НОВАТА ŠKODA

CITIGO

КОМПАКТНА И
ВЪЗДЕЙСТВАЩА
Градът е инкубатор за идеи и възможности. Той е платното,
на което можете да разгърнете идеите си и да изрисувате
най-смелите си мечти. За да се възползвате максимално
от този бетонен рай, ви е нужен приятел, който да е точно
толкова енергичен, жизнен и спонтанен, колкото и вие
самите сте. Накратко, имате нужда от новата ŠKODA CITIGO.
Малък автомобил с големи амбиции, тя ще ви очарова с
обновения си стил, изненадващо вътрешно пространство
и добре обмислени технологии, така че да направи всяко
градско приключение още по-вълнуващо. От сега нататък,
където и да отивате, CITIGO идва с вас.
CITIGO е поредното доказателство за философията, от
която се ръководим още от началото на нашата дейност, а
именно - да създаваме красиви автомобили с фокус върху
удоволствието от шофирането и комфорта на пътуващите.
Това е Simply Clever. Това е ŠKODA.
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ДИЗАЙН
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ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ В
ГРАДА
СТАНИЧЕН ИЗГЛЕД
Очертанията на долните
ръбове на прозорците
плавно преминават
към горната част на
купето, придавайки на
автомобила приятен и
динамичен страничен
изглед. Тонираните
SunSet задни стък ла
допълват екстериора и
предпазват пътниците
отзад от пряка слънчева
светлина.

Ярък, свеж и блестящ - CITIGO е създаден, за да
бъде вашия перфектен градски аксесоар.
Той е пример за един от случаите, когато духа на
улицата се преплита с добрия вкус.

ИЗГЛЕД ОТПРЕД
Новият дизайн на капака и предната решетка правят CITIGO още по-горд и пълноправен член на ŠKODA семейството.
Логото изпъква перфектно на заоблените ръбове на капака и над хромираната рамка на решетката. Новата широка
долна решетка в предната броня заедно с интегрираните фарове за мъгла подчертават израстването на дизайна при
CITIGO.

ПРЕДНИ СВЕТЛИНИ
Предните светлини на CITIGO са оборудвани с
дневни LED светлини.

ИЗГЛЕД ОТЗАД
Масивната задна броня придава на автомобила нужното усещане за устойчивост и
издръж ливост. Задните светлини са в характерната за марката, С-форма.

Дизайн

Дизайн

ЗАДНИ СВЕТЛИНИ
Задните светлини
са в характерната
и разпознаваема
С-форма.
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ОЦВЕТЕТЕ
ГРАДА
Облечете CITIGO в любимия
си цвят, използвайки цветовата
концепция ColourConcept.
Тя ви позволява да комбинирате
цвета на купето с контрастиращ
бял или черен цвят на
покрива и страничните
огледала, за да сте още
по-забележими.

СИНЬО КУПЕ
CRYSTAL BLUE МЕТАЛИК
С БЯЛ ПОКРИВ CANDY WHITE

БЯЛО КУПЕ
CANDY WHITE UNI
С ЧЕРЕН ПОКРИВ

ЧЕРВЕНО КУПЕ
TORNADO RED UNI
С БЯЛ ПОКРИВ CANDY WHITE

ПАНОРАМЕН ПОКРИВ
Електрическият
панорамен покрив е още
едно допълнение към
забележителния дизайн
на CITIGO.
При отварянето му, над
двете предни седалки
се открива поглед към
небето.
ЗЕЛЕНО КУПЕ
KIWI GREEN
С ЧЕРЕН ПОКРИВ

ЧЕРНО КУПЕ
DEEP BLACK МЕТАЛИК
С БЯЛ ПОКРИВ CANDY WHITE

Дизайн

СРЕБРИСТО КУПЕ
TUNGSTEN SILVER МЕТАЛИК
С ЧЕРЕН ПОКРИВ
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НАЙ-КРАСИВИТЕ
ГЛЕДКИ СА ВЪТРЕ

ПОСТРАНСТВО
4-местният CITIGO
предлага щедро
вътрешно пространство,
и то не само за пътниците
отпред. Прецизно
изработеният интериор
с най-висококачествена
тапицерия лесно може да
бъде сбъркан с такъв на
автомобил от по-висок
к лас.

Дизайн

Макар и забавни, градските приключения понякога са изморителни, а CITIGO е
перфектното място, където краката ви ще си починат. Изисканият му интериор се допълва
от различни екстри, допълващи комфорта при шофиране, така че можете да сте сигурни,
че винаги ще достигнете своята дестинация свежи и в добро настроение.

ТАБЛО
Таблото със стилния си
панел за управление е
практично подредено,
така че всичко е пред
погледа на водача.
Най-високото ниво на
оборудване вк лючва
мултифункционален
кожен волан, чрез който
може да се контролира
радиото и телефон.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОЗОРЦИ И
СТРАНИЧНИ ОГЛЕДАЛА
Бутоните за електрическите
предни прозорци и външните
странични огледала са удобно
разположени в панела на
вратата.

СВЪРЗАНОСТ
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СВЪРЖЕТЕ СЕ
В ДВИЖЕНИЕ
Приложението Move&Fun свързва вашия смартфон с
бордовия компютър на автомобила, така че вие можете да
се наслаждавате на любимата си музика или да получавата
важни данни за шофирането само с натискането на бутон.

Свързаност

Свързаност

MOVE&FUN
Приложението Move@Fun за
Android и iOS ви дава бърз и лесен
достъп до многобройни функции.
Просто свържете смартфона си
с радиото, чрез Bluetooth и ще
получите достъп до плейлистите
и контактите си. Можете дори
да анализирате информация от
бордовия компютър, като среден
разход на гориво например.
С функцията DriveGreen
ще можете да шофирате
в икономичен режим, а
благодарение на навигационната
система TomTom никога няма да
се изгубите.
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НЕ ГОВОРЕТЕ,
А СЛУШАЙТЕ
СТОЙКА ЗА МУЛТИМЕДИЯ
Външните устройства могат
да се транспортират лесно и
безопасно благодарение на
стойката за мултимедия.

SWING
Радиото Swing с цветен
екран вк лючва много
функции, в това число
Aux-In връзка, слот за
SD карта, Bluetooth и
шест високоговорителя.
В централната конзола
има и USB вход.

BLUES
Радиото Blues с монохромен екран
е оборудвано с Aux-In връзка,
слот за SD карта, CD плейър и два
високоговорителя.

ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА
Висококачествената озвучителна система вк лючва шест високоговорителя
(четири отпред и два отзад), усилвател и суббуфер в багажното отделение.
Ето и малко любопитна информация информация за любителите на
техниката - общата мощност на системата е 300 W.

Свързаност

Свързаност

Нека музиката бъде вашия любим спътник.
Разчитайте на интуитивната инфоразвлекателна
система и високоговорителите, за да превърнете
всяко пътуване в концерт.

SIMPLY
CLEVER
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КРАТКИЯТ ПЪТ
КЪМ УСПЕХА
Сигурно сте чували, че при шофиране всичките пет сетива
са ангажирани. Ето защо любезните Simply Clever домакини
ще бъдат на вашите услуги по време на път и ще ви накарат
да се убедите в тяхната гениалност и практичност.

ДЖОБОВЕ
В джобовете от
вътрешната страна
на предните
седалки могат
да се съхраняват
мобилни телефони,
бележници или
други малки
предмети.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА
ЧАДЪР
Отделението с
оригинален чадър
ŠKODA се намира
под седалката на
пътника отпред.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВЕЩИ
Отделението за вещи в таблото
вк лючва и допълнителни държачи
за химикалка и слънчеви очила.

ПОСТАВКА ЗА ЧАША
Тази поставка, намираща се в
централната конзола е лесно
достъпна от всички пътуващи.

Simply Clever

Simply Clever

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОСТАВКИ
Във версията с 3 врати, пътниците отзад
могат да използват допълнителните
поставки, намиращи се отстрани на
външните седалки. Тези отделения са
подходящи за поставяне на бутилка.
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РАЗМЕР S С
ОТНОШЕНИЕ XL
Изглежда малък, но може да побере толкова много.
С хитрата сгъваема седалка и щедрото пространство
в багажното отделение, никога нищо няма да остане
извън вашия CITIGO.

КАПАЦИТЕТ
Капацитетът на багажното отделение
е 251 литра, като той може да достигне
951 литра, при сгънати задни седалки.
При версията с 5 врати, седалката
на пътника отпред е със сгъваема
облегалка, което прави автомобила
още по-адаптивен.

СИСТЕМА ОТ МРЕЖИ
Системата от мрежи предпазва
вещите в багажника от разместване.
Благодарение на нея, винаги лесно ще
намирате всичко.

Simply Clever

Simply Clever

КУКИ
Четирите удобни куки
се намират отстрани в
багажното отделение.
Те са подходящи за
окачване на торби.

БЕЗОПАСНОСТ
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СИГУРНОСТТА
И ГРАДЪТ

Безопасност

Докато търсите начини да се промъкнете през натоварения
градски трафик, системите за сигурност на CITIGO ще се
грижат за вас. А вие няма да се грижите за нищо!

ПРЕДНИ ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ
Обемните предни въздушни възглавници за водача и
пътника отпред се активират едновременно с обтегачите
на предпазните колани, които ще ви "заковат" на
правилното място по средата на седалката.

СТРАНИЧНИ ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ
Специалните странични Head-Thorax въздушни
възглавници защитават главата и тялото на водача
и пътника отпред, в случай на страничен удар.
Те са част от стандартното оборудване.

ДЖОБ ЗА СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНИ ЖИЛЕТКИ
Този специален джоб за светлоотразителна
жилетка се намира под седалката на водача напълно достъпен при нужда.

СЕНЗОРИ ЗА ПАРКИРАНЕ
Паркирането на CITIGO е още по-лесно и безопасно,
благодарение на системата Park Distance Control. В задната
броня са вградени три сензора за паркиране, които следят
разстоянието между автомобила и препятствията зад него.

Безопасност

CITY SAFE DRIVE
Системата City Sаfe Drive
допринася за безопасността
на пътуващите най-вече при
движение по натоварените
градски улици. В случай, че
водачът не успее да реагира
на време при появило се
препятствие, системата
може сама да предотврати
сблъсък. Тази система
винаги върви в комбинация
с асистента Light and Rain
Assist, който предоставя
и допълнителни функции,
вк лючително активране на
предните светлини и сензор
за дъжд.

G-TEC
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ПРИЯТЕЛ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА,
И НА БЮДЖЕТА

Шофирането не бива да натоварва нито околната среда, нито
портфейла ви. CNG (Компресиран природен газ) обещава
много по-зелена алтернатива на конвенционалните горива.
Съдържащ повече от 90% чист метан, CNG е по-лек от въздуха
и се разпръсква лесно. CITIGO с двигател 1.0 MPI/50 kW G-TEC
произвежда едва 82 г/км CO2 емисии, намалявайки отделянето на
азотен оксид и без да отделя твърди частици.

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ МЕЖДУ
БЕНЗИН И CNG
Автомобилът е оборудван
със система за автоматично
превк лючване между двата
вида гориво. При стартиране,
двигателят използва бензин,
след което превк лючва на CNG.
Индикаторът отдясно показва
кой е в момента активния режим.

РЕЗЕРВОАРИ
Двата безопасно проектирани CNG резервоара
са с капацитет 72 л. За още по-голяма гъвкавост
при шофиране, добавихме и 10-литров бензинов
резервоар. С други думи - може да шофирате
без прекъсване в продължение на до 600 км,
подминавайки всички бензиностанции по пътя си.

G-TEC

G-TEC

START-STOP
Тази система автоматично изк лючва
двигателя, когато чакате на
светофар или се движите бавно в
задръствания. Двигателят стартира
отново само с натискане на
съединителя.

ОБОРУДВАНЕ
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ACTIVE
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

AMBITION

Стандартното оборудване в ниво Active включва странични
огледала и дръжки на вратите в черно, хромирана рамка
на предната решетка, регулиращ се волан, четири куки
за окачване на багаж в багажното отделение и други
функционалности.

НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

ИНТЕРИОР ACTIVE BLACK
Черно табло

Стандартното обоудване в ниво Ambition включва странични огледала и
дръжки на вратите в цвета на купето, предни светлини с LED дневни светлини,
затъмнени задни светлини, централно заключване с дистанционно управление,
седалка на водача с регулираща се височина, електрически предни прозорци,
чадър под седалката на пътника отпред и още функционалности.

ИНТЕРИОР AMBITION BLACK
Табло Silver-Black

ИНТЕРИОР AMBITION BLACK
Черно табло

ИНТЕРИОР AMBITION BLACK
Табло Silver-Black

ИНТЕРИОР AMBITION IVORY
Табло Ivory-Black

Оборудване

Оборудване

ИНТЕРИОР ACTIVE BLACK
Черно табло
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НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

ИНТЕРИОР STYLE IVORY
Табло Glossy black-Ivory

ИНТЕРИОР DYNAMIC BLACK(
Табло Glossy black-Black

ИНТЕРИОР STYLE IVORY
Черно табло

ИНТЕРИОР DYNAMIC BLACK
Табло Glossy white-Black

ИНТЕРИОР STYLE IVORY
Табло Glossy black-Ivory

Оборудване

DYNAMIC

Версията Dynamic включва ексклузивни спортни седалки и малък
кожен пакет със спортен волан с перфорирана кожа, подчертавайки
забележителния характер на автомобила ви. Dynamic може да бъде
поръчан като допълнително оборудване към нивата Ambition и Style.

ИНТЕРИО DYNAMIC BLACK
Табло Glossy black-Black

ИНТЕРИОР STYLE IVORY
Сребристо табло

Оборудване

STYLE

НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

Стандартното обоурдване в ниво Style включва електрически и отопляеми
странични огледала, предни фарове за мъгла, декоративни елементи, като
интериорни дръжки на вратите и рамки около уредите на таблото, както и
други функционалности.
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Ambition Ivory (текстил)

Ambition Black (текстил)

Style Ivory (текстил)

Dynamic Black (текстил)

TUNGSTEN SILVER МЕТАЛИК

TORNADO RED UNI

KIWI GREEN UNI

DEEP BLACK МЕТАЛИК

SUNFLOWER YELLOW UNI

CANDY WHITE UNI

Оборудване

Style Black (текстил)

Оборудване

Active Black (текстил)

CRYSTAL BLUE МЕТАЛИК

ТАПИЦЕРИИ
И ЦВЕТОВЕ
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ŠKODA SERVICE

ДЖАНТИ
14” стоманени джанти с тасове
Indus

14” Apus алуминиеви джанти
в сребристо

14” Apus алуминиеви джанти
в черно

14” Apus алуминиеви джанти
в бяло

ОСТАВЕТЕ АВТОМОБИЛА СИ
В ДОБРИ РЪЦЕ.

Ние ви даваме истински причини, за да изберете оторизиран
сервизен партньор на ŠKODA.

Ние ви предлагаме първокласно качество.
Вашият автомобил изисква модерни технологии.
Затова всички оторизирани партньори на ŠKODA разполагат
със специални инструменти и качествени диагностични
системи, които в комбинация с предписаните технологични
процедури от производителя, осигуряват отличното
функциониране и изправност на вашия автомобил.
15” Crux silver alloy wheels

15” Crux алуминиеви джанти
в черно

15” Crux алуминиеви джанти
в бяло

15” Conan алуминиеви джанти
в антрацит

Професионално обучен от завода-производител
персонал.
Постоянно развиващият се стандарт на технологиите при
автомобилите изисква професионално квалифициран
персонал. За да отговори на тези изисквания,
производителят организира редовни обучаващи програми
за персонала на оторизираните сервизни партньори, за да ги
запознае с новостите при изпълнение на тяхната работа.

Нашето мото: да бъдем честни и открити с нашите
клиенти.

15” Conan алуминиеви джанти
в черен мат*

15” Conan алуминиеви джанти
в черен металик*

15” Conan алуминиеви джанти
в сребристо*

16” Serpens алуминиеви джанти
в сребристо

За нас е изключително важно да бъдем внимателни, да
подхождаме професионално и приятелски да съветваме
клиентите при приемане на поръчките, както и да полагаме
старание при изпълнение на ремонтите и поддържащите
услуги. Всичко това се следи чрез вътрешен контрол на
качеството.

ШИРОК АСОРТИМЕНТ ПРЕДЛАГАНИ
УСЛУГИ:
Сервизни проверки
За да може вашият автомобил да бъде в отлично състояние
дълго време, както и да не загуби гаранцията си, е важно
вашия оторизиран сервизен партньор на ŠKODA да
извършва редовни сервизни проверки.

Оборудване

16” Scorpius алуминиеви джанти
в сребристо

Тенекеджийни ремонти

16” Scorpius алуминиеви джанти
в черно

Повредите по купето и боядисаните елементи вследствие
на инциденти ще бъдат отстранени от вашия оторизиран
сервизен партньор на ŠKODA с умението на експерт,
следвайки указанията, дадени от производителя и
използвайки Оригинални Резервни Части ŠKODA.
Това е важно не само за вашата безопасност, но също и
за нормалното функциониране на вашия автомобил и
поддържане на неговия перфектен външен вид.

Заместващ автомобил

тел.: 02 813 700/вътр. 224, 226;
мобилен: 0 893 389 450, 0 885 728 207
Оторизираният сервизен партньор на ŠKODA може да
предостави заместващ автомобил за периода на ремонта
или сервизния преглед.

ВСИЧКО ПОД ЕДИН ПОКРИВ
Собствен лизинг

Ако нямате възможност да закарате автомобила до сервиза,
оторизираният сервизен партньор на ŠKODA може да
уговори среща и да вземе автомобила. Автомобилът ще
бъде върнат обратно след извършване на ремонта.

тел.: 02/813 700, в. 117, 120, 215; мобилен: 0 886 473 895
Еуратек Ауто ООД предлага възможност да закупите
автомобил ŠKODA чрез собствен финансов лизинг.
Лизинговата схема е изключително гъвкава, началната
вноска започва от 15%, а максималната продължителност
достига 60 месеца при 20% начална вноска. За всички
модели лизингът до 12 месеца е безлихвен, а при по‑висока
начална вноска, лизинговия период без оскъпяване може да
достигне и 18 месеца.

ŠKODA ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ

Обратно изкупуване /buy back/

Асортиментът от оригинални аксесоари на ŠKODA предлага
детски седалки, багажници за покрива на автомобила,
алуминиеви джанти, щори за прозорците отзад и др.
За повече информация относно пълния асортимент
аксесоари за конкретен модел, моля поискайте каталог с
аксесоари от вашия оторизиран дилър.

тел.: 02/813 700, в.233; мобилен: 0 886 473 867
Еуратек Ауто ООД предлага възможност да замените
използван автомобил с нов, чрез обратно изкупуване.
Използваният автомобил се предоставя за предварителен
оглед и оценка от оторизиран сервиз. Стойността на
изготвената оценка се приспада от цената на избрания нов
автомобил ŠKODA и се формира сумата за доплащане.

ŠKODA ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Употребявани автомобили

Вземане/Връщане

Оригиналните резервни части на ŠKODA са идентични с
тези, използвани при сглобяването на вашия автомобил
ŠKODA. Използването на първокласни материали
и технологии гарантира безопасно и безпроблемно
шофиране.

тел.: 02/813 700, в.233; мобилен: 0 886 473 867;
www.euratek.mobile.bg
Еуратек Ауто ООД предлага употребявани автомобили
с гарантиран произход - върнати от лизинг или обратно
изкупени от клиенти и предварително преминали на
техническа проверка в сервизния партньор.

Наличност

Застраховки Автокаско и Гражданска отговорност

ŠKODA Ауто предлага широк асортимент от части и
оборудване, използвани при производството на автомобила
и не просто се фокусира върху високата оборотност на
частите. ŠKODA осигурява снабдяване с резервни части
дори след излизане от производство на даден модел.

тел.: 02 813 700/в. 120, 128, мобилен: 0 886 473 895
Посредничество за сключване на застраховки Автокаско
и Гражданска Отговорност при следните застрахователи:
Алианц България ЗАД, ДЗИ АД.

Регистрация в КАТ

Дълъг период на използване

тел.: 0 884 656 658

Използването на първокласни материали и технологии в
производството на Оригинални Резервни Части ŠKODA
осигурява максимална надеждност и дълъг живот.

Rent – a – car

Безопасност

С грижа за околната среда
Асортиментът на Оригиналните Резервни Части ŠKODA
включва обменни части, чието производство има
по‑ниско въздействие върху околната среда по отношение
на отпадъци, отделяне на топлина и замърсяване на вода.

тел.: 02 813 700/в. 224, 226;
мобилен: 0 893 389 450, 0 885 728 207
Предлагаме автомобили ŠKODA под наем, в изправно
състояние и без ограничение на пробега.

Хотел за гуми (съхранение на автомобилни гуми)
Програма 4+ за автомобили ŠKODA над 4 години
Годишни технически прегледи /за София/

тел.: 02 813 700/в. 218, 224, мобилен: 0885 728 207

Безплатна денонощна пътна помощ
За гаранционни проблеми на автомобили в рамките на
гаранционния срок - СБА, тел.: 146
*Част от гамата оригинални аксесоари ŠKODA
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Бензинов двигател

Бензинов двигател

ДВИГАТЕЛ

Купе

Външни размери

Тип

3 врати или 5 врати, 4 места, 2-обемно

Дължина/ширина (mm)

3,597/1,641; 1,645***

Коефициент на съпротивление CW

0.315–0.325 (в зависимост от двигателя)

Височина (mm)

1,478; Green tec: 1,463

База (mm)

2,420

Шаси

Цилиндри/Обем (сс)

3/999

3/999

3/999

Мощност/Обороти (kW/min-1)

50/6200

55/6,200

55/6,200

Максимален въртящ момент (Nm/min-1)

90/3000

95/3,000

95/3,000

Стандарт за екологичност

EU6

EU6

Гориво

Безоловен бензин, минимум 95/91; Метан

Безоловен бензин, минимум 95/91*

Предно окачване

Окачване McPherson с долни триъгълни носачи и пружинен
стабилизатор.

Следа отпред / отзад (mm) - зависи от двигателя

Задно окачване

Многораменно окачване с надлъжен и напречен стабилизатор

Просвет (mm)

EU6

Спирачна система

Хидравлична двойно-диагонална спирачна система с вакумен
усилвател

Вътрешни размери

Безоловен бензин, минимум 95/91*

– предни спирачки

Дискови спирачки с вътрешно охлаждане

Пространство отпред/отзад (mm)

1,417/1,389; 1,369/1,388***

– задни спирачки

Дискови спирачки

Пространство за главата отпред / отзад (mm)

993/947

Кормилна уредба

Кормилна рейка с електро-механично серво управление

Обем на багажника (max. l)

Джанти

5.0J x 14"

Без резервна гума и задни седалки -

Гуми**

165/70 R14; Green tec: 175/65 R14

вдигнати/свалени

Максимална скорост (km/h)

165

Ускорение 0–100 km/h (s)

16.3

173
13.5

173
14.9

Разход на гориво 99/100 (l/100 km)
– разход градско

5.5–5.6 m3/100 km

5.1

5.4

– разход извънградско

3.9–4.0 m /100 km

3.8

4.1

– комбиниран разход

4.5–4.6 m3/100 km

4.3

4.5 - 4.6

CO2 емисии (g/km)

81-82

97-98

103-104

Диаметър на завой (m)

9.8

9.8

9.8

Тип

Предно предаване

Предно предаване

Предно предаване

Съединител

Хидравличен еднодисков съединител

Хидравличен еднодисков съединител

Хидравличен еднодисков съединител

Скоростна кутия

Механична 5-степенна

Механична 5-степенна

Полу-автоматична 5-степенна

251 l
632

940

931

Полезен товар, включително водача и допълнително оборудване (kg)

422

425

444

Общо тегло (kg)

1,380

1,290

1,300

Обем на резервоара (l)

10 + 11 kg CNG

35

35

* Използването на нискооктаново гориво може да се отрази негативно на работата на двигателя.
** 	Автомобилът може да бъде оборудван с комплект всесезонни гуми.
За повече информация, моля свържете се с най-близкия ŠKODA център.
*** Важи за версията с 5 врати..

Посочените стойности важат за автомобил с 16" джанти.
Green Tec и G-Tec двигателите са оборудвани със система Start-Stop.

544

3597

978

1,033

2420

1369

Собствено тегло - със стандартно оборудване,
включително теглото на водача 75 (kg)

633

1388

1428
1645

ТЕГЛА

22,3°

14,3°

ПРЕДАВКИ / ЗАДВИЖВАНЕ

Технически спецификации

251/951; 959***

1478

3

136; Green tec: 121

993

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1,428/1,424

1069

Бензинов двигател

1.0 MPI/75 к.с.
Green tec

1424
1910
Техническите чертежи се отнасят за вариант с 5 врати.
Стойностите на предния и задния ъгъл на атака не се отнасят за автомобилите
с G-TEC и Green Tec двигатели

Технически спецификации

1.0 MPI/75 к.с.
Green tec

1.0 MPI-CNG/68 к.с. Green tec

947

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

w w w.skoda-auto.bg
facebook.com/skodabulgaria

Изображенията в този каталог са с илюстративна цел и не са предназначени за използване като част от договор, сделка или условия към тях. Изобразените автомобили са от предварителни серии и някои снимки, части и оборудване е
възможно да се различават от реално произведените автомобили, или да са различни за различните държави. За да получите детайлна информация за технически спецификации и оборудване, моля свържете с най-близкия ŠKODA център.

Axis Print & PrePress

София Шкода Център ж.к. Надежда 1, бул. Хан Кубрат 27, тел.: 02/813 700, 0 886 90 10 61, 0 886 47 39 09;
София Шкода Център ж.к. Дружба, бул. Проф. Цветан Лазаров 93, тел.: 02/ 813 700;
София Еуратек Ауто ООД, тел.: 02/953 17 51, 02/ 954 11 90; Пловдив Шкода Център, тел.: 0 888 90 10 91, 0 886 90 10 65;
Бургас Шкода Център, тел.: 0 886 90 10 72, 0 887 90 10 76; Варна Шкода Център, тел.: 0 886 90 10 75, 0 886 90 10 67;
Русе тел.: 0 877 82 15 35; Стара Загора тел.: 0 886 90 10 83; Сливен Шкода Център, тел.: 0 893 64 68 84;
Добрич тел.: 0 886 90 10 82; Благоевград тел.: 0 886 70 07 35; Хасково Шкода Център, тел.: 0 887 80 24 08;
Горна Оряховица Шкода Център тел.: 0 888 98 83 58, 0 886 90 11 77; Плевен тел.: 0 886 41 61 13
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