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Město je ohniskem příležitostí. Jako plátno, které čeká, 
až na něj vykreslíte své sny, scéna, kde můžete rozehrát 
své touhy. Vydat se vstříc novým zážitkům si ovšem žádá 
partnera stejně agilního, obratného a spontánního, jako jste 
Vy. Jinými slovy, potřebujete vůz ŠKODA CITIGO. 

Malé auto s velkými ambicemi okouzluje svým svěžím 
stylem, překvapivým prostorem a důmyslnými detaily. 
Prozkoumávat město teď bude nekonečně zábavné. A když 
budete chtít, ukažte městskému ruchu záda. Prostě jeďte.

CITIGO zároveň odráží naši firemní filozofii. Ať Vám naše 
současné modely se špičkovým designem přinesou stejné 
potěšení z jízdy, jaké nabízela svým řidičům nádherná auta,  
s nimiž jsme začínali.

To je Simply Clever. To je ŠKODA.

MALÝ VELKÝ VŮZ
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Svěží, moderní, oslnivé – CITIGO je 
perfektní doplněk pro Vaše toulky 
městem. Se svými parametry je 
jako doma i v úzkých ulicích, ale 
jeho možnosti jsou daleko širší.

PŘÍĎ
S designem přídě dává model 
CITIGO sebevědomě najevo 
svou příslušnost k rodině 
ŠKODA. Široká mřížka otvoru 
pro přívod vzduchu v předním 
nárazníku s integrovanými 
mlhovými světly zdůrazňuje 
dospělý vzhled vozu.

LESK  
VE MĚSTĚ 



9
D

es
ig

n

PROFIL
Linie spodní hrany oken mírně 
stoupá a vůz tak získává při 
pohledu z boku příjemný nádech 
dynamiky. Sunset – skla s vyšším 
stupněm tónování v zadní části 
vozu zvyšují atraktivitu exteriéru 
i komfort posádky.

ZÁĎ
Masivní zadní nárazník 
dodává vozu nezbytnou 
dávku robustnosti. 
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HLAVNÍ SVĚTLOMETY
U vozů vybavených LED denním 
svícením je pruh diod integrován 
do hlavních světlometů. 

ZADNÍ SVÍTILNY
Zadní svítilny nabízejí prosvícení 
do C, které je charakteristické 
pro členy rodiny ŠKODA.

PANORAMATICKÉ OKNO
Elektricky ovládané střešní 
okno, které Vám umožní 
vytvořit nad předními 
sedadly velký otevřený 
prostor, zvyšuje potěšení 
z jízdy a zároveň je unikát
ním designovým prvkem.
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Oblékněte své CITIGO do více 
barev. ColourConcept Vám umožní 
kombinovat různé barvy s kontrastní 
střechou a vnějšími zpětnými zrcátky 
v černém nebo bílém provedení. 

VYMALUJTE MĚSTO 
PO SVÉM

BÍLÁ CANDY UNI 
S ČERNOU STŘECHOU

ČERVENÁ TORNADO UNI
S BÍLOU STŘECHOU

MODRÁ CRYSTAL METALÍZA 
S BÍLOU STŘECHOU
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STŘÍBRNÁ TUNGSTEN METALÍZA
S ČERNOU STŘECHOU

ZELENÁ KIWI UNI
S ČERNOU STŘECHOU

ČERNÁ DEEP METALÍZA
S BÍLOU STŘECHOU





DESIGN
   INTERIÉRU
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Zatímco venku zrychleně pulzuje energie města, uvnitř 
CITIGO si odpočinete. Tak jako tohle auto nabízí perfektní 
výhled ven, skvělý je i pohled na jeho interiér, ve kterém se 
snoubí kultivovanost s pohodlím a promyšlenými detaily.  

PŘÍSTROJOVÁ DESKA
Ve svém voze se budete 
cítit jako doma i díky 
přístrojové desce, která 
je efektivně přehledně 
uspořádaná. Vrchol 
nabídky představuje 
multifunkční kožený 
volant, který umožňuje 
ovládání rádia a telefonu. 

KRÁSNÝ VÝHLED VEN
I POHLED DOVNITŘ



PROSTOR
Čtyřmístný model CITIGO 
nabízí velkorysý prostor. 
A to nejen vpředu, ale 
i pro cestující na zadních 
sedadlech. Vysoká kvalita 
řemeslného zpracování 
včetně čalounění připomíná 
vozy vyšší třídy.

ELEKTRICKY OVLÁDANÁ 
OKNA A ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
Řidič má ve svých dveřích  
po ruce ovladače elektrických 
předních oken a vnějších 
zpětných zrcátek. 





KONEKTIVITA
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V CITIGO si můžete vychutnat hudbu nebo 
získat klíčová jízdní data jediným pohybem 
prstu. Mobilní aplikace Move&Fun spáruje 
Váš smartphone s palubním počítačem.

MOVE&FUN
S aplikací Move&Fun pro 
systémy Android nebo iOS 
máte jednoduše a okamžitě 
po ruce spoustu funkcí. 
Prostřednictvím Bluetooth 
se propojíte s rádiem. 
Využívat můžete telefonní 
seznam a playlist Vašeho 
smartphonu. Stejně tak máte 
k dispozici údaje z palubního 
počítače, jako je třeba 
průměrná spotřeba. Díky 
funkci DriveGreen můžete 
jet úsporněji. A s navigačním 
systémem TomTom se už 
nikdy nikde neztratíte.

PŘIPOJENÍ  
S SEBOU
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Dobré hudby není nikdy dost. Dopřejte 
si výborný poslech díky infotainmentu 
se soustavou reproduktorů, které 
promění jízdu v poutavý koncert. 

SWING
Užívejte si nerušené zábavy 
s infotainmentem Swing, 
který je vybaven barevným 
displejem, vstupem Auxin,  
slotem na SD karty, tech
no logií Bluetooth a šesti 
reproduktory. Přístroj  
je dodáván včetně vstupu 
USB na středové konzole.

DRŽÁK NA MULTIMEDIÁLNÍ 
PŘÍSTROJE
Externí zařízení můžete 
bezpečně převážet v držáku  
na multimediální přístroje.

NERUŠIT, 
POSLOUCHÁM
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BLUES
Rádio Blues s monochroma tickým 
displejem poskytuje vstup Auxin, 
slot na SD karty, CD přehrávač 
a dva reproduktory.

SOUND SYSTEM  
Vysoce kvalitní Sound System nabízí šest 
reproduktorů (čtyři vpředu a dva vzadu), 
zesilovač a subwoofer v zavazadlovém 
prostoru. A ještě informace pro technicky 
založené řidiče: celkový výkon je 300 W.





SIMPLY
     CLEVER
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Říká se, že řízení auta zaměstnává všech pět smyslů. 
Proto přichází CITIGO s množstvím Simply Clever 
detalů, které Vaše smysly jistě potěší. 

SCHRÁNKA V PŘÍSTROJOVÉ DESCE
V odkládací schránce v přístrojové desce 
můžete kromě občerstvení, které jste si tam 
uschovali, najít držáky na brýle a tužku.

DRŽÁK NÁPOJŮ
Na svůj oblíbený drink dosáhnete z kteréhokoli 
sedadla díky držáku nápojů, který je umístěn 
ve středové konzole.

VŠECHNO MÁ 
SVŮJ SMYSL
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SCHRÁNKY U SEDADEL
V třídveřové verzi vozu uvidíte 
schránky umístěné po stranách 
u zadních sedadel.

SCHRÁNKA 
S DEŠTNÍKEM 
Déšť se Vás nemusí 
ani dotknout. Pod 
pravým předním 
sedadlem může být 
umístěna schránka 
s originálním  
dešt níkem ŠKODA.

KAPSY
Do praktických 
kapes na boční 
straně před ních 
sedadel můžete 
uložit drobnosti 
jako diář, mobil 
anebo svůj parfém.
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CITIGO unese mnohem víc, než by se na první 
pohled mohlo zdát. S velkorysým zavazadlovým 
prosto rem a děleným sklopným opěradlem zadních 
sedadel nemusíte přemýšlet, co vzít a co ne.

KAPACITA
Při základním uspořádání Vám zavazadlový 
prostor nabídne objem 251 litrů, navíc 
po sklopení opěradel zadních sedadel 
získáte úložný prostor o objemu 951 litrů. 
Sklopné opěradlo sedadla spolujezdce, 
které je v nabídce pro pětidveřovou verzi, 
podstatně zvýší variabilitu vozu a umožní 
Vám převézt i mimořádně dlouhé předměty.

VELIKOST S, 
NÁTURA XL 
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Posouvání převážených 
věcí zabráníte pomocí 
sady sítí. Navíc budete mít 
o všem perfektní přehled. 

HÁČKY 
Po stranách zavazad
lo vého prostoru 
najdete čtyři praktické 
háčky pro zavěšení 
tašek s nákupy.



BEZPEČNOST
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Kamkoli se vydáte, bezpečnostní 
prvky CITIGO se postarají o to, 
abyste si svou jízdu užili bez starostí. 

PŘEDNÍ AIRBAGY
Velkoobjemové airbagy řidiče a spolujezdce  
se aktivují v součinnosti s přitahovači předních 
bezpečnostních pásů, které Vás přímo „ukotví” 
na správné místo uprostřed sedadla.

BOČNÍ AIRBAGY
Standardní výbavou vozu jsou také speciální 
boční airbagy HeadThorax, které dokážou 
v případě bočního nárazu ochránit hlavu 
i trup pasažérů na předních sedadlech.

BEZPEČNĚJŠÍ 
MĚSTO
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KAPSA NA VESTU
Pod sedadlem řidiče je umístěna 
speciální kapsa na výstražnou 
vestu, která je tak v případě 
potřeby okamžitě po ruce.

SIGNALIZACE VZDÁLENOSTI  
PŘI PARKOVÁNÍ
Zaparkovat vůz bude mnohem snazší  
a bezpečnější, když Vaši vzdálenost od překážky 
pohlídají tři senzory integrované v zadním nárazníku.

CITY SAFE DRIVE
Pro bezpečnější jízdu zejména 
v přeplněných městských 
ulicích Vám nabízíme systém 
City Safe Drive s funkcí 
nouzového brzdění. V případě, 
že řidič včas nereaguje na 
překážku, může systém 
zabránit kolizi. Tato výbava 
vždy přichází v kombinaci 
se světelným a dešťovým 
asistentem, který poskytuje  
další funkce, jako jsou 
automatické spínání hlavních 
světlometů a dešťový senzor.





MONTE CARLO
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Vezměte sportovní úspěchy vozů ŠKODA 
v legendární rallye Monte Carlo a smíchejte je 
se stylem a půvabem monackého knížectví. 
Výsledkem je vzrušující CITIGO MONTE 
CARLO. Vůz charakterizují černé exteriérové 
prvky, které mu dávají jedinečný styl a dravý 
výraz. Kamkoli se vypravíte, tam se blýsknete.

DESIGN EXTERIÉRU
Ke specifické výbavě v černém provedení 
patří rámeček masky chladiče, spoiler 
předního nárazníku, vnější zpětná zrcátka, 
střešní spoiler a difuzor. Boky a páté dveře 
zdobí fólie s designem šachovnice v černé 
nebo ve stříbrné barvě (v závislosti  
na karoserii). Standardem tří i pěti
dveřové verze je sportovní podvozek. 

SPORTOVNÍ VOLANT
Verze Monte Carlo přichází 
se sportovním multifunkčním 
volantem v perforované kůži, 
který umožňuje ovládání 
rádia a telefonu.

JÍZDA PO ČERVENÉM 
KOBERCI
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DESIGN INTERIÉRU
Sportovní interiér s černou lesklou přístrojovou deskou je 
vybaven potahovou látkou v kombinaci černé a červené barvy. 
Verze Monte Carlo Vás také okouzlí černým stropem a atrak tivní 
červenou středovou konzolou. Interiér zdobí dekorativní červené 
prošití, které můžete najít také na kobercích. 

KOLO CRUX
Jedinečný styl vozu 
podtrhují 15" kola 
z lehké slitiny Crux 
v černém provedení.

KOLO SERPENS
Zajímavou volbou  
mohou být 16" kola  
z lehké slitiny Serpens. 



G-TEC
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Vůz ve verzi G-TEC potěší Vaši peněženku i životní 
prostředí, protože pohon na stlačený zemní plyn 
(Compressed Natural Gas) představuje oproti běžným 
palivům mnohem „zelenější” a úspornější alternativu. 
Motor 1,0 MPI/50 kW G-TEC se vyznačuje jak nízkými 
emisemi CO2 (pouhých 81–82 g/km), tak i sníženými 
emisemi oxidů dusíku a nulovými emisemi pevných částic. 

OHLEDUPLNOST 
V KAŽDÉM OHLEDU

START-STOP
Sytém StartStop automaticky 
vypíná motor například při čekání na 
semaforech nebo za jízdy v kolonách. 
Po sešlápnutí spojkového pedálu se 
motor opět automaticky nastartuje. 

PŘEPÍNÁNÍ MEZI PALIVOVÝMI 
SYSTÉMY 
Vůz je vybaven automatickým 
přepínáním mezi oběma palivovými 
systémy. Startování motoru je 
zajištěno pomocí benzinu a následně 
se režim přepne na CNG. Na ukazateli 
vpravo vidíte, který režim je aktivní.  
Na informačním displeji pak lze kontro
lovat hodnoty jako stav paliva nebo 
průměr nou spotřebu. Pokud množství 
CNG dosáhne oblasti rezervy, symbol 
na informačním displeji Vás včas 
upozorní na nutnost načerpat palivo.
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NÁDRŽE
CNG se tankuje do dvou 
bezpečně uložených nádrží, které 
dohromady pojmou 72 litrů paliva. 
Navíc je tu i 10litrová nádrž na 
benzin, takže ujedete až 600 km 
bez zastávky u čerpací stanice.



INDIVIDUALIZACE





Výbavová verze Active zahrnuje vnější zpětná zrcátka 
a kliky dveří v černé barvě, nárazníky lakované v barvě 
vozu, tónovaná skla, výškově nastavitelný volant, 
odkládací schránky u zadních sedadel (pro třídveřovou 
verzi), čtyři háčky v zavazadlovém prostoru a další.
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INTERIÉR ACTIVE, ČERNÝ
černá přístrojová deska

ACTIVE



K výbavové vezi Ambition patří hlavní světlomety s LED 
denním svícením, zatmavené zadní svítilny, centrální zamykání 
s dálkovým ovládáním, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, 
elektrické ovládání oken vpředu, schránka na deštník  
(včetně deštníku) pod sedadlem spolujezdce a další.
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INTERIÉR AMBITION, ČERNÝ
černá přístrojová deska

INTERIÉR AMBITION, IVORY
přístrojová deska v kombinaci Ivoryčerná

AMBITION
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INTERIÉR STYLE, IVORY
přístrojová deska v kombinaci černá leskláIvory

INTERIÉR STYLE, ČERNÝ 
černá přístrojová deska

INTERIÉR STYLE, ČERNÝ 
stříbrná přístrojová deska

STYLE Interiér verze Style zahrnuje elektricky 
ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, 
přední mlhové světlomety, klimatizaci, 
palubní počítač, rádio Blues s CD a další.
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DYNAMIC

INTERIÉR DYNAMIC, ČERNÝ
přístrojová deska v kombinaci černá leskláčerná

INTERIÉR DYNAMIC, ČERNÝ
přístrojová deska v kombinaci 
bílá leskláčerná

Interiér Dynamic, který zahrnuje sportovní potahy, malý kožený paket 
(sportovní volant v perforované kůži, madlo ruční brzdy a hlavice 
řadicí páky v kůži) a Sunset, dá Vašemu vozu jedinečný charakter. 
Nabízíme jako mimořádnou výbavu pro verze Ambition a Style.
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Interiér Ambition, černý (látka)Interiér Active, černý (látka) Interiér Ambition, Ivory (látka)

POTAHY
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Interiér Style, černý (látka)Interiér Style, Ivory (látka) Interiér Dynamic, černý (látka)
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KOLA

14" ocelová kola s kryty Indus

15" kola z lehké slitiny Conan, antracitová

14" kola z lehké slitiny Apus

15" kola z lehké slitiny Conan*

14" kola z lehké slitiny Apus, černá

16" kola z lehké slitiny Serpens
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* V nabídce ŠKODA Originálního příslušenství

14" kola z lehké slitiny Apus, bílá 16" kola z lehké slitiny Scorpius



PŘÍSLUŠENSTVÍ
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UPGRADUJTE  
SVÉ CITIGO 

PŘENOSNÝ KÁVOVAR
Máte rádi dobrou kávu? 
S přenosným kávovarem si 
můžete dopřát šálek voňavé 
čerstvé kávy kdekoli a kdykoli. 

MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ 
ŘAZENÍ
Svůj vůz můžete chránit před 
odcizením mechanickým 
zabezpečením řazení.

PRAHOVÉ LIŠTY
Na dekorativních prahových 
lištách najdete nápis CITIGO. 

Doplňky nejsou jenom módní záležitost. Se ŠKODA 
Originálním příslušenstvím bude Váš vůz zosobněním 
praktičnosti a bezpečí. A hlavně bude přesně přizpů-
soben Vašim osobním potřebám a preferencím. 
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CHLADICÍ BOX
Termoelektrický chladicí box o objemu 15 litrů se 
napájí prostřednictvím 12V zásuvky. Pro upevnění 
boxu ve voze lze použít zadní bezpečnostní pás.

KOBERCE
Omyvatelné gumové koberce 
snadno uchrání čalounění 
vozu před znečistěním.
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 * Při použití benzinu s nižším okt. č. může dojít k mírnému snížení výkonu.

 **  Platí pro 5dveřovou verzi. 

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či 

technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel. 

Platí pro základní model bez mimořádných výbav.

Hodnoty emisí a spotřeb u nových vozů jsou zjištěny dle nového homologačního

standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure) 

a v souladu s platnými právními předpisy jsou v tomto katalogu uvedeny dle standardu 

NEDC (New European Driving Cycle), do kterého jsou přepočítány.

1,0 MPI/44 kW 1,0 MPI/55 kW 1,0 MPI/50 kW G–TEC

zážehový zážehový zážehový

MOTOR

Počet válců/zdvihový objem (cm3) 3/999 3/999 3/999

Maximální výkon/otáčky (kW/min-1) 44/5000–6000 55/6200 50/6200

Maximální točivý moment/otáčky (Nm/min-1) 95/3000–4300 95/3000–4300 90/3000

Exhalační norma EU 6d - TEMP EU 6d - TEMP EU 6d - TEMP

Palivo benzin, okt. č. 95/91* benzin, okt. č. 95/91* CNG/benzin, okt. č. 95

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Maximální rychlost (km/h) 162 173 165

Zrychlení 0–100 km/h (s) 14,4 13,5 16,3

Spotřeba (dle normy 99/100)

– město (l/100 km) 4,8–4,9 5,1 5,5–5,6 m3/100 km3/100 km3

– mimo město ( l/100 km) 3,9 3,8 3,9–4,0 m3/100 km3/100 km3

– kombinovaná (l/100 km) 4,2 4,3 4,5–4,6 m3/100 km3/100 km3

Emise CO2 (g/km) 96–97 97–98 81–82

Vnější průměr zatáčení – obrysový (m) 9,8 9,8 9,8

POHON

Druh pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol

Spojka
hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

Převodovka mechanická 5stupňová mechanická 5stupňová mechanická 5stupňová

HMOTNOST

Pohotovostní hmotnost 
– základní verze vozu se 75kg řidičem (kg) 934 936 1033

Užitečná hmotnost 
– včetně řidiče a mimořádných výbav (kg) 471 469 422

Celková hmotnost (kg) 1330 1330 1380

Objem palivové nádrže (l) 35 35 11 kg + 10 l

TECHNICKÉ ÚDAJE
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Technické kresby znázorňují 5dveřovou verzi. 

Některé údaje neplatí pro GTEC.

DALŠÍ SPECIFIKACE  

Karoserie  Vnější rozměry  

Typ 3dveřová nebo 5dveřová, 4místná, 2prostorová Délka/šířka (mm) 3597/1641; 1645**

Součinitel odporu vzduchu Cx 0,338; G–TEC: 0,325 Výška (mm) 1478; G-TEC: 1480

Podvozek  Rozvor (mm) 2407; G-TEC: 2415

Přední náprava typu McPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem Rozchod vpředu/vzadu (mm) 1428/1424

Zadní náprava kliková s vlečenými rameny Světlá výška (mm) 136; G-TEC: 134

Brzdy kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem Dual Rate Vnitřní rozměry  

– vpředu kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny Šířka v loktech vpředu/vzadu (mm) 1417/1389; 1369**/1388**

– vzadu bubnové Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm) 993/947

Řízení hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem Objem zavazadlového prostoru (max. l)  

Kola 5,0J x 14" – bez rezervního kola 

Pneumatiky 165/70 R14; G-TEC: 175/65 R14 nesklopená/sklopená zadní sedadla 251/951; 959**; G-TEC: 213/913; 921**



JESTLI VÁS BAVILO O NĚM ČÍST, 
ZKUSTE SI PŘEDSTAVIT,  ŽE HO ŘÍDÍTE

ZAVOLEJTE NÁM A OBJEDNEJTE SI ZKUŠEBNÍ JÍZDU
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Váš prodejce vozů ŠKODA:

Obrázky použité v tomto katalogu (brožuře) mají pouze ilustrativní charakter a nejsou 
předmětem nabídky na uzavření smlouvy. V katalogu (brožuře) jsou zobrazeny předváděcí 
vozy, přičemž některé vyobrazené prvky vozidel mohou patřit do výbavy na přání nebo se 
mohou od dodávaných automobilů lišit v závislosti na jednotlivých zemích. ŠKODA AUTO 
a.s. si vyhrazuje právo kdykoli změnit specifikace, výbavy a barvy modelů a předmětů 
zobrazených v tomto katalogu (brožuře). Chceteli získat přesnou specifikaci prvků, 
součástek a vybavení, kontaktujte, prosím, nejbližšího prodejce vozů ŠKODA.

MyŠKODA App
Mějte po ruce svého osobního digitálního pomocníka. 
Stáhněte si aplikaci MyŠKODA App vybavenou  
interaktivním asistentem Paulem, jehož prostřednictvím 
nejen získáte přístup k návodu na obsluhu svého vozu,  
Paul Vám navíc dokáže poradit i při organizaci Vašeho času.


