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ŠKODA Yetkili Satıcınız

Bu katalogda yer alan araç modellerine ilişkin belirtilen özellikler hiçbir taahhüt teşkil etmez. Bazı modeller, standart donanımda
bulunmayan bazı ilave opsiyonel ekipmanlarla donatılabilir veya standart donanımda gösterilen bir takım donanımlar çıkarılabilir.
Ayrıca, ürünlerin aynı tip olmaları halinde bile farklı versiyon ve modeller arasında farklılık olabilir. Üretici firma ve Yüce Auto,
önceden haber vermeksizin, bireysel model donanımlar veya teknik parametrelerdeki değişiklikler dahil olmak üzere aracın tip
ve spesifikasyonlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Standart ve ilave donanımlar, mevcut fiyatlar ve teslimat koşulları
bağlayıcı olmayıp ayrıntılı bilgi almak için lütfen Skoda yetkili satıcısına başvurunuz.

www.skoda.com.tr

facebook.com/skodaturkiye

ŠKODA

FABIA

Hayatınızın merkezine yerleşecek bir otomobil tasarlamak
için yola çıktık. Bu amacımıza giden yolun sonunda ŠKODA
karakterini tamamen yansıtacak ve sizinle özdeşleşebilecek
bir yol arkadaşı ortaya çıkarttık. ŠKODA Fabia, dinamik
ve ayırt edici tasarımıyla kendine olan yüksek güvenini
bakışlarıyla ortaya koyarak her detayında kendinizden bir
şeyler bulmanızı sağlayacak.

Safkan bir ŠKODA olmak, karakterinin kimi büyük, kimi
küçük ama akıllı Simply Clever detaylarıyla güçlendirilmiş
olması demektir. Örneğin depo kapağında yer alan buz
kazıyıcı, ön camdaki bilet tutucu veya bagajda yer alan
çanta askıları.

İşte ŠKODA Fabia.
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GÖVDE
TASARIMI
Yeni ŠKODA tasarım dilinin en net yüzeylerini bünyesinde barındıran
Fabia, bakışları üzerinde toplayan ayırt edici hatları ve güçlü karakteri
ile çarpıcı bir etki bırakıyor.

PANORAMİK CAM TAVAN*
Hem hatchback, hem de combi versiyonda bulunan panoramik cam tavan, ön
camdan tavan spoylerine kadar uzanmaktadır. İhtiyaç olması durumunda rulo perde
mekanizması sayesinde kendinizi güneşten koruyabilirsiniz.

Tasarım

ÖN GÖRÜNÜM
Fabia'nın ön tarafı, gücü ve kendine
güveni yansıtır. Izgara, dikey
hatlarla tasarlanmıştır ve Skoda
amblemi gururla kaput üzerine
yerleştirilmiştir. Kaputun üzerinde
aşağı doğru inen çizgiler ise göz
kamaştırıcı görünümünü daha da
öne çıkarmaktadır.

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.
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YAN GÖRÜNÜM
Fabia dinamik olduğu kadar
estetik. Aracın yan kısmındaki
belirgin hatlar, ışık ve gölge
arasındaki oyuna zemin
hazırlıyor.

FABIA COMBI
Combi versiyonu, tasarım ve işlevselliğin aynı çatı altında yaşayabileceğinin kanıtıdır.
Keskin ve belirgin hatları, içindeki rakipsiz genişliği akıllıca sarmalar. Ona her açıdan
bakın, mükemmel orantıları sizi her yönden etkileyecektir. Fonksiyonel ve bir o kadar şık
tavan raylarından başlamak üzere, Fabia Combi, pratiklik ile uyum içinde çalışan dinamik
tasarımın harika bir örneğidir.

Tasarım

SİNYAL LAMBALARI
Sinyal lambaları artık yan ayna
muhafazalarına alınmıştır;
böylece Fabia'nın genel etkisi
bir seviye daha arttırılmıştır.
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RENK KONSEPTİ
RALLİ YEŞİLİ METALİK
SİYAH RENK KONSEPTİ

ŠKODA Fabia, bir çok renk kombinasyonuna olanak tanıyarak ayırt edici
yönünüzü kolayca ortaya koyabileceğiniz renk konseptini sunuyor.

BÜYÜLÜ SİYAH METALİK
GÜMÜŞ RENK KONSEPTİ

PASİFİK MAVİSİ OPAK
GÜMÜŞ RENK KONSEPTİ

YARIŞ MAVİSİ METALİK
BEYAZ RENK KONSEPTİ

Fabia'nızı kişiselleştirin ve size özel olarak tasarlayın. Sadece hatchback versiyon ile sunulan renk konsepti ile otomobiliniz sizin imzanız olacak.
Tavan, yan aynalar ve jantları, beyaz, gümüş veya siyah olarak seçin ve bunları ana gövde renkleri yelpazesinden biriyle eşleştirin.

KAPUÇİNO BEJ METALİK
SİYAH RENK KONSEPTİ
ŞEKER BEYAZI OPAK
SİYAH RENK KONSEPTİ

Tasarım

METAL GRİSİ METALİK
GÜMÜŞ RENK KONSEPTİ
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KABİN
TASARIMI
Tüm dikkatleri üzerinize çektiniz. Güzel. Şimdi meraklı bakışları içeriye davet edin. Fabia'nın en az dış tasarımı kadar estetik
ve geniş kabini ile benzersiz bir deneyim yaşatarak onlara gerçek güzelliğin iç mekanda olduğunu kanıtlayın.

İÇ TASARIM
Aracın iç kısmı da göz alıcıdır, baktığınız her yer kaliteli malzeme ve hassas işçilikle doludur. Yatay hatlar ve ince ayarlı ergonomi bu kompakt aracın iç
kısmını konforlu, kendine güvenli ve şaşırtıcı derecede ferah bir hale getirmektedir.

Tasarım

- Görsel Türkiye donanım paketiyle farklılık göstermektedir.
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ARKA YOLCU BÖLÜMÜ
Fabia'nın arka koltuklarında arkadaşlarınız veya ailenize çok fazla yer vardır.

BAGAJ BÖLMESİ

PANORAMİK CAM TAVAN*
Özgürlük ve ferahlık hissinin tadına varacaksınız.

Simply Clever

Saklayın. Asın. Kaldırın. Kilitleyin. Ferah bagaj bölmesini dahiyane detaylarla daha da
genişletin ve Fabia'nın istediğinde ne kadar fonksiyonel bir yol arkadaşı olabildiğini görün.

RAF
Hatchback versiyonundaki 2 kademeli bagaj bölmesi, alt
kısma sabitlenince kırılacak eşyaların taşınabilmesini sağlar.

BAGAJ ASKILARI
Hareket etmesini istemediğiniz eşyalarınız için
askıları kullanabilirsiniz.

HACİM
Fabia'nın ferah bagaj bölmesi, bazı etkileyici rakamlar sergilemekte: hatchback
koltukları yukarıdayen 305 litre ve arka koltukları katlandığında 1.125 litre hacme
sahiptir, aynı değerler combi için 505/1.370 litre.
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İÇ SAKLAMA
BÖLMELERİ

MULTİMEDYA YUVASI*
Akıllı telefon gibi kişisel cihazlarınızla araç sürebilirsiniz, orta
konsoldaki çift içecek yuvasına yerleştirilmiş multimedya yuvasında
güvenle saklanır.

CEPLER
Önde, iç kısımlarda saklama cepleri koltuk arkalarında
harita, cep telefonu veya diğer küçük eşyalar taşınabilir.

ŞİŞE YUVALARI
Arkada her iki tarafta saklama bölmeleri, kapılara 0.5 litre şişe
konabilir (resim), ön kapılar ise 1.5 litrelik birer şişe alabilir.

ÇÖP SEPETİ*
Sandviç paketi gibi küçük çöpleri atın, kolayca sökülüp boşaltılabilen
çöp sepetine. Ön kapı panelindeki saklama bölmesine yerleştirilebilir.

REFLEKTİF YELEK BÖLMESİ
Yelekler bu bölmeye yerleştirilebilir, ön kapıdaki bölmeler
hemen ulaşılabilmelerini sağlar.

TORPİDO BÖLMESİ
Ön göğüsteki kapalı saklama bölmesi içine 1 litre şişe alacak
boşluğa sahiptir.

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Simply Clever

Hayatınızı hack-leyin. Kolaylaştırın. Basitleştirin. Büyük fark yaratan küçük şeyleri bulun.
Buna detayları önemsemek deyin. Veya bizim gibi Simply Clever, deyin.
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GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ BÖLMESİ
Şık gözlüğünüz kendine özel güvenli bir yeri hakediyor.
Güneş gözlüğü bölmesi, dikiz aynasının üstündedir.

BİLET YUVASI
Park biletinizi görünür bir yerde tutmak istediğinizde
çözüm basittir. Araçta, ön camın alt kısmında park bileti
yuvası vardır.

BUZ KAZIYICI
Yakıt kapağına monte edilmiş, yeşil buz kazıyıcı, ihtiyaç
olduğunda elinizin altındadır ve ıslakken yerine konması
da sorun değildir.

Simply Clever

ŞEMSİYE SAKLAMA BÖLÜMÜ
Orijinal ŠKODA ürünü olan
şemsiye, ön yolcu koltuğunun alt
kısmında yer alan özel saklama
bölümünde bulunmaktadır.

ÖN KOLÇAK
Küçük eşyalara uygun bir saklama bölmesini
gizleyen ön kolçak, hem sürücünün hem de ön
yolcunun konforunu arttırıyor.

KOYU RENKLİ ARKA CAMLAR*
Koyu renkli arka camlar, arka koltuklarda oturan yolcular için, doğrudan gelen güneş ışınlarından koruma ve gizlilik sağlar.

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.
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PERFORMANS
Fabia, tamamı Euro 6 emisyon standartlarına uyumlu olarak geliştirilen motorları ile yüksek
performans ve düşük yakıt tüketimi sunuyor. Gücünden asla taviz vermeyen çevre dostu
motorlar, sürüş zevkini en ileri düzeyde hissetmenizi sağlayacak.

START-STOP SİSTEMİ
Start-Stop Sistemi
rölantideyken motoru
kapatarak yakıt tasarrufu
sağlar. Yeni Fabia daha fazla
yakıt verimi için önceden ayarlı
farklı durumlara bile tepki verir.

MOTORLAR
Fabia farklı beklentilere en iyi şekilde yanıt verebilmek için geniş bir
motor yelpazesi sunmaktadır. 1.0 MPI motor, şehir içi kullanımlar için
ekonomik ve canlı performans sunarken daha dinamik ve atak sürüş
profili için tercih edilebilecek 1.0 TSI motorlar ile yüksek performans ve
sürüş keyfinin ayrıcalığını hissedebilirsiniz.

Performans

ŞANZIMAN
Manuel şanzıman tutkunları,
seçilen motora göre 5 ileri
manuel şanzımanın kısa
geçiş oranları ve kolay
kullanım özelliklerinin keyfini
çıkarabilirler. Mutlak konfor ve
gücü birlikte arzulayanlar için
DSG (Direct Shift Gearbox)
otomatik şanzıman seçeneği
tercih edilebilir.
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EĞLENCE &
KONFOR
Bir ŠKODA modelinden beklenecek üst düzey konforu istisnasız bir şekilde sunan Fabia, araç içi eğlence
ve kontrol arayüzlerinde de ileri düzeyde çözümler sunuyor. Donanım seviyesine bağlı olarak 5" veya 6.5"
boyutlarında sunulan dokunmatik multimedya sistemleri, Fabia'nızın hem araç içi eğlence birimlerini hem
de araç sistem opsiyonlarının yönetimini tamamen sizin kontrolünüze bırakıyor.
ÇOK FONKSİYONLU DİREKSİYON SİMİDİ
Çekici görünüme sahip çok fonksiyonlu deri direksiyon simidini
tutmanın keyfi haricinde radyo, MaxiDOT ve bağlandığınız
telefonu kumanda edebileceksiniz. Opsiyonel olarak sunulan
çok fonksiyonlu spor deri direksiyon simidi, perfore deri
kaplaması ile otomobilin iç mekan görünümünü sportif ve şık
bir hale getiriyor.

KESSY* / EASY START
Fabia KESSY (Anahtarsız Giriş, Çalıştırma
ve Çıkış Sistemi) veya daha basit bir
versiyonu olan Easy Start ile donatılabilir.
Motoru anahtarsız olarak açıp kapatmak
üzere direksiyon kolonunda bir start/stop
düğmesi vardır.

Konfor

ÖN VE ARKA PARK SENSÖRLERİ*
Style donanım seviyesinde standart olarak sunulan arka
park sensörlerine ek olarak opsiyonel olarak ön park
sensörleri de tercih edilebilir. Görsel ve sesli uyarılar
yardımı ile yeni Fabia kolayca park edilebilir.

BOLERO RADYO
Bolero radyo, ileri seviyeli menü ve fonksiyonlar ile çok konforlu
ve hassas dokunmatik kontrol özelliğine saliptir. Bunu araç
menüsünü ayarlamak için bile kullanabilirsiniz. SD kart yuvası
torpido bölmesindedir. Bunlara ek olarak lider bir ses markası
ile işbirliği içinde geliştirilmiş ŠKODA Sound Sistemi altı
hoparlöre sahiptir. Özel bir yazılım ile ön ve arkada ilave olarak
iki sanal hoparlör varmış gibi surround ses elde edilir. Bu sistem,
hem sanal, hem de etkileyici bir subwoofer oluşturabilmektedir.

CLIMATRONIC KLİMA SİSTEMİ
Elektronik klima, sadece sıcak yaz
aylarının çalışkan elemanı değildir.
Nem sensörü sayesinde yıl boyu
maksimum konforunuzu sağlayacak
ve hatta buğulanmış ön camınızla bile
ilgilenecektir.

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır.
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YAĞMUR* VE FAR ASİSTANLARI
Farları ve silecekleri açıp kapatmayı Yağmur ve Far Asistanlarına
bırakabileceğiniz için artık daha güvenle ve keyifle araç süreceksiniz.

ELEKTRİKLİ VE ISITMALI YAN AYNALAR
Yan aynalar, pencereleri açmadan koltuğunuzda oturmanın
konforuyla hemen ayarlanabilir ve buzu veya buğusu
çözülebilir.

SMARTLINK+**
MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto, Smartgate özelliklerini
destekleyen ŠKODA bağlantı paketi SmartLink+, hareket halindeyken bile
akıllı telefonlarınızın çevrim içi olarak otomobile entegre olmasını sağlayacak
birçok alternatif sunuyor.

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır. ** Telefon modeli, işletim sistemi ve yazılım
tedarikçisi firmaların kısıtlamaları nedeniyle bağlantı özellikleri ve işlevleri farklılık
gösterebilir veya bağlantı kurulamayabilir.

ELEKTRİKLİ CAMLAR
Ön camların kumandası, kullanışlı bir şekilde kapı
paneline yerleştirilmiştir. Elektrikli arka camlar için
aynı zamanda çocuk emniyet kilidi sunulmaktadır.

Konfor

YÜKSEKLİK AYARLI ÖN KOLTUKLAR
Kendinizi evdeymiş gibi hissederek ve araçtan ideal bir görüş sahasına salip
olacak şekilde koltuk seviyenizi kolayca ayarlayabilirsiniz.
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SÜRÜCÜ YORGUNLUK TESPİT SİSTEMİ
Sürücü Faaliyet Asistanı, sürücüdeki yorgunluk belirtilerini algılamak için hidrolik direksiyon
sensörlerinden gelen verileri değerlendirir. Bu tür durumlarda, MaxiDOT ekranı mola vermesi için
sürücüyü ikaz eder.

ESC
ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü) Fabia'da daha da rafine edildi. XDS+
(Elektronik Kontrollü Diferansiyel) daha güvenle ve daha dinamik viraj
almayı sağlar. Ön hava yastıkları aktif hale geldiğinde yeni bir özellik olan
çoklu çarpışma fren sistemi, otomobilin hareket etmeye devam etmesi
halinde otomatik fren yaparak olası bir ikincil çarpışmaya engel olur.

Güvenlik

ÖN BÖLGE FRENLEME ASİSTANI*
Aracın ön bölümünde seyir halinde bulunan
otomobili sürekli takip ederek potansiyel olarak
tehlike oluşturabilecek takip mesafesine karşı
sürücüyü uyarır. Riskli durumun devam ettiği
şartlarda otomatik olarak aracı yavaşlatır veya
çarpışmanın kaçınılmaz olması halinde olumsuz
sonuçları en aza indirmeye yardım eder.

HAVA YASTIKLARI
Fabia'da, sürücü ve yolcuların güvenliğini en
üst düzeye çıkarmak için altı adede kadar hava
yastığı sunulmaktadır. Bunlar; perde,* ön ve ön
yan hava yastıklarıdır.

LAZER BEYAZI OPAK

GÜMÜŞ METALİK

KAPUÇİNO BEJ METALİK

AY BEYAZI METALİK

CORRIDA KIRMIZISI OPAK

METAL GRİSİ METALİK

RALLİ YEŞİLİ METALİK

YARIŞ MAVİSİ METALİK

DENİM MAVİSİ METALİK

AKÇA KAHVE METALİK

BÜYÜLÜ SİYAH METALİK

PASİFİK MAVİSİ OPAK

Kişiselleştirme
ŞEKER BEYAZI OPAK

RENK
SEÇENEKLERİ
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16

16" Antia** alaşımlı gümüş jantlar

16" Antia** alaşımlı beyaz jantlar

16" Antia** alaşımlı siyah jantlar

16" Rock* alaşımlı jantlar

15" Mato alaşımlı jantlar

15" çelik jantlar ve Dentro jant kapakları

Ambition Mavi kabin
Ambition Gri kabin

Style Mavi kabin
Active Siyah kabin
Ambition Kırmızı kabin

Kişiselleştirme

* Opsiyonel olarak sunulmaktadır.
** Sadece renk konsepti ile sunulmaktadır.

Spor koltuklar

17" Clubber* alaşımlı jantlar

Style Bej kabin

17" Camelot* alaşım jantlar

Style Siyah kabin

DÖŞEMELER

JANTLAR
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AMBITION

STYLE

Ambition versiyon kabinde, kapı kolları, havalandırma çerçeveleri, gösterge çerçeveleri
ve direksiyon simidi detayları gibi krom dekoratif elemanlar vardır. Çok sayıda koltuk
döşemesi ve dekor rengi kombinasyonu arasından tercih yapabilirsiniz. Standart
donanımda elektrikli ön - arka camlar ve yükseklik ayarlı sürücü koltuğu vardır.

Style versiyon kabinde ayrıca dekoratif krom elemanlar vardır. Çok sayıda koltuk
döşemesi ve dekor rengi kombinasyonu arasından tercih yapabilirsiniz. Standart
donanımda Easy Start, Climatronic klima, Bolero radyo, yükseklik ayarlı sürücü ve ön
yolcu koltukları, çok fonksiyonlu deri direksiyon simidi bulunmaktadır.

AMBITION - MAVİ KABİN, PİYANO BEYAZI DEKOR

STYLE - BEJ KABİN, PİYANO SİYAHI DEKOR

- Görsel Türkiye donanım paketiyle farklılık göstermektedir.

AMBITION - GRİ KABİN, AÇIK DEKOR

AMBITION - KIRMIZI KABİN, AÇIK DEKOR

STYLE - SİYAH KABİN, KOYU DEKOR

STYLE - SİYAH KABİN, MAT DEKOR

AMBITION - GRİ KABİN, MAT DEKOR

AMBITION - MAVİ KABİN, PİYANO
BEYAZI DEKOR

STYLE - MAVİ KABİN, PİYANO BEYAZI DEKOR

STYLE - BEJ KABİN, PİYANO SİYAHI DEKOR

Kişiselleştirme

- Görsel Türkiye donanım paketiyle farklılık göstermektedir.
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COMBI 1.0 TSI/110 PS

Benzinli motor

Turboşarjlı benzinli motor,
yüksek basınçlı doğrudan
enjeksiyon sistemi

Turboşarjlı benzinli motor, yüksek
basınçlı doğrudan
enjeksiyon sistemi

Silindir sayısı/Silindir hacmi (cc)

3/999

3/999

3/999

Maksimum güç (PS/dd)

75/6,200

110/5,000–5,500

110/5,000–5,500

Maksimum tork (Nm/dd)

95/3,000–4,300

200/2,000–3,500

200/2,000–3,500

Uyumlu olduğu emisyon yönetmeliği

EU6

EU6

EU6

Yakıt

Kurşunsuz benzin,
RON 95/91*

Kurşunsuz benzin,
RON 95

Kurşunsuz benzin,
RON 95

Azami hız (km/s)

172

196

199

Hızlanma 0–100 km/h (s)

14.7

9.8

9.9

305 l
716

17.6°

14.6°

MOTOR

96 3

1.0 TSI/110 PS

1,02
1

1.0 MPI/75 PS

1,467

TEKNİK ÖZELLİKLER
FABIA & FABIA COMBI

2,470

847

1,463

676

PERFORMANS

960

1,401

1,386

3,992

1,958

1,457

Yakıt tüketimi 99/100 (l/100 km)
5.4

5.5

– şehir dışı

4.2

4.1

4.1

– ortalama

4.8

4.6

4.6

CO2 emisyonları (g/km)

108

106

107

Dönme çapı (m)

10.4

10.4

10.4
1,488

GÜÇ AKTARIMI

1,02

1

5.8

967

1,732

– şehir içi

Önden çekiş

Önden çekiş

Debriyaj

Hidrolik tek kuru
kavrama balatası

Çift eş-eksenli kavrama,
elektro-hidrolik

Çift eş-eksenli kavrama,
elektro-hidrolik

Şanzıman

Manuel 5 ileri

Otomatik 7 ileri DSG

Otomatik 7 ileri DSG

Boş ağırlık - standart versiyonda
75 kg sürücü ile (kg)

1,055

1,164

1,188

Taşıma kapasitesi - bir sürücü ve
ekstra donanım dahil (kg)

530

530

530

Toplam ağırlık (kg)

1,510

1,619

1,643

Römork ağırlığı, frensiz (max. kg)

520

570

580

Römork ağırlığı, frenli – 12% (max. kg)

800

1,100

1,100

Yakıt deposu kapasitesi (l)

45

45

45

14.6°

Önden çekiş

13.1°

Tip

505 l
958

2,470

847

1,463

940

4,257

1,958

1,457
1,732

EK BİLGİLER
Dış boyutlar

Hatchback

Combi

Versiyon

Gövde
5 koltuk, 5 kapı, iki hacimli

Uzunluk/genişlik (mm)

3,992/1,732

4,257/1,732

Sürt. Katsayısı CW

Motor versiyonuna bağlı olarak HB: 0.316-0.325 / Combi: 0.302-0.310

Yükseklik (mm)

1,467

1,488/1,467

Aks mesafesi (mm)

2,470

2,470

Ön aks

Altta üçgen salıncaklı ve torsiyon viraj demirli McPherson süspansiyon

Ön/arka iz genişliği (mm)

1,463; 1,457/1,457; 1,451

1,463; 1,457/1,457; 1,451

Arka aks

Birleşik kollu dingil aks

Yerden yükseklik (mm)

133

135

Fren sistemi

Vakum destekli hidrolik çift diyagonal devreli fren sistemi

İç boyutlar

– ön frenler

İçten soğutmalı disk frenler, tek pistonlu yüzer tip kaliper

Ön/arka genişlik (mm)

1,401/1,386

1,401/1,386

– arka frenler

Kampanalı frenler; alternatif olarak motor tipine göre disk fren

Ön/arka baş mesafesi (mm)

1,021/963

1,021/967

Direksiyon

Elektro-mekanik güç destekli doğrudan kremayer direksiyon

Bagaj hacmi (azami l.)

305/1,125

505/1,370

Jantlar

6.0Jx15" motor tipine göre

Lastikler

185/60 R15 motor tipine göre

Teknik Özellikler

Şasi

960

1,386

1,401

AĞIRLIK
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AKSESUARLAR
Hayatınızı kesintisiz bir iş ortamına dönüştürün. Tam istediğiniz hale gelinceye kadar inşa
etmeye ve ayarlamaya devam edin. Sadece ekstra donanımla yetinmeyin. İlavelerin kimliğinize
eklenmesini sağlayın.

ALÜMİNYUM EŞİK KAPLAMALARI
Dekoratif eşik kaplamaları alüminyum tırnaklarıyla bir yandan
aracın eşsiz tasarımını vurgularken diğer yandan kapı eşiklerini
hasara karşı koruyor.

ARKA PAÇALIKLAR
Arka paçalıklar, şasiyi çamurdan ve sıçrayan
taşlardan koruyor.

Gümüş, beyaz ve siyah renkte 16" Italia alaşımlı jantlar sayesinde havalı görünüm daha da arttırılabiliyor.

Donanımlar

PORTBAGAJ KIZAĞI
Portbagaj ve bisiklet taşıyıcı,
kayak ve snowboard kutusu
gibi parçaları portbagaj
kızağına takabilirsiniz.

