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ŠKODA CITIGOe iV
CENÍK

8 let záruka
na baterii**

dojezd 252 km***

479 900 Kč

EKOBONUS
Wallbox včetně
instalace zdarma*

nebo finanční
zvýhodnění až
30 000 Kč*

STROM V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ
Díky vozům ŠKODA je česká krajina o něco zelenější. Za každý automobil s okřídleným šípem ve znaku prodaný
v České republice vysazujeme jeden stromek. Od roku 2007 do konce roku 2019 takto vrátíme do naší přírody více než 912 000 sazenic.
ŠKODA stromky zapustily své kořeny na více než 90 místech.
Více o projektu „Za každé prodané auto ŠKODA v ČR jeden zasazený strom“ naleznete na www.skoda-auto.cz.
ŠKODA Financial Services

ŠKODA Pojištění

Předplacený servis

Mobilita Plus

2 | ŠKODA CITIGO

CITIGOe iV
MOTORIZACE
Elektromotor 61 kW

STYLE
Komb. spotřeba
[kWh/100 km]

Komb. emise CO2
[g/km]

14,8***

0***

479 900

STANDARDNÍ VÝBAVA
• STYLE
Kola z lehké slitiny: Scorpius (6J × 16“), černá
Interiér Style černý se stříbrnou lištou
ESC včetně ABS, EBV, asistentu rozjezdu do kopce a kontroly tlaku v pneumatikách
Signalizace vzdálenosti při parkování vzadu
Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist)
Airbagy řidiče a spolujezdce, boční airbagy s ochranou hlavy vpředu
Hlavní světlomety s LED denním svícením a přední mlhové světlomety s přisvěcováním při odbočování (Corner)
Zatmavená zadní světla
Chromovaná mřížka chladiče s výplní v barvě vozu
Vnější zpětná zrcátka, vnější kliky a nárazníky lakované v barvě vozu
Vyhřívané čelní sklo
Sunset – zatmavená zadní okna
3ramenný multifunkční kožený volant
Držák na multimediální přístroje
Elektrické ovládání oken vpředu, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním (dva sklopné klíčky)
Tempomat
Climatronic – automatická klimatizace
Rádio Swing s USB, slotem na SD kartu, audiozdířkou Aux-in, Bluetooth, DAB (digitální radiopříjem) a 6 reproduktory
Ambientní osvětlení
Maxi Dot
Vyhřívání předních sedadel
Zadní opěradlo dělené a sklopné (v poměru 60 : 40)
Odkládací kapsy na vnitřních stranách opěradel předních sedadel
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
Držák výstražné vesty pod sedadlem řidiče
Odpadkový koš v obložení dveří
Příprava pro uchycení dvou dětských sedaček s bezpečnostním systémem Isofix a pásem TopTether na zadních sedadlech
Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru
Sada na opravu pneumatik (bez rezervního kola, zvedáku vozu a klíče na kola)
Nabíječka pro 230V

Rekuperace brzdné energie
Propojovací kabel pro veřejnou dobíječku (Mennekes)

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

STYLE

BARVY
Uni barva žlutá Sunflower
Uni barva bílá Candy, červená Tornado a zelená Kiwi
Metalické barvy
Color Concept – černá střecha a vnější zpětná zrcátka

0
6 300
10 900
6 000

DESIGN
Kola z lehké slitiny 16“ – Scorpius stříbrná
Černá blenda volantu
Alternativní potahy sedadel (s prošitím na bočnicích)

0
0
0

ZÁRUKY A SLUŽBY
Mobilita PLUS – záruka mobility Plus a prodloužená záruka na 5 let, do 100 000 km
Mobilita PLUS – záruka mobility Plus na 5 let, do 100 000 km a prodloužená záruka na 5 let, do 150 000 km
Předplacený servis Standard na 5 let nebo 60 000 km / 100 000 km / 150 000 km
Předplacený servis Plus na 5 let nebo 60 000 km / 100 000 km / 150 000 km

2 000
6 800
8 100 / 9 500 / 14 700
20 500 / 27 400 / 43 900

Emise CO2: kombinovaný provoz – 0 g/km***.
* V rámci akce EKOBONUS mohou zákazníci získat Wallbox včetně balíku služeb instalace a kontroly připravenosti domácí sítě
zdarma, případně zvolit finanční zvýhodnění ve výši až 30 000 Kč. O detailech akce EKOBONUS se informujte u kteréhokoliv
autorizovaného prodejce vozů ŠKODA.
** Na vozidlo CITIGOe iV platí standardní záruka výrobce po dobu dvou let. Záruka 8 let / 160 000 km (dle toho, co nastane dřív)
platí na vysokonapěťové baterie vozu.
*** Hodnoty emisí a spotřeb u nových vozů jsou zjištěny dle nového homologačního standardu WLTP (Worldwide Harmonized
Light Duty Vehicles Test Procedure). Uváděné hodnoty byly stanoveny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či
technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.
V tomto ceníku jsou uvedeny ceny v Kč, doporučené výrobcem ŠKODA AUTO, včetně 21% DPH. Dopravní náklady jsou v ceně
vozidla. Na možnosti kombinací jednotlivých mimořádných výbav se informujte u svého prodejce vozů ŠKODA. ŠKODA AUTO si
vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným. Další podrobné informace o základní
a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne Váš prodejce vozů ŠKODA.
Ceník je platný od 6. 11. 2019 do odvolání.

Váš prodejce vozů ŠKODA:

