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ŠKODA Citigo tilbehør

Velkommen til din Škoda-forhandler:
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AProduktene som er presentert i denne brosjyren utgjør bare en del av det brede spekteret av Škoda originalt tilbehør. Noen av modellene

i denne brosjyren er avbildet med ekstrautstyr som ikke er en del av standardutstyret. Opplysningene om tekniske spesifikasjoner, design,
utstyr, materialer, garantier og utseende var korrekte på tidspunktet for trykking. Škoda forbeholder seg retten til endringer, inklusive
endringer i tekniske data eller utstyr for enkelte modeller. Din autoriserte Škoda-forhandler informerer deg gjerne om standard- og
ekstrautstyr, aktuelle priser, leveringsbetingelser og -terminer. Denne brosjyren er trykket på klorfritt bleket papir og er 100% resirkulerbar.
Vi tar forbehold om trykkfeil.

Utgave: juni 2013

www.skoda-auto.no
Miljølogoen er et uttrykk for at Škoda engasjerer seg i en bærekraftig

samfunnsutvikling og har en ressursbesparende holdning til liv og miljø.



Škoda Citigo er konstruert for å gi deg maksimal glede og komfort hver eneste
dag. Praktiske funksjoner og høyt sikkerhetsnivå er derfor en selvfølge.
Likevel ønsker du kanskje å sette ditt helt personlige preg på din Škoda. Vårt
utvalg av originalt Škoda tilbehør vil garantert tilfredsstille dine individuelle
behov og krav. Enten du ønsker flere oppbevaringsmuligheter eller vil frem-
heve bilens spesielle design, vil du helt sikkert finne det tilbehøret du trenger.
Originalt Škoda tilbehør leveres som standard- eller ekstrautstyr og kan også
leveres til andre Škoda-modeller. Velger du våre produkter, får du en rekke
fordeler med på kjøpet, som lang levetid, høy sikkerhet, egne tekniske
løsninger og perfekt passform. Alle autoriserte Škoda-forhandlere tilbyr
originalt tilbehør fra Škoda, høyt kvalifiserte kontaktpersoner og første-
klasses reparasjonsservice.

Škoda kvalitet. Hos din Škoda-forhandler møter du mennesker med kunnskap om din bil. Vi gir deg en profesjonell vurdering av hvilke felger som passer din bil og dine behov.

Det er sagt at felgene utgjør 25% av inntrykket når du ser en bil. Det er viktig å være klar over at bilen vil endre karakter både når det gjelder utseende og kjøreegenskaper
avhengig av hvilken dimensjon du velger. Det er også forskrifter og krav man må være oppmerksom på. Når du handler felger hos oss garanterer vi at disse er innfridd. Under har vi
kort oppsummert det du bør være ekstra oppmerksom på i forbindelse med valg av felger og dekk. Alle Škoda aluminiumsfelger har gjennomgått omfattende kvalitetskontroller og
testing for å sikre førsteklasses kvalitet. De er konstruert for å monteres med originale hjulbolter, slik at man kan benytte samme bolter på vinter- og sommerhjul.

Viktig å vite om aluminiumsfelger og dekk

Passform: Våre aluminiumsfelger har original størrelse på senterhull slik at det ikke er nødvendig med tilpasningsringer. Til våre felger behøver du bare ett sett hjulbolter.
Dekktrykk: Kontrollér dekktrykket jevnlig. Korrekt dekktrykk er viktig av hensyn til kjøreegenskaper og dekkslitasje. Dekktrykket må også tilpasses hvor mye last du har i bilen.
Dekktype: Vi tilbyr dekk tilpasset ditt behov. Vinterdekk med eller uten pigg. Sommerdekk med sportslige eller komfortable kjøreegenskaper
Garanti: Felger i vårt felgprogram har 2 års garanti mot fabrikasjonsfeil og har minimum 3 års suppleringsgaranti fra kjøpsdato.

Škoda aluminiumsfelger kjennetegnes ved:

Kvalitet. Produsert av Europas største og mest anerkjente felgprodusenter. Lakk og overflatebehandling av ypperste kvalitet sikrer at felgene holder seg pene år etter år.
Design. Spesifikk formgivning til de forskjellige modellene.
Optimal passform. Ingen “løse” senterringer som forsvinner ved hjulskift, eller som påvirker kjøreopplevelsen.

Škoda originale aluminiumsfelger og dekkOriginale løsninger tilpasset dine ønsker

Aluminiumsfelg 6,0J x 16" Serpens
i hvit for dekkstørrelse 185/50 R16
(1ST 071 496G FM9)

Aluminiumsfelg 6,0J x 16" Serpens
i sølv for dekkstørrelse 185/50 R16
(1ST 071 496G 8Z8)

Aluminiumsfelg 6,0J x 16" Serpens
i sort matallik for dekkstørrelse
185/50 R16 (1ST 071 496G FL8)

Aluminiumsfelg 5,5J x 15" Auriga
i sølv for dekkstørrelse 185/55 R15
(1ST 071 495F)

Aluminiumsfelg 5,5J x 15" Auriga
i sort metallik for dekkstørrelse
185/55 R15 (1ST 071 495G FL8)

Aluminiumsfelg 5,0J x 14" Apus
i sølv for dekkstørrelse 175/65 R14
(1ST 071 494D)

Aluminiumsfelg 5,5J x 15" Auriga
i hvit for dekkstørrelse 185/55 R15
(1ST 071 495G FM9)

Aluminiumsfelg 5,0J x 14" Apus
i hvit for dekkstørrelse 175/65 R14
(1ST 071 494E FM9)

Aluminiumsfelg 5,0J x 14" Apus
i sort metallik for dekkstørrelse
175/65 R14 (1ST 071 494E FL8)

Originale låsebolter sikrer dine aluminiums-
felger mot tyveri. (000 071 597B)

Dekkbager
For optimal lagring av dekkene. Passer 14” - 18”.
(810 004 SK)

Renseprodukter
Clean Wheels 500 ml. (601 005
Gummifornyer 500 ml. (601 012)
Custom Wheel Cleaner 500 ml. (601 035)
Felgbørste (601 014)

Aluminiumsfelg 6,0J x 16" Scorpius
for dekkstørrelse 175/65 R14
(1ST 071 496H)* sølv
(1ST 071 496K)* hvit
(1ST 071 496J)* sort metallik

* Tilgjengelig f.o.m. 3. kvartal 2013



Det karakteristiske funksjonelle designet kan bli enda mer tiltrekkende ved å velge
utstyr fra sport & design kategorien. Ønsker du å gi din Škoda Citigo et sportslig preg,
har vi mye å by på. Hva med takkantspoiler eller kanalskjørt? Sport Design dekorsett
er tilgjengelig i to forskjellige farger. I tillegg kan du få 14” og 18” aluminiumsfelger
for et enda mer sportslig uttrykk.

Sport og design

Innstigningslister i rustfritt stål
(1ST 071 303) for 2-dørs
(1ST 071 303A) for 4-dørs

Dekorstripe for frontspoiler
(1ST 071 004D)* krom

(1ST 071 004C FL8) sort
(1ST 071 004C FM9) hvit

Kromlist for bakluke
(1ST 071 360)

Innstigningslister, folie
(1ST 071 310B) for 2-dørs
(1ST 071 310C) for 4-dørs

Kanalskjørt,
Må lakkeres i bilens farge (1ST 071 685)

Takkantspoiler,
Må lakkeres i bilens farge (1ST 071 640A)

Sport Design dekorsett inneholder dekorsett for panser, tak og dører/side av bilen.
Velg mellom sort met. dekor eller sølv met. dekor. For en optimal sportslig look kan du
avrunde med Auriga aluminiumsfelger i sort i størrelse 5,5j x 15” (1ST 071 495D).

(1ST 064 317F FM9) hvit dekor for 2-dørs (1ST 064 317G FM9) hvit dekor for 4-dørs
(1ST 064 317F FL8) sort met. dekor for 2-dørs (1ST 064 317G FL8) sort met. dekor for 4-dørs
(1ST 064 317F 8Z8) sølv met. dekor for 2-dørs (1ST 064 317G 8Z8) sølv met. dekor for 4-dørs

* Tilgjengelig f.o.m. 3. kvartal 2013

Deksel for nøkkel
(000 087 012N) hvit blomst
(000 087 012P) sport hvit
(000 087 012Q) sport sort

Stylingsett for en sportsligere look. Inneholder frontspoiler, hekkdiffusor, og en takkantspoiler.
Komponentene må bestilles separat: Hekkdiffusor (1ST 071 729A), frontspoiler kun i kombinasjon med
takkantspoiler (1ST 071 600 GRU)

Dekorfolie for takkantspoiler
(1ST 064 317H FL8) sort, (1ST 064 317H 8Z8) sølv, (1ST 064 317H FM9) hvit



Å kjøre Škoda Citigo er uten tvil en opplevelse i seg selv. Med topp moderne bilteknologi kan opplevelsen bli enda bedre.
Original radio fra Škoda skaper en god atmosfære og lyd inne i kupeen. Monterer du i tillegg ettermonteringssett for handsfree,
bærbar DVD-spiller med to skjermer, samt navigasjonssystem sørger du for at hele familien nyter turen helt frem til målet.

Kommunikasjon og bilunderholdning

Radio TanGo RMT 200: CD-spiller for audio
CD´er og MP3-filer. AM/FM radio med RDS-
system. AUX-in inngang for tilkobling av
eksterne enheter i front. (1ST 057 156)

Ettermonteringssett for Handsfree: for sikker
kommunikasjon mens du kjører. Enkel betjening
via touch skjerm. Kontakt din Škoda-forhandler
for nærmere informasjon.

Move&Fun PID etui
(1ST 087 315)

Radio Funky: CD-spiller for audio CD´er og
MP3-filer. AM/FM radio med RDS-system. AUX-in
inngang for tilkobling av eksterne enheter i front.
Forsterker på 2/4 x 20 watt og monochrome
display med grønn bakgrunnsbelysning
(1ST 035 156)

To-skjerms DVD-pakke: Nextbase Click&Go 9”: Pakke
med to 9" LCD skjermer og innebygd DVD spillere i begge
enhetene. Innebygd IR sender til bruk sammen med tråd-
løse hodetelefoner. Unik festeanordning som gjør det
enkelt å feste og ta av skjermene. Leveres med bæreveske
som har plass til begge skjermene og alt tilbehør.
(940 720)

Move&Fun PID:multifunksjonsenhet som kombinerer on-board computer,
styring av radiofunksjoner, navigasjonssystem, bluetooth handsfree sett og
Music player. (1ST 051 235C)

- 5" touch fargeskjerm
- 4 GB internminne
- Navigasjon inkludert POIs (points of interest) og kartdata for

37 Europeiske land
- Bluetooth handsfree sett
- Music player som støtter følgende lydformater: WAV, OGG, WMA,

og bildeformater: JPEG, GIF, TIF, BMP, PNG
- SD kortleser

Pioneer TS-WX710A subwoofer
Plasseringsvennlig Ultra-flat 8 cm høy aktiv subwoofer.
Du kan legge bagasje oppå pga. det sterke Polyethylen-
dekselet. 2 stk. 16 cm-basser som drives av en 200-watts
Mosfet forsterker. (950 295A)



Når det gjelder biltilbehør, er komfort og praktiske egenskaper to sider av samme sak. Et eksempel er nettingsystemet som holder bagasje på plass under kjøring.
Matte for bagasjeromsgulvet og gulvmatter gjør det lett å holde bilen ren og ryddig. Du kan også få en kjølebag for kald mat og drikke på turen.

Komfort og beskyttelse

Gummimatter, 4-delt sett optimalt
tilpasset Škoda Citigo.
(1ST 061 550) 2-dørs
(1ST 061 541A) 4-dørs

Gulvmatter, 4-delt sett optimalt
tilpasset Škoda Citigo.
(1ST 061 270) Prestige tekstilmatter
(1ST 061 404) Standard tekstilmatter

Kjøleboks
15-liters kapasitet. Festes
med bakre setebelte.
(5L0 065 400)

Sparketrekk
For enkel montering på
forseteryggen.
(000 061 609A)

Midtarmlene foran
(1ST 061 123)

Varseltrekant
(GGA 700 001A)

Skvettlapper foran
(1ST 075 111A)

Skvettlapper bak
(1ST 075 101A)

Ryggesensorer
gjør det enkelt å parkere på trange
plasser (1ST 054 630)

Mekanisk girsperre
Med lås på siden av midtkonsollet.
(1ST 054 613)

Defa Tracker sporingssystem er en
enestående måte å sikre bilen din
på. Vår teknologi kombinert med
GSM-nettet gjør det enkelt å finne
stjålne biler. Defa Tracker Sporings-
system får du hos din nærmeste

Škoda-forhandler. (600 149 D)

DEFA bilalarm et naturlig, trygt og
smart valg for deg som vil være føre
var. (600 900 D)
Gjelder kun biler med CAN-BUS. For biler uten
fjernbetjent sentrallås kommer fjernkontroll i
tillegg.

Škoda Lifestyle
I vår nettbutikk finner du en rekke
Škoda og Škoda Citigo lifestyle-
artikler.

Autoglym bilpleie - profesjonelle
bilpleieprodukter er det foretrukne
valg for de som krever den høyeste
standard på kvalitet og ytelse.

Mer komfort, lettere start og mindre bensinforbruk. Vi tilbyr nå tre
forskjellige bilvarmeløsninger tilpasset din Skoda. Uansett valg har du
sikret deg en varm og startklar bil året rundt.
Ta en tur innom så forteller vi deg mer om
Warm-up og andre aktuelle produkter
som hjelper deg gjennom vinteren.

Škoda foldbar snømåke
Aluminium, vekt 750 gr.
(5L0 099 320)

Refleksvest
(000 093 056E)

Slepetau (GAA 093 009) Ekstra lyspæresett
For biler m/tåkelys (1ST 052 000)
For biler u/tåkelys (1ST 052 000A)

Førstehjelpspute inneholder alt du
måtte trenge hvis uhellet er ute.
(GFA 410 010DE)

1. Defa motorvarmer. Løsningen består
av motorvarmerelement.

2. Defa motorvarmer + kupévarmer. Løsningen består av
motorvarmerelement og Termini™ kupévarmer.

3. Defa Warm-Up komplett pakke med trådløs styringsenhet
og kupevarmer. Pakke bestående av motorvarmer, batterilader,

Termini™ kupévarmer og SmartStart styringsenhet.

Termini™ - Markedets minste kupévarmer med effekt som de største.

SmartStart - toveis trådløs styringsenhet med rekkevidde inntil 1200m.

En bedre start hele dagen!
Varm kupé, isfrie ruter, varm motor og fulladet batteri.

Škoda Lifestyle

Nettsystem for bagasjerommet
(1ST 065 110)

Bagasjeromsmatte i plast
Perfekt tilpasset bagasjerommet til Škoda Citigo.
(1ST 061 160)



Låsbar sykkelholder med aluminiumsprofil
(3T0 053 668)
Låsbar sykkelholder i metall
(LBT 009 003A) ikke avbildet.

Lasteholder (1ST 071 126) 2-dørs, (1ST 071 126A) 5-dørs

Låsbart skistativ aluminiumsprofil
for 4 par ski, eller 2 snowboard (LBB 000 001)
Låsbart skistativ i metall
for 4 par ski, eller 2 snowboard (LBT 071 027)
ikke avbildet.

Lastekurv, inkludert nett og festestropper
(LBT 009 006)

Takbokser
Vi fører takbokser i en rekke utførelser og prisklasser.
Kontakt din Skoda-forhandler for tilbud på takboks
tilpasset ditt behov.

Det som ikke passer inn i bagasjerommet kan du transportere på taket! Et grunnstativ av høy
kvalitet danner utgangspunktet for taklastsystemet som har bestått sikkerhetstesten CITY CRASH
med glans. Vi har sørget for at det ikke lenger er noe problem å transportere ski-utstyret om vinte-
ren. Škoda originalt tilbehør gir deg valget mellom to ski- / snowboardstativer. Med disse stativene
kan du transportere minst fire par ski eller to snowboards.

Transport

Det er vel neppe noen tvil om hva som er barnesetets viktigste funksjon - å beskytte barnet mot farer.For at barnesetet skal fylle denne funksjonen, må det være
tilpasset barnets størrelse og vekt. Vi tilbyr Škoda barneseter for alle aldersgrupper inntil 12 år (eller 36 kg). Citigo har ISOFIX-fester for to barneseter som standard.
Med dette systemet festes barnesetene direkte til karosseriet. Dette er dagens beste sikkerhetssystem for barn i bilen.

Familie

BABY-SAFE plus barnesete
Stol for barn fra 0-13 kg.
Monteres med Isofix-fester.
(1ST 019 907)

ISOFIX DUO plus Top Tether barnesete
Stol for barn fra 9-18 kg. Kan justeres
i tre forskjellige sitteposisjoner.
Monteres med Isofix-fester.
(DDA 000 006)

HTS BeSafe iZi Combi Isofix X3
Stol for barn 0-18 kg. Monteres bak-
overvendt med Isofix-fester eller
forovervendt med bilens belter.
(537 125) Sort/sort Uni Color

HTS BeSafe iZi Combi X3
Stol for barn 0-18 kg. Kan
monteres bakovervendt eller
forovervendt med bilens belter.
(535 125) Sort/sort Uni Color

HTS BeSafe iZi Up X3 Fix
Barnestol som enkelt justeres i
høyden mens barnet sitter i stolen.
For barn 15-36 kg og opptil 135 cm.
(515 125) Sort/sort Uni Color

BeSafe iZiSleep
Bakovervendt barnestol for de min-
ste. Passer for barn fra 0-13 kg.
(540 025) Sort alcantara Uni Color

(545 001) Isofix base

Recaro Monza Seatfix
15-36 kg. Monteres forovervendt i
isofix-fester. Integrerte høyttalere.
(521 086) Sort/Hvit (521 107) Grå/Orange

(521 109) Sort/Sort


