30 000 Kč K základní výbavě lze za výhodnou cenu dokoupit 
akční paket Plus za 10 000 Kč  

a akční paket Magic za 10 000 Kč.
1,4 16V/63 kW 257 500 Kč 30 000 Kč

1,2 TSI/63 kW 264 900 Kč 30 000 Kč

Roomster Style

1,2 12V HTP/51 kW 264 900 Kč 35 000 Kč K základní výbavě lze za výhodnou cenu dokoupit 
akční paket Plus za 10 000 Kč  

a akční paket Magic za 15 000 Kč.
1,4 16V/63 kW 282 500 Kč 35 000 Kč

1,2 TSI/63 kW 289 900 Kč 35 000 Kč



Poznámky: Ceny jsou uvedeny včetně zákaznické výhody. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

Motorizace Akční cena Magic K základní výbavě navíc Ušetříte

Fabia Easy 1,2 HTP/44 kW 194 900 Kč
rádio Blues s CD/MP3,  

centrální zamykání,  
prodloužená záruka na 4 roky nebo 60.000 km

20 700 Kč

pro Easy:
• rádio Blues 
• centrální zamykání 
• prodloužená záruka

K záKlADní 
výBAvě nAvíC:Fabia Easy Magic

A navíc akční úvěr  
od ŠkoFInu bez navýšení.



Poznámky: Ceny jsou uvedeny včetně zákaznické výhody. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

Motorizace Akční cena Magic K základní výbavě navíc Ušetříte

Fabia Classic

1,2 HTP/44 kW 229 900 Kč
klimatizace, rádio Blues s CD/MP3,  

centrální zamykání, 14" kola z lehké slitiny Atik,  
prodloužená záruka na 4 roky nebo 60.000 km

23 700 Kč

1,2 12V HTP/51 kW 239 900 Kč 28 700 Kč

1,4 16V/63 kW 249 900 Kč 36 300 Kč

1,2 TSI/63 kW 264 900 Kč 28 700 Kč

Fabia Ambiente

1,2 HTP/44 kW 244 900 Kč
klimatizace, rádio Blues s CD/MP3,  

15" kola z lehké slitiny Antares,  
SunSet (zadní boční okna s vyšším stupněm tónování),  

prodloužená záruka na 4 roky nebo 60.000 km

23 700 Kč

1,2 12V HTP/51 kW 254 900 Kč 28 700 Kč

1,4 16V/63 kW 264 900 Kč 36 300 Kč

1,2 TSI/63 kW 279 900 Kč 28 700 Kč

pro Classic:
• klimatizace 
• rádio Blues 
• centrální zamykání 
• 14" kola Atik 
• prodloužená záruka

pro Ambiente:
• klimatizace 
• rádio Blues 
• 15" kola Antares 
• sunset 
• prodloužená záruka

K záKlADní 
výBAvě nAvíC:

Fabia Magic

A navíc akční úvěr  
od ŠkoFInu bez navýšení.



Fabia Combi Magic

A navíc akční úvěr  
od ŠkoFInu bez navýšení.

Poznámky: Ceny jsou uvedeny včetně zákaznické výhody. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

Motorizace Akční cena Magic K základní výbavě navíc Ušetříte

Fabia Combi Classic

1,2 HTP/44 kW 234 900 Kč

klimatizace, rádio Blues s CD/MP3, centrální zamykání,  
14" kola z lehké slitiny Atik, podélný černý střešní nosič,  

prodloužená záruka na 4 roky nebo 60.000 km

38 800 Kč

1,2 12V HTP/51 kW 244 900 Kč 43 800 Kč

1,4 16V/63 kW 254 900 Kč 51 400 Kč

1,2 TSI/63 kW 269 900 Kč 43 800 Kč

Fabia Combi Ambiente

1,2 12V HTP/51 kW 259 900 Kč klimatizace, rádio Blues s CD/MP3, 15" kola z lehké slitiny 
Antares, SunSet (zadní boční okna s vyšším stupněm  

tónování), podélný černý střešní nosič, prodloužená záruka  
na 4 roky nebo 60.000 km

43 800 Kč

1,4 16V/63 kW 269 900 Kč 51 400 Kč

1,2 TSI/63 kW 284 900 Kč 43 800 Kč

pro Classic:
• klimatizace 
• rádio Blues 
• centrální zamykání 
• 14" kola Atik 
• střešní nosič 
• prodloužená záruka

pro Ambiente:
• klimatizace 
• rádio Blues 
• 15" kola Antares 
• sunset 
• střešní nosič 
• prodloužená záruka

K záKlADní 
výBAvě nAvíC:



Poznámky: Ceny jsou uvedeny včetně zákaznické výhody. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

Motorizace Akční cena Magic Paket plus za 10 000 Kč Akční paket Magic za 10 000 Kč Ušetříte

Roomster Easy

1,2 12V HTP/51 kW 239 900 Kč
centrální zamykání,  

elektrické ovládání oken vpředu,  
klimatizace

centrální zamykání s dálkovým ovládáním, 
přední mlhové světlomety s Day light,  

rádio Blues (1 DIn) s CD, MP3 a audiozdířka

30 000 Kč

1,4 16V/63 kW 257 500 Kč 30 000 Kč

1,2 TSI/63 kW 264 900 Kč 30 000 Kč

Paket plus za 10 000 Kč Akční paket Magic za 15 000 Kč

Roomster Style

1,2 12V HTP/51 kW 264 900 Kč Kola z lehké slitiny Line 6J × 15", pneumatiky 
195/55 R15 – 4 ks, rádio Swing (2 DIn)  
s CD, MP3 a audiozdířka, signalizace  

vzdálenosti při parkování vzadu,  
síťový program, SunSet

Čtyřramenný multifunkční volant pro 
ovládání rádia, ESP Plus včetně ABS, MSR, 

ASR, EDS, HBA, asistentu rozjezdu do kopce 
a kontroly tlaku v pneumatikách, loketní 

opěra vpředu, malý kožený paket, vyhřívání 
předních sedadel

35 000 Kč

1,4 16V/63 kW 282 500 Kč 35 000 Kč

1,2 TSI/63 kW 289 900 Kč 35 000 Kč

A navíc akční úvěr  
od ŠkoFInu bez navýšení.

pro Easy:
• paket plus za 10 000 Kč 
• akční paket magic za 10 000 Kč

 pro Style:
• paket plus za 10 000 Kč 
• akční paket magic za 15 000 Kč

K záKLADní výBAvě 
LzE nAvíC oBJEDnAt:

Roomster Magic



Fabia Easy

ABS včetně MSR a Dual Rate

Airbagy řidiče a spolujezdce  
(s přitahovači předních bezpečnostních pásů)

Bez označení motorizace

Centrální zamykání

Čtyřramenný volant (nastavitelný ve dvou osách)

Držák na parkovací lístky

Dvě hlavové opěrky vzadu, výškově nastavitelné

Imobilizér, štítek s VIN kódem a čárovým kódem

Indikátor teploty motoru

Interiér Stone

Kola ocelová 5J × 14" s velkoplošnými kryty kol Comoros, 
pneumatiky 165/70 R14

Nárazníky lakované v barvě vozu

Odkládací schránka u řidiče (vlevo pod volantem)

Odkládací schránka v horní části přístrojové desky  
u spolujezdce, otevřená

Odkládací schránka ve spodní části přístrojové desky  
u spolujezdce, otevřená

Odkládací schránky s držáky 1l lahví ve výplních předních 
dveří

Osvětlení zavazadlového prostoru (1 lampička)

Posilovač řízení

Prodloužená záruka na 4 roky nebo 60.000 km

Přední opěrky hlavy, výškově nastavitelné

Přední stěrače Aero (s cyklovačem a volbou frekvence)

Přerušení přívodu paliva při nárazu

Příprava pro uchycení dvou dětských sedaček  
s bezpečnostním systémem Isofix na zadních sedadlech

Přístrojová deska Onyx-Onyx

Rádio Blues s CD/MP3

Sada na opravu pneumatik  
(bez rezervního kola, zvedáku vozu a klíče na kola)

Sdružený panel přístrojů Classic

Středová konzola se zásuvkou 12 V, držáky nápojů  
a odkládací přihrádkou

Tři tříbodové bezpečnostní pásy vzadu

Tříbodové, výškově nastavitelné přední bezpečnostní 
pásy

Upínací oka v zavazadlovém prostoru

Vnitřní cirkulace vzduchu (pylový filtr)

Zadní odkládací plato s možností dvou poloh 

Zadní sedadlo nedělené, sklopné

Zadní stěrač s ostřikovačem a pevným intervalem

Zajištění hrdla palivové nádrže klíčkem

Zvuková signalizace nevypnutých světel

Fabia Classic  
(včetně Combi, navíc oproti verzi Easy)

Boční airbagy vpředu

Centrální zamykání

Kola z lehké slitiny Atik 6J × 14",  
pneumatiky 185/60 R14 – 4 ks

Day light s deaktivací

Funkční paket (otevřené odkládací schránky za zadními 
podběhy, pružná odkládací schránka, dva sklopné háčky, 
odkládací kapsy ve výplních zadních dveří, výklopná  
odkládací schránka pod sedadlem řidiče a spolujezdce, 
schránka na brýle, čtyři sklopná stropní madla, zadní  
s věšáčky, make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče  
a spolujezdce, dvě čtecí světla vpředu a dvě vzadu, 
pro verzi Combi navíc zásuvka 12 V v zavazadlovém 
prostoru)

Klimatizace

Odkládací schránka ve spodní části přístrojové desky  
u spolujezdce, uzavíratelná (osvětlená)

Označení motorizace

Podélný černý střešní nosič (pouze Combi)

Prodloužená záruka na 4 roky nebo 60.000 km

Rádio Blues s CD/MP3

Radiopříprava pro rádia ŠKODA se 4 reproduktory

Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče

Tónovaná skla

Tři hlavové opěrky vzadu, výškově nastavitelné

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

Zadní plato, roletové provedení (pouze Combi)

Zadní sedadlo dělené, sklopné (v poměru 60 : 40) 

Fabia Ambiente  
(včetně Combi, navíc oproti Classic)

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním  
(dva sklopné klíčky)

Dvoutónová houkačka

Elektrické ovládání oken vpředu

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

Interiér Domino

Kola z lehké slitiny Antares 6J × 15",  
pneumatiky 195/55 R15 – 4 ks

Odkládací kapsy na zadní straně opěradel předních 
sedadel

Odkládací schránka v horní části přístrojové desky  
u spolujezdce, uzavíratelná

Ochranné boční lišty dveří, černé

Paket Chrom (hlavice řadicí páky, rámeček řadicí páky,  
vnitřní ovladač lamel přívodu vzduchu do interiéru,  
pojistné tlačítko ruční brzdy)

Přední mlhové světlomety

Přístrojová deska Onyx-Onyx nebo Onyx-Stříbrnošedá

Sdružený panel přístrojů Ambiente/Elegance  
[chromově orámovaný otáčkoměr a rychloměr,  
palubní počítač (MFA)]

SunSet (zadní boční okna s vyšším stupněm tónování)

Vnější zpětná zrcátka a vnější kliky lakované v barvě 
vozu

základní výbava pro model Fabia Magic



Roomster Easy
ABS včetně MSR a Dual Rate

Airbagy řidiče a spolujezdce  
(s přitahovači předních bezpečnostních pásů)

Boční airbagy vpředu

Čtyřramenný volant (nastavitelný ve dvou osách)

Držák 1,5l lahví ve schránkách předních dveří

Držák na parkovací lístky

Funkční paket (otevřené odkládací schránky za zadními 
podběhy, pružná odkládací schránka, odkládací kapsy  
ve výplních zadních dveří, výklopná odkládací schránka 
pod sedadlem řidiče a spolujezdce, schránka na brýle, 
make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce, 
dvě čtecí světla vpředu a dvě vzadu, zásuvka 12 V  
v zavazadlovém prostoru)

Imobilizér, štítek s VIN kódem a čárovým kódem

Indikátor teploty motoru

Interiér Stone

Kola ocelová 5J × 14" s velkoplošnými kryty kol Comoros, 
pneumatiky 175/70 R14

Nárazníky lakované v barvě vozu

Odkládací schránka u řidiče (vlevo pod volantem)

Odkládací schránka v horní části přístrojové desky  
u spolujezdce, otevřená

Odkládací schránka ve spodní části přístrojové desky  
u spolujezdce, uzavíratelná (osvětlená)

Odkládací schránky ve výplních předních dveří

Osvětlení zavazadlového prostoru (1 lampička)

Posilovač řízení

Přední opěrky hlavy, výškově nastavitelné

Přední stěrače Aero (s cyklovačem a volbou frekvence)

Přerušení přívodu paliva při nárazu

Příprava pro uchycení dvou dětských sedaček  
s bezpečnostním systémem Isofix na zadních sedadlech

Přístrojová deska Onyx-Onyx

Radiopříprava pro rádia ŠKODA se 4 reproduktory

Sada na opravu pneumatik  
(bez rezervního kola, zvedáku vozu a klíče na kola)

Sdružený panel přístrojů Easy

Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče

Sklopné háčky na bocích zavazadlového prostoru

Středová konzola se zásuvkou 12 V, držáky nápojů  
a odkládací přihrádkou

Tři hlavové opěrky vzadu, výškově nastavitelné

Tři tříbodové bezpečnostní pásy vzadu

Tříbodové, výškově nastavitelné přední bezpečnostní 
pásy

Upínací oka v zavazadlovém prostoru

VarioFlex (koncept zadních sedaček)

Vnitřní cirkulace vzduchu (pylový filtr)

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

Zadní odkládací plato (s možností dvou poloh)

Zadní stěrač s ostřikovačem a pevným intervalem

Zvuková signalizace nevypnutých světel

Roomster Style (navíc oproti Easy)

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním  
(dva sklopné klíčky)

Dvoutónová houkačka

Elektrické ovládání oken vpředu

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

Interiér Domino

Klimatizace 

Kola ocelová 6J × 15" s velkoplošnými kryty kol Satellite, 
pneumatiky 195/55 R15 

Odkládací kapsy na zadní straně opěradel předních 
sedadel

Odkládací schránka v horní části přístrojové desky  
u spolujezdce, uzavíratelná

Odkládací schránka ve spodní části přístrojové desky  
u spolujezdce, uzavíratelná (osvětlená, s klimatizací  
Climatronic chlazená)

Ochranné boční lišty dveří, černé

Paket Chrom (hlavice řadicí páky, rámeček řadicí páky,  
vnitřní ovladač lamel přívodů vzduchu do interiéru,  
pojistné tlačítko ruční brzdy)

Projektorové halogenové světlomety

Přední mlhové světlomety s Day light

Přístrojová deska Onyx-Onyx nebo Onyx-Stříbrnošedá

Sdružený panel přístrojů Style/Atractive  
[chromově orámovaný otáčkoměr a rychloměr,  
palubní počítač (MFA)]

Tónovaná skla

Vnější zpětná zrcátka a vnější kliky lakované v barvě 
vozu

V tomto ceníku jsou uvedeny ceny doporučené výrobcem ŠKODA, včetně 20% DPH. Při dodávkách prostřednictvím 
jednot li vých obchodníků jsou k uvedeným cenám účtovány dopravní nák  lady. Na možnosti kombinací jednotlivých 
mimořádných výbav se informujte u svého prodejce vozů ŠKODA. ŠKODA si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu 
výroby změny proti provede ním zde uvedeným. Další podrobné informace o základní a mimo řád né výbavě, o aktuálních 
cenách, dodacích podmínkách  a termínech Vám poskytne na přání Váš prodejce vozů ŠKODA. Ceník byl vytištěn na 
papír vyrobený z buničiny bělené bez použití chloru. Papír je 100% recyklovatelný. 

Ceník je platný od 1. 7. 2011 do odvolání.

S
16

9
15

 0
7/

11

www.skoda-auto.cz

základní výbava pro model Roomster Magic

váš prodejce vozů ŠKoDA:


