
CITIGOe iV
ΤΟ ΝΕΟ ŠKODA



iV – Αυτό είναι το διακριτικό λογότυπο που κοσμεί τα 
περισσότερα καινοτόμα μοντέλα ŠKODA: υβριδικά και 
πλήρως ηλεκτρικά οχήματα. Το iV συμβολίζει κάτι μεγαλύτερο 
απο την καινοτομία στα αυτοκίνητα. Συμβολίζει κυρίως 
καινοτόμες ιδέες που οδηγούν σε αυτοκίνητα τα οποία 
δημιουργήθηκαν με έμπνευση για να ανταποκρίνονται με 
ευφυΐα στις ανάγκες σας. Σε αυτό στοχεύουν και τα υβριδικά 
και πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα μας.
Και γι’ αυτό τα επισημαίνουμε με το διακριτικό iV.

Η ŠKODA σάς μυεί στον κόσμο του μέλλοντος και σας 
καλεί να γνωρίσετε το CITIGOe iV. Η έμφυτη κομψότητα 
και ευελιξία του CITIGOe iV σε συνδυασμό με την τελευταία 
λέξη της τεχνολογίας eMobility, το καθιστούν τον τέλειο 
συνεργάτη για όλες τις μετακινήσεις σας. Χάρη στον δυναμικό 
κινητήρα και την επαρκή αυτονομία μπορείτε να διανύσετε 
απεριόριστα χιλιόμετρα στην πόλη. Επίσης, οι ελάχιστες 
απαιτήσεις σέρβις και συντήρησης μεταφράζονται σε όφελος 
για την τσέπη σας.

Και το καλύτερο όλων: το CITIGOe iV κινείται με μηδενικές 
εκπομπές ρύπων και προσφέρει υψηλή οδηγική απόλαυση.

Αυτό σημαίνει Simply Clever. Αυτό σημαίνει ŠKODA.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ



   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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ΠΙΣΩ ΟΨΗ
Ως τιμητική διάκριση, το όνομα ŠKODA αγκαλιάζει περήφανα την 5η πόρτα. 
Αυτό σηματοδοτεί την αυτοπεποίθηση μιας μάρκας που έχει μεταμορφώσει 
τη σχεδιαστική φιλοσοφία της. Το σήμα iV υποδηλώνει τις προθέσεις 
της ŠKODA στο χώρο της ηλεκτροκίνησης.

ΕΜΠΡΟΣ ΟΨΗ
Νέας σχεδίασης εμπρός προφυλακτήρας με σπόιλερ, αναδεικνύει την εμφάνιση 
και βελτιώνει την αεροδυναμική του αυτοκινήτου. Η νέα εμπρός μάσκα στο χρώμα 
του αμαξώματος και τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεφτών με ενσωματωμένα 
φλας προάγουν τη συνολική εντύπωση. Επίσης, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει 
ποτέ απαρατήρητο με φώτα ημέρας LED και προβολείς ομίχλης που προαιρετικά 
διατίθενται με λειτουργία φωτισμού στροφής.

ΠΛΑΪΝΗ ΟΨΗ
Φιμέ κρύσταλλα SunSet τονίζουν την ελκυστική εξωτερική σχεδίαση και 
προστατεύουν τους πίσω επιβάτες από την αντηλιά. Μαύρες ζάντες αλουμινίου 
Scorpius 16" υπογραμμίζουν το ξεχωριστό στυλ του αυτοκινήτου. Διατηρώντας 
τις συμπαγείς διαστάσεις του, το CITIGOe iV διατίθεται πάντα σε 5-θυρη έκδοση.

Το CITIGOe iV σχεδιάστηκε ως το τέλειο αξεσουάρ πόλης. Είναι μία από 
τις σπάνιες περιπτώσεις όπου η ευφυΐα συναντά τη φινέτσα.

ΔΩΣΤΕ ΖΩΗ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
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Ντύστε το CITIGOe iV με τα αγαπημένα σας χρώματα, 
χρησιμοποιώντας τη φιλοσοφία ColourConcept. Συνδυάστε 
διαφορετικά χρώματα αμαξώματος και οροφής με καλύμματα 
εξωτερικών καθρεφτών σε μαύρο και οδηγήστε οικολογικά, 
ανεξάρτητα από το εξωτερικό χρώμα που επιλέξατε.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ Ή KIWI GREEN

KIWI GREEN UNI 
ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΟΡΟΦΗ

SUNFLOWER YELLOW UNI 
ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΟΡΟΦΗ

TORNADO RED UNI 
ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΟΡΟΦΗ

CRYSTAL BLUE METALLIC 
ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΟΡΟΦΗ

TUNGSTEN SILVER METALLIC 
ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΟΡΟΦΗ

CANDY WHITE UNI 
ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΟΡΟΦΗ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ iV
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Το CITIGOe iV έρχεται στο προσκήνιο επαναπροσδιορίζοντας το χαρακτήρα τού ευέλικτου 
αυτοκινήτου πόλης. Εντυπωσιακές επιδόσεις που αναπτύσσουν μέγιστη ροπή 212 Nm σε 
κλάσματα δευτερολέπτου, το καθιστούν απολαυστικό στην οδήγηση. Το CITIGOe iV μόλις 
έγινε το πιο αθόρυβο, αλλά εντυπωσιακό μέλος της οικογένειας ŠKODA.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ iV

 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Αποδίδοντας μέγιστη ισχύ 83PS και προσφέροντας αυτονομία έως 260 χλμ., το CITIGOe iV αποδεικνύει ότι ακόμα και τα μικρά, 
ηλεκτρικά οχήματα πόλης μπορούν να επιτυγχάνουν θαυμάσιες επιδόσεις. Επιπλέον, ο κινητήρας αυτός λειτουργεί και ως 
γεννήτρια. Η λειτουργία ανάκτησης ενέργειας μέσω πέδησης επιτρέπει την αποδοτική αξιοποίηση της κινητικής ενέργειας τού 
αυτοκινήτου για επαναφόρτιση της μπαταρίας, όπως κατά το φρενάρισμα ή την επιβράδυνση.

*Διατίθεται για οχήματα εφοδιασμένα με Σύστημα Συνδυασμένης Φόρτισης (Combined Charging System).

ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι 
χαμηλό, μπορείτε να την επαναφορτίσετε σε 4 
ώρες & 8 λεπτά (έως το 80%), ή ακόμα και σε
1 ώρα* σε περίπτωση ταχείας φόρτισης.

ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πού θα αποθηκεύσετε 
το καλώδιο φόρτισης. Απλά το τυλίγετε και το 
τοποθετείτε στην ειδική υποδοχή του χώρου 
αποσκευών.



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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Ενώ η πόλη σάς κρατά σε εγρήγορση, το CITIGOe iV είναι 
το ιδανικό μέρος για στιγμές χαλάρωσης. Η διάχυτη 
ποιότητα του εσωτερικού συνδυάζεται με προσεγμένα 
χαρακτηριστικά άνεσης, ώστε να φτάνετε στον 
προορισμό σας φρέσκοι και ξεκούραστοι.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
Παρακολουθείτε όλα 
όσα είναι σημαντικά.
Ο πίνακας οργάνων 
προβάλλει οδηγικά 
δεδομένα, μπροστά 
στα μάτια σας.

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
Δημιουργήστε 
μία ευχάριστη 
ατμόσφαιρα 
με απαλό, 
ατμοσφαιρικό 
φωτισμό LED σε 
όλο το ταμπλό.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ & ΠΑΡΜΠΡΙΖ
Τα εμπρός θερμαινόμενα 
καθίσματα και το 
θερμαινόμενο παρμπρίζ, 
που διασφαλίζει άμεσο 
ξεπάγωμα και ξεθάμπωμα, 
ελέγχονται μέσω ενός 
χειριστηρίου στην κεντρική 
κονσόλα.

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η οδηγική άνεση 
αυξάνεται με δερμάτινα 
στοιχεία όπως η λαβή 
του επιλογέα ταχυτήτων, 
η λαβή του χειρόφρενου 
και το τιμόνι.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΑ 
ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ



ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
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Ενώ η εφαρμογή για smartphone Move&Fun συνδέει τον 
κινητήρα σας με τον υπολογιστή ταξιδιού, η εφαρμογή 
ŠKODA Connect App, που προσφέρει μία ευρεία γκάμα 
υπηρεσιών, σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τον απόλυτο 
έλεγχο του αυτοκινήτου σας, συμπεριλαμβανομένης της 
απομακρυσμένης πρόσβασης.

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 τις 
playlist σας. Μπορείτε 
ακόμα να αξιολογείτε 
πληροφορίες από τον 
υπολογιστή ταξιδιού.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Το πρόγραμμα 
αναχωρήσεων σάς 
επιτρέπει να ελέγχετε το 
επίπεδο της μπαταρίας 
ή να ρυθμίζετε την ώρα 
φόρτισης.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (A/C)
Μπορείτε τώρα να 
ψύξετε το εσωτερικό του 
αυτοκινήτου σας πριν 
ξεκινήσετε το ταξίδι, 
κάτι που θα εκτιμήσετε 
κυρίως τις ζεστές, 
καλοκαιρινές ημέρες.
Απλά, ορίζετε την 
επιθυμητή θερμοκρασία 
στην εφαρμογή, 
λίγα λεπτά πριν την 
αναχώρηση και ξεκινάτε 
το ταξίδι σας σε ένα 
ευχάριστο περιβάλλον.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Δείτε την ακριβή 
τοποθεσία του 

αυτοκινήτου σας 
από οπουδήποτε.

Το ŠKODA 
Connect δείχνει τη 

διεύθυνση, την ώρα 
και την ημερομηνία 

στάθμευσης στο 
κινητό σας.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Όταν το αυτοκίνητο 
είναι συνδεδεμένο 

σε πρίζα/φορτιστή, 
μπορείτε όχι 

μόνο να ελέγχετε 
την κατάσταση 

φόρτισης, αλλά και 
να ενεργοποιείτε ή 

να διακόπτετε τη 
διαδικασία φόρτισης.
Επομένως, μπορείτε 

να έχετε ακόμα 
καλύτερη εικόνα 

της κατάστασης του 
οχήματος.



SIMPLY
     CLEVER
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Λένε ότι στην οδήγηση συμμετέχουν και οι πέντε αισθήσεις. 
Γι’ αυτό, σας προσφέρουμε μία ευρεία γκάμα λύσεων Simply 
Clever, με πρακτικά, ευφυή χαρακτηριστικά που κάποιες φορές 
αποδεικνύονται... θεϊκά!

ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ
Το ντουλαπάκι περιλαμβάνει ενσωματωμένες θήκες 
γυαλιών και στυλό.

 ΑΓΚΙΣΤΡΟ
Το αναδιπλούμενο άγκιστρο στο ντουλαπάκι είναι ιδανικό 
για να κρεμάσετε την τσάντα σας.

ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ ΠΙΣΩ
Οι πίσω επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ποτηροθήκη 
που βρίσκεται στο πίσω τμήμα της κεντρικής κονσόλας.

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

ΕΞΥΠΝΕΣ ΙΔΕΕΣ 
ΜΕ ΝΟΗΜΑ
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Δείχνει μικρό, αλλά χωράει τα πάντα. Με έξυπνες 
λειτουργίες αναδίπλωσης καθισμάτων και ένα 
τεράστιο χώρο αποσκευών, δεν χρειάζεται να 
κάνετε εκπτώσεις στο τι θα πάρετε μαζί σας, 
όταν ταξιδεύετε με ένα CITIGOe iV.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Στη στάνταρ διάταξη, 
ο χώρος αποσκευών 

προσφέρει 250 L, που 
μπορεί να φτάσουν τα 

923 L με την αναδίπλωση 
των πίσω καθισμάτων. 

Η αναδιπλούμενη πλάτη 
του καθίσματος του 

συνοδηγού θα προσφέρει 
στο αυτοκίνητο ακόμα 

μεγαλύτερη ευελιξία.

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

ΜΕΓΕΘΟΣ S 
ΜΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ XL



ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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Ενώ ελίσσεστε, προσπαθώντας να ανταποκριθείτε 
στις απαιτήσεις της ζωής στην πόλη, τα συστήματα 
ασφάλειας του CITIGOe iV σάς φροντίζουν, ώστε 
να νιώθετε ξέγνοιαστοι.

ΕΜΠΡΟΣ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ
Μεγάλου όγκου αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού, ενεργοποιούνται 
σε συνδυασμό με τους εμπρός προεντατήρες ζωνών ασφαλείας, που 
σας σταθεροποιούν στην κατάλληλη θέση στο κέντρο του καθίσματος.

ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ
Αυτοί οι αερόσακοι προστατεύουν το κεφάλι 
και το σώμα όσων κάθονται στα εμπρός 
καθίσματα σε μία πλευρική σύγκρουση.

LANE ASSIST 
Λειτουργώντας με ταχύτητες 
πάνω από 65 km/h, το σύστημα 
αυτό βοηθά το αυτοκίνητο να 
παραμείνει στη σωστή λωρίδα.

PARK DISTANCE CONTROL 
Το παρκάρισμα του CITIGOe iV 
είναι ευκολότερο και ασφαλέστερο 
με αισθητήρες στάθμευσης 
ενσωματωμένους στον πίσω 
προφυλακτήρα, που μπορούν 
να ελέγξουν την απόσταση του 
αυτοκινήτου από άλλα εμπόδια.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ



ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ
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ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Υφασμάτινη ταπετσαρία 
Μαύρο ταμπλό

CITIGOe iV Ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει προφυλακτήρες στο χρώμα του 
αμαξώματος, μάσκα στο χρώμα του αμαξώματος με χρωμιωμένο πλαίσιο, 
προβολείς με φώτα ημέρας LED, εμπρός φώτα ομίχλης, φιμέ πίσω φώτα, 
κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος, 
ηλεκτρικά εμπρός παράθυρα, Swing 6.5" radio, Lane Assist, διζωνικό έλεγχο 
κλιματισμού Climatronic και άλλα.
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Μαύρη υφασμάτινη ταπετσαρία

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΖΑΝΤΕΣ

Ασημί ζάντες αλουμινίου 16" ScorpiusΜαύρες ζάντες αλουμινίου 16" Scorpius
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΤΟ 
CITIGOe iV ΣΑΣ

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

16" SCORPIUS 
Ανθρακί ζάντες από βουρτσισμένο αλουμίνιο

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΠΑΤΑΚΙΑ
Υψηλής ποιότητας υφασμάτινα πατάκια χαρίζουν 
στο εσωτερικό μία αίσθηση άνεσης και θαλπωρής.

3D ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΑΡΣΠΙΕ
Τα διακοσμητικά καλύμματα μαρσπιέ φέρουν 
την επιγραφή CITIGOe.

ΘΗΚΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Χάρη σε αυτό το πρακτικό αξεσουάρ, που περιλαμβάνει επίσης 
αποθηκευτικό χώρο για μικροαντικείμενα, το καλώδιο φόρτισης 
μπορεί να αποθηκεύεται με ασφάλεια στο χώρο αποσκευών και 
να είναι πάντα έτοιμο για χρήση.
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ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Ζάντες αλουμινίου "scorpius“ 6j x 16" με μαύρη βαφή STD

Φώτα ημέρας τεχνολογίας led εμπρός STD

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος STD

Χρωμιωμένο πλαίσιο μάσκας STD

Σκούρα πίσω φωτιστικά σώματα STD

Εσωτερικό με μαύρη υφασμάτινη επένδυση STD

Τριάκτινο δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι STD

Ταμπλό και πίνακας οργάνων με λεπτομέρειες χρωμίου STD

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ESC με AbS, MSr, ASr & EDL STD

Αερόσακoς οδηγού/συνοδηγού & πλευρικοί αερόσακοι εμπρός STD

Σύστημα διατήρησης λωρίδας "lane assist" STD

Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων για όλα τα καθίσματα 
με προεντατήρες εμπρός

STD

CITIGOe 
iV

Πίσω προσκέφαλα με δυνατότητα ρύθμισης ύψους STD

Ένδειξη χαμηλής πίεσης ελαστικών STD

Υποδοχή παιδικού καθίσματος "isofix" στις πίσω θέσεις STD

Προβολείς ομίχλης STD

Πίσω φώτα ομίχλης STD

Τρίτο φως φρένων STD

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Υδραυλική υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης STD

Ρύθμιση καθίσματος οδηγού και συνοδηγού καθ’ ύψος STD

Πίσω σειρά καθισμάτων διαιρούμενη, αναδιπλούμενη STD

Σκιάδιο οδηγού με σύστημα συγκράτησης εγγράφων STD

Ντουλαπάκι στη θέση του συνοδηγού κλειστό με άγκιστρο 
τσάντας και υποδοχές για αντικείμενα

STD

Κεντρική κονσόλα με χώρους αποθήκευσης (έναν εμπρός, 
έναν πίσω)

STD

CITIGOe 
iV

Πρίζα 12v STD

Ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων STD

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

STD

Καλώδιο φόρτισης αυτοκινήτου STD

ΑΝΕΣΗ

Ηλεκτρικά παράθυρα & κεντρικό κλείδωμα θυρών με 
τηλεχειρισμό

STD

Ηλεκτρονικός κλιματισμός climatronic STD

Σκούρα πίσω τζάμια (sunset) STD

Βάση σύνδεσης κινητού με εφαρμογές STD

Ηχοσύστημα πολυμέσων "swing" με 2 ηχεία STD

CITIGOe

iV

Κινητηρας

Μέγιστη ισχύς/στροφές  [PS] 83

Μέγιστη ροπή/στροφές [Nm] 212

Χωρητικότητα μπαταρίας [k/Wh] 36,8

Μπαταρία [Ah] 60

ΕπιδόςΕις

Μέγιστη ταχύτητα  [χ.α.ω.] 130

Επιτάχυνση 0–100 χ.α.ω.  [δευτ] 12,3

Κατανάλωση καυσίμου (WLTP)

– Εντός πόλης [Wh /χλμ] 100-111

– χαμηλή φάση [Wh /χλμ] 97-105

– μεσαία φάση [Wh /χλμ] 102-115

– υψηλή φάση [Wh /χλμ] 117-139

– πολύ υψηλή φάση [Wh /χλμ] 176-212

– συνδυασμένη φάση [Wh /χλμ] 135-164

Αυτονομία (WLTP) 225-274

Διάμετρος κύκλου στροφής [μ] 9,8

Βαρός

Απόβαρο – με οδηγό 75 kg [κιλά] 1.235-1.265

Ωφέλιμο – με οδηγό 75 kg [κιλά] 340-370

Συνολικό βάρος [κιλά] 1.530

EΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αμάξωμα 4-θέσιο, 5-θυρο, 2-διαμερίσματα

Συντελεστής αεροδυναμικής 
αντίστασης CW 0,325

Σασί  

Εμπρός άξονας
Ανάρτηση τύπου MacPherson με κάτω τριγωνικά ψαλίδια και 
αντιστρεπτική ράβδο

Πίσω άξονας Ημιάκαμπτος άξονας

Σύστημα πέδησης
Υδραυλικό σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος σε διαγώνια διασύνδεση 
και υποβοήθηση με κενό

– Εμπρός φρένα Δισκόφρενα με εσωτερική ψύξη και μονό έμβολο με πλευστές δαγκάνες

– Πίσω φρένα Ταμπούρα

Σύστημα διεύθυνσης
Σύστημα διεύθυνσης με πινιόν και κρεμαγιέρα με ηλεκτρομηχανική 
υποβοήθηση

Εξωτερικές διαστάσεις  

Μήκος/Πλάτος/Ύψος [χιλ] 3.597/1.645/1.481

Μεταξόνιο (ανάλογα με τον κινητήρα) [χιλ] 2.422

Μετατρόχιο εμπρός/πίσω (ανάλογα 
με τον κινητήρα) [χιλ] 1.428/1.424

Απόσταση από το έδαφος [χιλ] 141

Διαστάσεις εσωτερικού   

Εγκάρσιος χώρος εμπρός/πίσω [χιλ] 1.369/1.388

Ωφέλιμος χώρος κεφαλιών εμπρός/πίσω [χιλ] 1.020/947

Μέγιστος χώρος φόρτωσης αποσκευών [λιτ]  

– χωρίς εφεδρικό τροχό με όρθιες/αναδιπλωμένες πλάτες πίσω καθισμάτων 250/923

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CITIGOe iV ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CITIGOe iVΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CITIGOe iV

   

 Καθώς η ŠKODA ακολουθεί μια πολιτική συνεχούς βελτίωσης, τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι 

δεσμευτικά και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση



MyŠKODA App
Αποκτήστε τον προσωπικό σας, ψηφιακό συνεργάτη. 
Κατεβάστε την εφαρμογή MyŠKODA App που 
περιλαμβάνει τον PAUL, έναν διαδραστικό βοηθό πρόθυμο 
να σας υποστηρίξει, όχι μόνο επαγρυπνώντας για το 
αυτοκίνητό σας, αλλά και οργανώνοντας την ημέρα σας.

ŠKODA Connect App
Απολαύστε πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου σας. Κατεβάστε την 
εφαρμογή ŠKODA Connect και αποκτήστε πρόσβαση σε όποια 
πληροφορία θέλετε ανά πάσα στιγμή, από δεδομένα οδήγησης, 
αυτονομία καυσίμου και προγραμματισμό διαδρομής μέχρι το 
σημείο που παρκάρατε την τελευταία φορά.

Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται σε αυτό τον κατάλογο χρησιμοποιούνται 
μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς και δεν προορίζονται για να ενταχθούν 
σε κάποιο συμβόλαιο ή εγγύηση. Απεικονίζουν οχήματα σε στάδιο 
προπαραγωγής και ενδέχεται ορισμένες φωτογραφίες, χαρακτηριστικά, 
εξαρτήματα και στοιχεία εξοπλισμού, να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. 
Για τις ακριβείς προδιαγραφές όλων των παραπάνω, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο τοπικό έμπορο ŠKODA.

ΕΑΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΑΝ ΟΣΑ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ CITIGOe iV, 
ΦΑΝΤΑΣΘΕΙΤΕ ΝΑ ΤO ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ!

ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ TEST DRIVE

www.skoda.gr
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Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος ŠKODA:


