ΤΟ ΝΕΟ ŠKODA

CITIGO

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Η πόλη είναι πηγή ευκαιριών. Είναι ο καμβάς για τα όνειρά σας.
Ένα πάρκο εκπλήρωσης επιθυμιών. Για να απολαμβάνετε στο μέγιστο
βαθμό την περιπέτεια, χρειάζεστε ένα σύντροφο που να είναι ευέλικτος,
γρήγορος, εύστροφος και αυθόρμητος όπως εσείς. Με λίγα λόγια
χρειάζεστε το νέο ŠKODA CITIGO.
Ένα μικρό αυτοκίνητο με μεγάλες φιλοδοξίες, που εντυπωσιάζει με
το φρέσκο στυλ, την εκπληκτική ευρυχωρία και τις προνοητικές
τεχνολογίες, οι οποίες κάνουν την εξερεύνηση της πόλης κάθε μέρα,
όλο και πιο απολαυστική. Από σήμερα, όπου κι αν πηγαίνετε,
το CITIGO είναι πάντα μαζί σας.
Επίσης το CITIGO είναι ένα ακόμα παράδειγμα της φιλοσοφίας μας, από
τότε που ξεκινήσαμε, να δημιουργούμε αυτοκίνητα που δεν είναι μόνο
όμορφα αλλά και απολαυστικά στην οδήγηση.
Αυτό σημαίνει Simply Clever. Αυτό σημαίνει ŠKODA.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
Λαμπερό, φρέσκο, πανέξυπνο –
το CITIGO έχει σχεδιαστεί για να είναι
το αγαπημένο αυτοκίνητο της πόλης.

ΠΛΑΪΝΗ ΟΨΗ
Η ανοδική κάτω γραμμή των παραθύρων χαρίζει στο αυτοκίνητο μία δυναμική αίσθηση.
Τα SunSet παράθυρα αναβαθμίζουν την εξωτερική εμφάνιση και προστατεύουν τους πίσω
επιβάτες από τον ήλιο.

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
Τα φώτα ημέρας LED αποτελούν
τμήμα των προβολέων.

ΠΙΣΩ ΦΩΤΑ
Τα πίσω φώτα υιοθετούν
το γνώριμο σχέδιο φωτισμού C.

ΕΜΠΡΟΣ ΟΨΗ
Το καπό νέας σχεδίασης και
η εμπρός μάσκα κάνουν
το CITIGO, ακόμα πιο
περήφανο και ταιριαστό
μέλος της οικογένειας ŠKODA.
Το λογότυπο ξεχωρίζει
στο στρογγυλεμένο άκρο του
καπό, πάνω από το χρωμιωμένο
πλαίσιο της μάσκας. Ο νέος,
φαρδύς αεραγωγός στον
εμπρός προφυλακτήρα με
τα ενσωματωμένα φώτα
ομίχλης, υπογραμμίζει την
αισθητική ωριμότητα του
αυτοκινήτου.

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός

ΠΙΣΩ ΟΨΗ
Ο μεγάλος πίσω
προφυλακτήρας
προσδίδει
στο αυτοκίνητο
την απαραίτητη
στιβαρότητα.
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Δίνει χρώμα
στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
Ντύστε το CITIGO με τα αγαπημένα σας χρώματα,
χρησιμοποιώντας το ColourConcept, που σας
επιτρέπει να συνδυάζετε διαφορετικά χρώματα
αμαξώματος, με οροφή και καθρέφτες, σε μαύρο
ή λευκό για το απόλυτο contrast.

DEEP BLACK METALLIC
ΜΕ ΟΡΟΦΗ CANDY WHITE
TUNGSTEN SILVER METALLIC
ΜΕ ΟΡΟΦΗ BLACK

CANDY WHITE
ΜΕ ΟΡΟΦΗ BLACK
CRYSTAL BLUE METALLIC
ΜΕ ΟΡΟΦΗ CANDY WHITE

TORNADO RED
ΜΕ ΟΡΟΦΗ CANDY WHITE

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός

KIWI GREEN
ΜΕ ΟΡΟΦΗ BLACK
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Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΑ
ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΧΩΡΟΣ
Το 4-θέσιο CITIGO
προσφέρει πλούσιο
εσωτερικό χώρο – όχι μόνο
για τους εμπρός αλλά και
για τους πίσω επιβάτες.
Η κορυφαία ποιότητα
κατασκευής και υλικών
ταπετσαριών, παραπέμπει
σε οχήματα μεγαλύτερης
κατηγορίας.

ΤΑΜΠΛΟ
Το ταμπλό, με το
μοντέρνο πίνακα
οργάνων, δίνει τη
δυνατότητα στον οδηγό
να παρακολουθεί τα
πάντα με μία ματιά.
Η κορυφαία έκδοση
περιλαμβάνει δερμάτινο
τιμόνι πολλαπλών
λειτουργιών με
χειριστήρια για τον
έλεγχο του ραδιοφώνου
και του τηλεφώνου.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
Τα χειριστήρια για τα ηλεκτρικά
ρυθμιζόμενα εμπρός παράθυρα
και τους εξωτερικούς καθρέφτες
βρίσκονται εργονομικά
τοποθετημένα στο πλάι
της πόρτας.

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός

Και ενώ η πόλη σάς κρατά σε εγρήγορση, το CITIGO είναι το τέλειο
μέρος για ανάσες ξεκούρασης. Το αστραφτερό εσωτερικό του
συνδυάζεται με έξυπνα χαρακτηριστικά άνεσης, προσφέροντας μια
διαδρομή σε κλίμα απόλυτης ικανοποίησης.
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ΜΕΓΕΘΟΣ S ΜΕ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ XL

Λένε ότι η οδήγηση είναι κάτι στο οποίο
συμμετέχουν και οι πέντε αισθήσεις.
Βιώστε την απόλυτη οδηγική εμπειρία
με ποικίλες λύσεις Simply Clever, όπως
πρακτικά, έξυπνα χαρακτηριστικά που
μερικές φορές αποδεικνύονται
πολύτιμα.

Δείχνει μικρό, αλλά χωρά τα πάντα. Με έξυπνες
λειτουργίες αναδίπλωσης καθισμάτων και ένα τεράστιο
χώρο αποσκευών, δεν χρειάζεται να κάνετε εκπτώσεις
στο τι θα πάρετε μαζί σας, στο ταξίδι με ένα CITIGO.

ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ
Θήκες γυαλιών και στιλό
είναι ενσωματωμένα
στο ντουλαπάκι.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Στην 3-θυρη έκδοση, οι πίσω
επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν
αποθηκευτικούς χώρους στις πλευρές
των πίσω καθισμάτων, που χωράνε
ακόμα και μπουκάλια.

ΘΗΚΕΣ
Θήκες στις εσωτερικές πλευρές των
πλατών των εμπρός καθισμάτων
προορίζονται για κινητό τηλέφωνο,
ημερολόγιο ή άλλα μικροαντικείμενα.

ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ
Η θήκη που βρίσκεται στην κεντρική
κονσόλα είναι εύκολα προσβάσιμη από
όλους τους επιβάτες.

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΟΜΠΡΕΛΑ
Μία θήκη με αυθεντική ομπρέλα
ŠKODA βρίσκεται κάτω από
το κάθισμα του συνοδηγού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΧΤΥΩΝ
Ένα σετ διχτυών θα ασφαλίζει αξιόπιστα
τα φορτία στη θέση τους. Επιπλέον,
θα βλέπετε που τοποθετείτε
τα πράγματά σας.

ΑΓΚΙΣΤΡΑ
Υπάρχουν τέσσερα πρακτικά άγκιστρα στις
πλευρές του χώρου αποσκευών, για να
κρεμάτε τις τσάντες σας.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Στη στάνταρ διάταξη, ο χώρος αποσκευών
προσφέρει 251 L, που μπορεί να φτάσουν
τα 951 L με την αναδίπλωση των πίσω
καθισμάτων. Η αναδιπλούμενη πλάτη
του καθίσματος του συνοδηγού, που
διατίθεται στην 5-θυρη έκδοση,
θα προσφέρει στο αυτοκίνητο ακόμα
μεγαλύτερη ευελιξία.

Simply Clever

Simply Clever

ΜΥΣΤΙΚΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
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ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ

ΜΗΝ ΜΙΛΑΤΕ...
ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ!

Η εφαρμογή για smartphone Move&Fun συνδέει το smartphone
σας με τον υπολογιστή ταξιδιού CITIGO, για να απολαμβάνετε
τη μουσική σας και να λαμβάνετε σημαντικές πληροφορίες,
απλά με μία κίνηση.

Η μουσική γίνεται η καλύτερή σας συντροφιά.
Ακούστε τις αγαπημένες σας μελωδίες μέσα από
το σύστημα ενημέρωσης/ψυχαγωγίας, ενώ δυνατά
ηχεία θα μετατρέψουν την κάθε βόλτα
σε ζωντανή συναυλία.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
Εξωτερικές συσκευές μπορούν
να μεταφέρονται με ασφάλεια
στην υποδοχή πολυμέσων.

SWING
Το ηχοσύστημα Swing με έγχρωμη οθόνη, περιλαμβάνει ποικίλες
λειτουργίες, όπως σύνδεση Aux-in, υποδοχή κάρτας SD, Bluetooth
και έξι ηχεία. Επίσης περιλαμβάνει σύνδεση USB στην κεντρική
κονσόλα.

MOVE&FUN
Η εφαρμογή Move&Fun για Android και iOS
παρέχει εύκολη και άμεση πρόσβαση
σε πολλές λειτουργίες. Απλά συνδέετε
το smartphone σας στο ηχοσύστημα μέσω
Bluetooth, για να έχετε πρόσβαση στις επαφές
και στις playlist σας. Μπορείτε ακόμα να
αξιολογείτε πληροφορίες από τον υπολογιστή
ταξιδιού, όπως η μέση κατανάλωση.
Χάρη στη λειτουργία DriveGreen, θα οδηγείτε
πιο οικονομικά. Και δεν υπάρχει περίπτωση
να χάσετε ποτέ το δρόμο, με το σύστημα
πλοήγησης TomTom.

BLUES
Το ηχοσύστημα Blues με μονόχρωμη οθόνη περιλαμβάνει
σύνδεση Aux-in, υποδοχή κάρτας SD, CD drive και δύο
ηχεία.

Συνδεσιμότητα

Συνδεσιμότητα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ
Το υψηλής ποιότητας, σύστημα ήχου περιλαμβάνει έξι
ηχεία (τέσσερα μπροστά, δύο πίσω), έναν ενισχυτή, και
subwoofer στο χώρο αποσκευών. Και μια πληροφορία για
λάτρεις της τεχνολογίας: η συνολική ισχύς είναι 300 W.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Ασφάλεια

Ενώ ελίσσεστε, προσπαθώντας να ανταποκριθείτε
στις απαιτήσεις της ζωής στην πόλη, τα συστήματα
ασφάλειας του CITIGO σας φροντίζουν, ώστε να
νιώθετε ξέγνοιαστοι.

ΕΜΠΡΟΣ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ
Μεγάλου όγκου αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού, ενεργοποιούνται
σε συνδυασμό με τους εμπρός προεντατήρες ζωνών ασφαλείας, που
κυριολεκτικά σας συγκρατούν στην κατάλληλη θέση στη μέση
του καθίσματος.
.

ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ
Οι ειδικοί, πλευρικοί αερόσακοι κεφαλής,
θώρακα, που προστατεύουν τους εμπρός
επιβάτες σε μία πλευρική σύγκρουση, ανήκουν
επίσης στον στάνταρ εξοπλισμό.

ΘΗΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ
Μία ειδική θήκη για ένα γιλέκο ασφαλείας
βρίσκεται κάτω από το κάθισμα του οδηγού,
σε θέση εύκολης πρόσβασης ανά πάσα στιγμή.

PARK DISTANCE CONTROL
Μεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία στο παρκάρισμα του CITIGO
προσφέρει το Park Distance Control. Τρεις αισθητήρες, που ελέγχουν
την απόσταση του αυτοκινήτου από τα εμπόδια, είναι ενσωματωμένοι
στον πίσω προφυλακτήρα.

Ασφάλεια

CITY SAFE DRIVE
Το σύστημα City Safe Drive αυξάνει
την ασφάλεια των επιβατών και
ειδικά στους συνωστισμένους
δρόμους της πόλης. Σε περίπτωση
που ο οδηγός δεν αντιδράσει
έγκαιρα σε ένα εμπόδιο,
το σύστημα μπορεί να αποτρέψει
τη σύγκρουση. Διατίθεται πάντα
σε συνδυασμό με το Light & Rain
Assist, που παρέχει πρόσθετες
λειτουργίες, όπως αυτόματη
ενεργοποίηση προβολέων και
αισθητήρα βροχής.

G-TEC
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ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΣΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ
ΜΕ ΣΑΣ

Η οδήγηση δεν πρέπει να επιβαρύνει ούτε το περιβάλλον
αλλά ούτε και το πορτοφόλι. Το φυσικό αέριο CNG αποτελεί
μιά καθαρότερη εναλλακτική λύση από τα συμβατικά καύσιμα
καθώς έιναι ελαφρύτερο από τον αέρα και εξατμίζεται εύκολα.
Το CITIGO 1.0 MPI/68HP G-TEC εκπέμπει μόνο 82 g/km CO2
μειώνοντας τα οξείδια του αζώτου και τα σταθερά σωματίδια.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ CNG
Το σύστημα διαθέτει λειτουργία
αυτόματης αλλαγής συστήματος
καυσίμου μεταξύ CNG και
βενζίνης. Η ένδειξη δεξιά, δείχνει
το ενεργό πρόγραμμα.

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ
Στο εσωτερικό, δύο ρεζερβουάρ ασφαλείας CNG
μπορούν να μεταφέρουν 72 L καυσίμου.
Για μεγαλύτερη ευελιξία, το όχημα είναι
εξοπλισμένο και με ένα ρεζερβουάρ βενζίνης
με χωρητικότητα 10L. Με άλλα λόγια, μπορείτε
να διανύσετε μέχρι 600 χλμ. χωρίς στάση για
ανεφοδιασμό.

G-TEC

G-TEC

Start-Stop
Το σύστημα Start-Stop απενεργοποιεί
αυτόματα τον κινητήρα στα φανάρια
ή σε συνθήκες αργής κυκλοφορίας.
Πατώντας συμπλέκτη, γίνεται
αυτόματη επανεκκίνηση.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ
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active

ambition

Ο στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης Active
περιλαμβάνει εξωτερικούς καθρέφτες και λαβές
θυρών σε μαύρο χρώμα, χρωμιωμένο πλαίσιο
μάσκας, ρυθμιζόμενο τιμόνι, τέσσερα άγκιστρα
στο χώρο αποσκευών και άλλα.

ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ACTIVE
Μαύρο ταμπλό

Ο στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης Ambition περιλαμβάνει εξωτερικούς καθρέφτες
(ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους) και λαβές θυρών στο χρώμα του
αμαξώματος, προβολείς με φώτα ημέρας LED, φιμέ πίσω φώτα, κεντρικό κλείδωμα
με τηλεχειρισμό, κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος, ηλεκτρικά εμπρός
παράθυρα, ομπρέλα κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού και άλλα.

ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ AMBITION
Ασημί-μαύρο ταμπλό

ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ AMBITION
Μαύρο ταμπλό

ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ AMBITION
Ασημί-μαύρο ταμπλό

ΙΒΟΥΑΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ AMBITION
Ιβουάρ-μαύρο ταμπλό

Eξατομίκευση

Eξατομίκευση

ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ACTIVE
Μαύρο ταμπλό
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DYNAMIC

ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ STYLE
Γυαλιστερό, μαύρο-ιβουάρ ταμπλό

ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ DYNAMIC
Γυαλιστερό μαύρο ταμπλό

ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ STYLE
Μαύρο ταμπλό

ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ DYNAMIC
Γυαλιστερό λευκό-μαύρο ταμπλό

ΙΒΟΥΑΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ STYLE
Γυαλιστερό, μαύρο-ιβουάρ ταμπλό

Eξατομίκευση

Το εσωτερικό της έκδοσης Dynamic με καθίσματα σε σπορ σχεδίαση και ένα
μικρό δερμάτινο πακέτο, που περιλαμβάνει σπορ, δερμάτινο τιμόνι,
θα αναδείξουν το μοναδικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου σας.
Διατίθεται για τις εκδόσεις Ambition και Style, ως πρόσθετος εξοπλισμός.

ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ DYNAMIC
Γυαλιστερό μαύρο ταμπλό

ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ STYLE
Ασημί ταμπλό

Eξατομίκευση

STYLE

Ο στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης Style περιλαμβάνει
ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους, θερμαινόμενους εξωτερικούς
καθρέφτες, εμπρός φώτα ομίχλης, διακοσμητικά στοιχεία
όπως εσωτερικές λαβές θυρών, πλαίσια οργάνων,
και άλλα.
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ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

Ambition Ivory (ύφασμα)

Ambition Black (ύφασμα)

Style Ivory (ύφασμα)

Style Black (ύφασμα)

Dynamic Black (ύφασμα)

Eξατομίκευση

Eξατομίκευση

Active Black (ύφασμα)
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ΖΑΝΤΕΣ
Sunflower Yellow uni

Tungsten Silver Metallic

Crystal Blue metallic

Kiwi Green uni

tornado red uni

Dark SAPHIRE metallic

DEEP Black METALLIC

Ατσάλινες ζάντες 14” Indus

Ασημί ζάντες αλουμινίου 14” Apus
(διαθέσιμο σε ασημί, μαύρο και λευκό χρώμα)

Ασημί ζάντες αλουμινίου 16” Serpens
(διαθέσιμο σε ασημί, μαύρο και λευκό χρώμα)

Ασημί ζάντες αλουμινίου 16” Scorpius

Ασημί ζάντες αλουμινίου 15” Conan

Ασημί ζάντες αλουμινίου 15” Crux
(διαθέσιμο σε ασημί, μαύρο και λευκό χρώμα)

Μαύρες ζάντες αλουμινίου 16”
Scorpius

Eξατομίκευση

CANDY WHITE UNI

Eξατομίκευση

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ
ΤΟ CITIGO ΣΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ SAFE
Το αυτοκίνητο μπορεί να
εξοπλίζεται με μηχανικό σύστημα
κλειδώματος κιβωτίου.

Τα αξεσουάρ δεν είναι απλά μία τάση της εποχής. Με τα Γνήσια
Αξεσουάρ ŠKODA, μπορείτε να μεταμορφώσετε το αυτοκίνητό
σας, αυξάνοντας την πρακτικότητα, ασφάλεια και
τη χρηστικότητά του, και να το διαμορφώσετε σύμφωνα
με τις δικές σας ανάγκες.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΑΡΣΠΙΕ
Τα διακοσμητικά καλύμματα μαρσπιέ
φέρουν επιγραφή CITIGO.

COOLING BOX
Tο θερμοηλεκτρικό δοχείο ψύξης με χωρητικότητα 15 λίτρων χρησιμποποιεί
την πρίζα 12V. Η πίσω ζώνη ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
να στερεώνει το δοχείο στο αυτοκίνητο.

Αξεσουάρ

Αξεσουάρ

ΦΟΡΗΤΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ
Τι θα λέγατε για έναν καφέ;
Με τη φορητή μηχανή καφέ
μπορείτε να απολαύσετε
έναν αχνιστό μυρωδάτο καφέ
όπου και όποτε επιθυμήσετε.
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Κινητήρας

Εμπρός άξονας

Ανάρτηση τύπου MacPherson με κάτω
τριγωνικά ψαλίδια και αντιστρεπτική
ράβδο

Ανάρτηση τύπου MacPherson με κάτω
τριγωνικά ψαλίδια και αντιστρεπτική
ράβδο

Κύλινδροι/Κυβισμός (κ.ε.)

3/999

3/999

Μέγιστη ισχύς/στροφές (HP/σ.α.λ.)

60/5000

68/6200

Πίσω άξονας

Ημιάκαμπτος άξονας

Ημιάκαμπτος άξονας

Σύστημα πέδησης

Υδραυλικό σύστημα πέδησης διπλού
κυκλώματος σε διαγώνια διασύνδεση,
με Dual Rate και υποβοήθηση με κενό

Υδραυλικό σύστημα πέδησης διπλού
κυκλώματος σε διαγώνια διασύνδεση,
με Dual Rate και υποβοήθηση με κενό

– εμπρός φρένα

Δισκόφρενα με εσωτερική ψύξη και μονό
έμβολο με πλευστές δαγκάνες

Δισκόφρενα με εσωτερική ψύξη και
μονό έμβολο με πλευστές δαγκάνες

– πίσω φρένα

Ταμπούρα

Ταμπούρα

Σύστημα διεύθυνσης

Σύστημα διεύθυνσης με πινιόν και
κρεμαγιέρα με ηλεκτρομηχανική
υποβοήθηση

Σύστημα διεύθυνσης με πινιόν και
κρεμαγιέρα με ηλεκτρομηχανική
υποβοήθηση

Ζάντες

5J x 14", 5.5J × 15"

5J x 14", 5.5J × 15"

Ελαστικά

165/70 R14, 185/55 R15

165/70 R14, 185/55 R15

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου

35 λίτρα

10 λίτρα + 11 κιλά CNG

Μήκος (χιλ)

3563

3563

Πλάτος (χιλ)

1641 - 1645 (5-θυρο)

1641 - 1645 (5-θυρο)

Ύψος (χιλ)

1478

1480

Μεταξόνιο (ανάλογα με τον κινητήρα) (χιλ)

2420

2421

Μετατρόχιο εμπρός/πίσω (ανάλογα με τον κινητήρα) (χιλ)

1428/1424

1428/1424

Απόσταση από το έδαφος (χιλ)

136

134

Εγκάρσιος χώρος εμπρός/πίσω (χιλ)

1417/1389 - 1369/1388 (5-θυρο)

1417/1389 - 1369/1388 (5-θυρο)

Ωφέλιμος χώρος κεφαλιών εμπρός/πίσω (χιλ)

993/947

993/947

251/951-959 (5-θυρο)

G-TEC: 213/913-921 (5-θυρο)

Μέγιστη ροπή/στροφές (Nm/σ.α.λ.)

95/3000

90/3000

Επίπεδα εκπομπών ρύπων

EU 6

EU 6

Καύσιμο

Αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον RON 95

Αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον RON 95 - Φυσικό αέριο CNG

Μέγιστη ταχύτητα (χ.α.ω.)

162

165

Επιτάχυνση 0–100 χ.α.ω. (δευτ)

14,4 (16,7)

16,3

– εντός πόλης (λιτ/100 χλμ)

5,5 (5,3)

5,6 κ.μ./100χιλ.

– εκτός πόλης (λιτ/100 χλμ)

3,8 (3,8)

3,9 κ.μ./100χιλ.

– μικτός κύκλος (λιτ/100 χλμ)

4,4 (4,3)

4,5 κ.μ./100χιλ.

Εκπομπές CO2 (γραμ/χλμ)

101 (100)

82

Επιδόσεις

Κατανάλωση καυσίμου (1999/100/EC)

9,8

9,8

Μετάδοση ισχύος
Τύπος

Μπροστινή κίνηση

Μπροστινή κίνηση

Συμπλέκτης

Υδραυλικός, ξηρός, με μονό δίσκο

Υδραυλικός, ξηρός, με μονό δίσκο

Κιβώτιο μετάδοσης

Χειροκίνητο κιβώτιο 5 ταχυτήτων (ημιαυτόματο κιβώτιο 5 ταχυτήτων)

Χειροκίνητο κιβώτιο 5 ταχυτήτων

Απόβαρο – με οδηγό 75 kg (κιλά)

929 (932)

1031

Ωφέλιμο – με οδηγό 75 kg (κιλά)

436 (433)

414

Συνολικό βάρος (κιλά)

1290

1370

Αμάξωμα

0,33

0,34

4-θέσιο, 3-θυρο, 5-θυρο, 2 διαμερίσματα

4-θέσιο, 3-θυρο, 5-θυρο, 2 διαμερίσματα

Βάρος

1645

Εξωτερικές διαστάσεις

1424
1910

251 l
632

Διαστάσεις εσωτερικού
22,3°

633

2420

( ) τιμές για τον κινητήρα με αυτόματο κιβώτιο
Τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δεσμευτικά και υπόκεινται σε αλλαγές από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση
Ο κινητήρας G-TEC είναι εφοδιασμένος με το σύστημα Start-Stop

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για το βασικό μοντέλο χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό
Η χρήση καυσίμου χαμηλού αριθμού οκτανίων μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις του κινητήρα

544

3597

Μέγιστος χώρος φόρτωσης αποσκευών (λιτ)
– χωρίς εφεδρικό τροχό με όρθιες/αναδιπλωμένες πλάτες
πίσω καθισμάτων

Οι γωνίες προσέγγισης και αναχώρησης δεν αφορούν στην έκδοση G-TEC

1069

978

1388

– με εφεδρικό τροχό, οι τιμές είναι μικρότερες κατά 17
λίτρα
1369

Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης cw

1428

14,3°

Διάμετρος κύκλου στροφής (μ)

Τεχνικές Προδιαγραφές - NEO CITIGO

Σασί

Τεχνικές Προδιαγραφές - NEO CITIGO

Κινητήρας βενζίνης CNG

1.0 MPI/ 68
HP G-TEC

1.0 MPI/ 60 HP

1478

Κινητήρας βενζίνης

Τεχνικές Προδιαγραφές

947

1.0 MPI/68
HP G-TEC

1.0 MPI/60 HP

993

Τεχνικές Προδιαγραφές
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Active

Ambition

Style

Ζάντες αλουμινίου "Apus" 5J x 14" με ελαστικά 175/65 R14
Ρεζέρβα ανάγκης, γρύλλος, κλειδί μπουλονιών
Ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων, γρύλλος, κλειδί μπουλονιών

STD
□

STD
□

STD

-

-

STD

STD

STD

-

Φώτα ημέρας τεχνολογίας LED ενσωματωμένα στους προβολείς

□

STD

STD

Εξωτερικοί καθρέφτες και χειρολαβές θυρών στο χρώμα του
αμαξώματος

-

STD

STD

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος

STD

STD

STD

Χρωμιωμένο πλαίσιο μάσκας

STD

STD

STD

-

STD

STD

Σκούρα πίσω φωτιστικά σώματα
Πακέτο χρωμάτων (οροφή & καθρέφτες σε μαύρο ή λευκό)
Κεραία
Πανοραμική ηλιοροφή
Εσωτερικό έκδοσης "Active black" με υφασμάτινη επένδυση
Εσωτερικό έκδοσης "Ambition black" ή "Ambition ivory" με
υφασμάτινη επένδυση

Ambition

Style

STD

STD

STD

EasyEntry σύστημα εύκολης πρόσβασης (μόνο για 3θυρο αμάξωμα )

□

STD

STD

Στροφόμετρο & ενδείξεις θερμοκρασίας κινητήρα/στάθμης καυσίμου/
ψηφιακό ρολόι

-

STD

STD

Ρύθμιση καθίσματος οδηγού καθ’ ύψος

-

STD

STD

Πίσω σειρά καθισμάτων αναδιπλούμενη

STD

-

-

Πίσω σειρά καθισμάτων διαιρούμενη, αναδιπλούμενη

□

STD

STD

Σκιάδιο οδηγού με σύστημα συγκράτησης εγγράφων, σκιάδιο
συνοδηγού με καθρέπτη

-

STD

STD

STD

-

-

-

STD

STD

Ντουλαπάκι στη θέση του συνοδηγού, κλειστό με άγκιστρο τσάντας
και υποδοχές για γυαλιά και στυλό
Κεντρική κονσόλα με χώρους αποθήκευσης (έναν εμπρός, έναν πίσω)

STD

STD

STD

Μικρές τσέπες στην εσωτερική πλευρά των μπροστινών καθισμάτων

-

STD

STD

-

□

□

Υποδοχές για μπουκάλια (2)

STD

STD

STD

STD

STD

STD

Εσωτερικός φωτισμός εμπρός

STD

STD

STD

□

□

□

Φωτισμός χώρου αποσκευών

STD

STD

STD

Πρίζα 12V

STD

STD

STD

Ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων

STD

STD

STD

Κάλυμμα στομίου δεξαμενής καυσίμου με δυνατότητα κλειδώματος

STD

STD

STD

Άγκιστρα στις μεσαίες κολόνες (2) και στον χώρο αποσκευών (4)

STD

STD

STD

Κάλυμμα χώρου αποσκευών

STD

STD

STD

STD
-

STD

-

-

-

STD

Εσωτερικές χειρολαβές θυρών χρωμιωμένες

-

-

STD

AΝΕΣΗ

STD

STD

STD

Ηλεκτρικά παράθυρα & κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό

STD

STD

STD

Διάκοσμος χρωμίου στο τιμόνι

-

STD

STD

Εξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι

-

□

STD

Ταμπλό με λεπτομέρειες χρωμίου

-

STD

STD

Air conditioning

STD

STD

STD

Πίνακας οργάνων με διάκοσμο χρωμίου

-

-

STD

Ηλεκτρονικός κλιματισμός CLIMATRONIC

-

□

□

STD

STD

STD

Σκούρα πίσω τζάμια (SUNSET)

-

□

□

Θήκη ομπρέλας κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού (περιλαμβάνεται
η ομπρέλα)

-

STD

STD

Πακέτο καπνιστή, σταχτοδοχείο εμπρός

Aσφαλεια

Εξοπλισμός - NEO CITIGO

Υδραυλική υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης

Ντουλαπάκι στη θέση του συνοδηγού ανοιχτό

Εσωτερικό έκδοσης "Style black" ή "Style ivory" με υφασμάτινη
επένδυση

Τριάκτινο τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος

Active

Λειτουργικότητα

Σχεδίαση
Ατσάλινες ζάντες "Indus" 5Jx14" με ελαστικά 165/70 R14

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ESC με ABS, MSR, ASR & EDL

STD

STD

STD

Αερόσακoς οδηγού/συνοδηγού & πλευρικοί αερόσακοι εμπρός

STD

STD

STD

Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων για όλα τα καθίσματα με
προεντατήρες εμπρός

STD

STD

STD

Προειδοποίηση χρήσης ζώνης ασφαλείας για τον οδηγό

STD

STD

STD

Πίσω προσκέφαλα με δυνατότητα ρύθμισης ύψους

STD

STD

STD

Ένδειξη χαμηλής πίεσης ελαστικών

STD

STD

STD

Θερμαινόμενο πίσω τζάμι

STD

STD

STD

Υποδοχή παιδικού καθίσματος "ISOFIX" στις πίσω θέσεις

STD

STD

STD

□

□

STD

Προβολείς ομίχλης

Προεγκατάσταση ηχοσυστήματος (περιλαμβάνει δύο ηχεία)

STD

STD

STD

Ηχοσύστημα "Radio Blues" με δύο ηχεία, CD, MP3 και AUX-IN

□

STD

STD

Ηχοσύστημα πολυμέσων "SWING" με έξι ηχεία και οθόνη αφής

-

□

□

- Δεν διατίθεται
□ Προαιρετικός εξοπλισμός
Καθώς η ŠKODA ακολουθεί μια πολιτική συνεχούς βελτίωσης, τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δεσμευτικά και υπόκεινται
σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση

ΕΑΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΑΝ ΟΣΑ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ CITIGO,
ΦΑΝΤΑΣΤEIΤΕ ΝΑ ΤO ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ!
ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ TEST DRIVE

CIT0817

www.ŠKODA .gr

Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος ŠKODA:

