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CITIGO 3‑DVEROVÉ
1.0 MPI 44 kW (60 k) 5° MP 4,5 105 10 755 €

1.0 MPI 55 kW (75 k) 5° MP 4,7 107 11 155 €

1.0 MPI 55 kW (75 k) 5° AP 4,5 105 11 725 €

CITIGO 5‑DVEROVÉ
1.0 MPI 44 kW (60 k) 5° MP 4,5 105 11 105 €

1.0 MPI 55 kW (75 k) 5° MP 4,7 107 11 505 €

1.0 MPI 55 kW (75 k) 5° AP 4,5 105 12 075 €

MOTORIZÁCIA
Komb. spotreba

[l/100 km]
Komb. emisie

CO2 [g/km] MONTE CARLO

CENNÍK
ŠKODA CITIGO MONTE CARLO
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ZÁKLADNÁ VÝBAVA

Športové sedadlá Monte Carlo

Disky AURIGA z ľahkej zliatiny čierne  5,5J × 15" (185/55 R15)

Airbag vodiča a spolujazdca

Bočné airbagy Head Thorax vpredu s ochranou hlavy

ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HHC

Klimatizácia s mechanickým ovládaním

Rádio BLUES s CD a MP3 + audiovstup, USB, slot pre SD kartu

El. ovládanie okien vpredu

El. ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá v čiernej farbe

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 1 sklopný kľúč

Trojramenný kožený športový volant s červeným prešitím

Prístrojový panel HIGH (s otáčkomerom a analógovým palivomerom)

Halogénové svetlomety s LED denným svietením

Športový podvozok

SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B stĺpika

Slnečné clony pre vodiča a spolujazdca

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

Zadné operadlo delené, sklopné (v pomere 60 : 40)

Easy Entry (len pre 3‑dv. karosériu)

Zadný stierač s ostrekovačom 

Uzatvárateľná odkladacia schránka pred spolujazdcom

ISOFIX – príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek na zadných sedadlách

Držiak reflexnej vesty pod sedadlom vodiča

Vkladané tkané koberce s červeným prešitím

Prístrojová doska v lesklom čiernom prevedení

Chrómované orámovanie ovládačov ventilácie a rádia, kľučky dverí 
v chrómovom prevedení

Predný spojler, rám prednej mriežky a difúzor zadného nárazníka v čiernom 
prevedení

Dizajnová nálepka na dverách s imitáciou šachovnice

TyreFit – súprava na opravu pneumatík 

Dáždnik v držiaku pod sedadlom spolujazdca

Funkčný paket (výklopná odkladacia schránka pod prednými sedadlami, 
háčiky na tašky a priehradka v batožinovom priestore, dve čítacie lampičky 
vpredu a vnútorné svetlá vzadu, 4 sklopné stropné madlá s 2 háčikmi, 
make‑up zrkadlá na strane vodiča a spolujazdca, slnečná clona na strane 
spolujazdca s varovným štítkom airbagu, zásuvka 12 V v batožinovom 
priestore – Combi, osvetlená odkladacia schránka spolujazdca + veko 
s brzdou)ROKY 

ZÁRUKA

ROKOV 
ZÁRUKA Predĺžená záruka na 5 rokov, 100 000 km1

ŠKODA – Doživotná záruka Mobility Premium
Poskytuje pomoc servisným vozidlom na mieste poruchy (porucha na vozidle, 
chýbajúce PHM, defekt pneumatiky, zabuchnuté/stratené kľúče, vybitá batéria, 
zámena paliva), odtiahnutie vozidla, prípadne služby – náhradnú dopravu, 
požičanie náhradného vozidla, ubytovanie pre posádku, a i.2

MONTE CARLO

Interiér akčného modelu MONTE CARLO disponuje špecifickým poťahom sedadiel v kombinácii farieb červená, čierna a sivá. Špor‑
tový trojramenný volant je potiahnutý perforovanou kožou s kontrastným červeným prešívaním.



www.skoda-auto.sk

CITY SAFE DRIVE s funkciou núdzového brzdenia a RAIN/LIGHT ASSISTANT – dažďový a svetelný senzor (Coming/Leaving home) PSC 291

Deaktivácia airbagu spolujazdca PE1 54

Predné hmlové svetlomety PW3 206

FUNKČNOSŤ
Popolník vpredu 9JD 21

Držiak multimédií 9JE 19

Funkčný paket 1: make‑up zrkadlo na strane vodiča, držiak multimédií, sieťový program, kôš na odpadky v odkladacej schránke, 2. sklopný 
kľúč 

PKK 71

Funkčný paket 2: make‑up zrkadlo na strane vodiča, držiak multimédií, medzipodlaha v batožinovom priestore, kôš na odpadky 
v odkladacej schránke, 2. sklopný kľúč

PKJ 80

VOLANTY/INTERIÉRY/SEDADLÁ
Vyhrievanie predných sedadiel PW0 206

Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca 3L3 63

DISKY/PNEUMATIKY
Disky z ľahkej zliatiny SERPENS 6,0J × 16" (185/55 R16) – antracitové PJ8 260

Rezerva na oceľovom disku (neplnohodnotná) + zdvihák + kľúč na kolesá (bez Tyre Fit) (nie je možné pre G‑TEC) PJA 54

KOMFORT
Parkovacie senzory vzadu 7X1 272

Palubný počítač 9Q1 53

Tempomat s palubným počítačom PGR 179

Panoramatické elektricky ovládané strešné okno PH0 778

Climatronic – automatická klimatizácia PHB 274

DOPLNKOVÁ VÝBAVA
MONTE  
CARLO

BEZPEČNOSŤ

15" disky AURIGA z ľahkej zliatiny
základná výbava

16" disky SERPENS z ľahkej zliatiny
doplnková výbava 



www.skoda-auto.sk Spoločnosť ŠKODA AUTO sa usiluje o zodpovedný, trvale udržateľný vývoj spoločnosti a šetrný prístup k životu a prírode.

MONTTE 
CARLODOPLNKOVÁ VÝBAVA

RÁDIÁ/TELEFÓNY/NAVIGÁCIE
Soundsystém pre rádio Blues RAI 373

Rádio SWING s farebným displejom, 6 reproduktormi, Aux‑In, USB a komfortné telefonovanie s Bluetooth/so Soundsystémom RAH/RAJ 259/537

Ďalšie 4 reproduktory (len s RAG) 8RL 95

Držiak mobilného telefónu (len s RAH/RAJ) PNC 124

DAB – digitálny rádiopríjem QV3 178

ŠKODA SAT Assistance/ŠKODA SAT Secure (len v kombinácii s centrálnym zamykaním) – 192/390

OSTATNÉ
Uni farby biela Candy a červená Tornado *CHR 0

Metalické farby *MET 225

Predĺžená záruka 5 rokov, 100 000/150 000 km EA4/EA9 /113

Uvedené hodnoty kombinovanej spotreby a emisie CO2 boli zistené podľa pravidiel a za 
podmienok ustanovených právnymi a technickými predpismi na určovanie prevádzkových 
a technických údajov motorových vozidiel.

Ceny uvedené v cenníku sú odporúčané ceny pre klienta v € vrátane DPH. Doplnková 
výbava znamená bohatšie vybavenie vozidla, nie zdvojenú výbavu. Konečnú cenu, výbavu 
a jej možnú kombinovateľnosť konzultujte s autorizovaným predajcom značky ŠKODA. 
Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o., si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií 
bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky obrázky sú ilustračné.

Platný od 1. 12. 2016

● základná výbava – nie je v ponuke MP – manuálna prevodovka AP – automatická prevodovka DSG ACT – automatické odpájanie valcov

1 Platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr. Prvé 2 roky bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.
2 Viac informácií o Garancii Mobility nájdete na www.skoda‑auto.sk alebo u vášho autorizovaného predajcu značky ŠKODA.

Váš autorizovaný partner značky ŠKODA:

SERVISNÉ BALÍČKY BASIC COMPLETE PROFESIONAL
Servis 5 rokov/75 000 km 912 1 644 1 794

Servis 5 rokov/100 000 km 1 128 2 124 2 436

Servis 5 rokov/150 000 km 1 662 3 018 3 540


