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Fabia Tour: Lavere priser og mere udstyr
ŠKODA har sat priserne på Fabia ned, så den fås fra 129.000 kr. Samtidig har
udstyrsniveauerne Ambition og Style fået endnu mere udstyr.
Hvor sænkningen af registreringsafgiften kun havde begrænset effekt i
klassen for minibiler, er ŠKODAs nye basispris på Fabia langt mere markant.
Nu kan man få en Fabia Active Tour 1.0 MPI 75 hk fra 129.000 kr., og det er
vel at mærke en rummelig familiebil med udstyr som aircondition, fartpilot
og frontassistent, der om nødvendigt kan nødbremse bilen automatisk.
Betaler man yderligere knap 10.000 kr. for den model, får man tilmed den
populære Combi med klassens største bagagerum på 530 liter, som f.eks. kan
rumme en barnevogn med hjulene på.

Fabia Ambition Tour: Nu med klimaanlæg og parkeringssensor bag
Sammen med de lavere priser er der sket en større opgradering af udstyret i
udstyrsniveauerne Ambition og Style. Således har Fabia Ambition Tour nu
også Climatronic-klimaanlæg, parkeringssensor bag og armlæn mellem
forsæderne. Fabia Ambition Tour 1.0 MPI 75 hk fås fra 143.290 kr., mens
modellen med den populære motor 1.0 TSI 95 hk koster fås fra 151.420 kr.
Populariteten skyldes bl.a., at Fabia 1.O TSI kan køre hele 22,7 km/l.
Fabia Style Tour: Nu med Bolero-infotainment og Apple CarPlay
Højeste udstyrsniveau er Style, som nu har føjet Climatronic-klimaanlæg,
Bolero-lydanlæg med ŠKODA Surround samt Apple CarPlay til den i forvejen
lange udstyrsliste. Med Apple CarPlay kan man betjene udvalgte smartphoneapps på Bolero-lydanlæggets store farvetouchskærm. Fabia Style Tour 1.0 TSI
95 hk fås fra 164.950 kr.
Ønsker man det komfortable 7-trins DSG-automatgear, fås det f.eks. med en
Fabia Ambition Tour 1.0 TSI 110 hk DSG til 178.880 kr.
Tryghedsaftaler giver udvidet tryghed
Fabia Tour har mere udstyr, men man kan også få mere tryghed. Hos ŠKODAforhandlerne kan tilkøbe en tryghedsaftale med ekstra tryghed oveni den 2årige fabriksgaranti, når man køber en ny ŠKODA. Tryghedsaftalen dækker de
samme områder som fabriksgarantien i den valgte periode. +2 år/100.000 km
koster 3.495 kr., +3 år/100.000 km koster 4.495 kr. og +3 år/150.000 km
koster 5.495 kr. til Fabia Tour.

SKODA har over 110 års tradition for bilproduktion og har oplevet en fantastisk
vækst de seneste år.
Vores modeller er alle særligt målrettet familiernes behov, og modeller som
Fabia, Octavia og Superb er alle blandt de mest rummelige biler i deres respektive
klasser.
Derudover udgøres modelprogrammet af microbilen Citigo,

mellemklassemodellerne Rapid Hatchback og Rapid Spaceback, samt Kodiaq og
Karoq, der begge tilhører SUV klassen.
SKODAs DNA er rummelighed, kvalitet for pengene, og det dynamiske design, som
er inspireret af tjekkisk glaskunst. Omkostningerne ved at eje og køre en SKODA
ligger på et lavt niveau, og SKODA er blandt de bilmærker, der holder restværdien
bedst.
SKODA står for ”Clever ideas since 1895”, også kaldet Simply Clever.
I SKODA har vi kontinuerligt fokus på at forbedre kundetilfredsheden og arbejder
altid på at opfylde kundens behov.
Besøg SKODA Danmark på www.skoda.dk
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