TISKOVÁ MAPA
Strana 1 z 2

ŠKODA FABIA MONTE CARLO dělá čest svému jménu
› Lifestylová varianta se sportovním nádechem
› LED přední světlomety, LED zadní skupinové svítilny a přepracovaný, černý dvoudílný
přední spoiler
› Interiér charakterizují karbonový vzhled a barevné kontrastní švy
› 18“ kola z lehké slitiny a panoramatická střecha na přání
Monte Carlo, část Monackého knížectví, je synonymem pro životní styl, eleganci
a motorsport v té nejčistší podobě. Vůz ŠKODA FABIA MONTE CARLO kombinuje tyto
atributy a zároveň odkazuje na úspěchy vozů značky ŠKODA v legendární
Rallye Monte Carlo. Oblíbený vůz se sportovním nádechem má novou, dynamičtejší příď,
přepracovaný dvoudílný přední spoiler a změněný zadní difuzor. Součástí standardní výbavy
jsou LED přední světlomety a LED zadní skupinové svítilny. Sportovní a elegantní vzhled
interiéru podtrhují nové materiály a barevné kontrastní švy.
Exteriér: Lifestylová varianta se sportovním nádechem
Označení Monte Carlo připomíná tradici motosportu. Rallye Monte Carlo, které se poprvé jelo
v roce 1911, je nejstarší soutěží v aktuálním kalendáři mistrovství světa a rychlostní zkouška
Sisteron je všem dobře známá. Není tedy divu, že i u modelu ŠKODA FABIA MONTE CARLO
je sportovní charakter na prvním místě.
Mřížka přepracovaného chladiče, střecha, dvoudílný přední spoiler pod předním nárazníkem, vnější
zpětná zrcátka a standardně dodávaná 16” kola z lehké slitiny Italia jsou v černém provedení.
Difuzor v novém designu dodává zádi sportovní rysy. Oba B sloupky a nástupní lišty zdobí plaketka
MONTE CARLO. Boční prahy jsou v černém provedení. Kromě nemetalické barvy karoserie šedá
Steel, která je speciálně vyhrazena modelu ŠKODA FABIA MONTE CARLO, je v nabídce ještě
dalších deset barev.
ŠKODA FABIA MONTE CARLO nabízí na přání také panoramatickou střechu a další černá kola
z lehké slitiny, například kola Torino o průměru 17“. Poprvé jsou také v nabídce černá leštěná
18“ kola Vega, dostupná pro karosářskou verzi hatchback. Model ŠKODA FABIA MONTE CARLO
je nabízen v kombinaci se všemi motory.
Interiér: Kvalitní materiály, sportovně-elegantní vzhled
Černá barva dominuje i v interiéru. Černé je obložení stropu, sloupků i středová konzole. Červené
švy na opěrkách předních dveří a na středové loketní opěrce, která je dostupná na přání, vytvářejí
dynamičtější dojem. Novinkou je osvětlení odkládací schránky ve středové konzoli. Tradici
motorsportu připomíná i karbonový vzhled palubní desky. Sportovní sedadla jsou potažena kůží
s karbonovým vzhledem, kterou zdobí bílé kontrastní švy. O správný zvuk se stará standardně
dodávaný infotainment systém Swing.

Tisková mapa ŠKODA FABIA || ŠKODA FABIA MONTE CARLO

TISKOVÁ MAPA
Strana 2 z 2

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Hermann Prax
Vedoucí Komunikace produktu
T +420 734 298 173
hermann.prax@skoda-auto.cz

Pavel Jína
Tiskový mluvčí Komunikace produktu
T +420 326 811 776
pavel.jina@skoda-auto.cz

ŠKODA Media Services

Download the ŠKODA Media Services App

skoda-storyboard.com

Texty, infografiky, fotografie a videa naleznete v interaktivní tiskové mapě na
platformě ŠKODA Storyboard.
Pro aktuální informace nás sledujte na twitterovém účtu
https://twitter.com/skodaautonews
Veškeré informace k přepracovanému vozu ŠKODA FABIA získáte pod hashtagem
#FABIA2018

ŠKODA AUTO
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu,
dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ,
KODIAQ a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců.
ŠKODA AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory
a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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