
„Váš nestárnoucí vůz“

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste projevil zájem o operativní leasing vozu z programu Autotoč. Aby Váš
vůz Škoda Fabia 2. generace do stáří 6 let s benzínovým motorem dokonale odpovídal
Vaším představám, pomozte nám je sdělit prostřednictvím následujícího konfigurátoru.

Vaši volbu označte prosím barevně 
následujícím způsobem:

Musím mít!

Bylo by fajn mít, ale obejdu se i bez toho

I tato možnost je pro mě přijatelná

Jak konkrétní volba ovlivní cenu?

Tato volba 
nezvýší cenu 

Tato volba může 
cenu navýšit

Tato volba zcela 
jistě cenu zvýší



A hned na úvod nejtěžší otázka…

Jakou barvu Vašeho vozu preferujete?

Bílá Candy Modrá Pacific Červená Corrida Žlutá Sprint

Stříbrná Brilliant Béžová Cappuccino Šedá Anthracite Modrá Arctic

Šedá PlatinModrá LavaZelená RallyeŠedá Satin

Rosso Brunello Černá Magická Béžová Safari (pouze 
ve verzi Scout)

Černá střecha

Bílá střecha

Který ze zážehových motorů preferujete?

1.2HTP – 44kW 1.2HTP – 51kW 1.2TSI – 63kW 1.2TSI – 77kW

Automatická 
převodovka

Tempomat Palubní 
počítač

Elektronický 
stabilizační 
systém ESC

Natáčecí 
projektorové
světlomety

mlhovky



„Váš nestárnoucí vůz“

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste projevil zájem o operativní leasing vozu z programu Autotoč. Aby Váš
vůz Škoda Fabia 2. generace do stáří 6 let s benzínovým motorem dokonale odpovídal
Vaším představám, pomozte nám je sdělit prostřednictvím následujícího konfigurátoru.

Vaši volbu označte prosím barevně 
následujícím způsobem:

Musím mít!

Bylo by fajn mít, ale obejdu se i bez toho

I tato možnost je pro mě přijatelná

Jak konkrétní volba ovlivní cenu?

Cena nebude dotčena00

Zvýší splátku max. o desítky korun

Zvýší měsíční splátku o tuto částku+150+150

??



A hned na úvod nejtěžší otázka…

Jakou barvu Vašeho vozu preferujete?

Bílá Candy Modrá Pacific Červená Corrida Žlutá Sprint

Stříbrná Brilliant Béžová Cappuccino Šedá Anthracite Modrá Arctic

Šedá PlatinModrá LavaZelená RallyeŠedá Satin

Rosso Brunello Černá Magická Designový paket Scout

Černá střecha

Bílá střecha
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????????
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+650+650

+250+250

+250+250

Který ze zážehových motorů preferujete?

1.2HTP – 44kW 1.2HTP – 51kW 1.2TSI – 63kW 1.2TSI – 77kW

Automatická 
převodovka

Tempomat Palubní 
počítač

Elektronický 
stabilizační 
systém ESC

Natáčecí 
projektorové
světlomety

mlhovky

+450+450+300+300??00

+500+500 +120+120 ?? ?? ?? ??


