UUS ŠKODA

CITIGO iV
e

ESIMENE
UUTE AUTODE
E-POOD
EESTIS!

CITIGOe iV HINNAKIRI
Mootor

Käigukast

Keskmine elektritarve WLTP, Wh/km

Sõiduulatus WLTP, km

Ambition

Elektrimootor 61kW

Automaat

135–164

225 - 274

20 970 €

Kuumakse

Eesti keel
Emakeelsed
menüüd

215 €

Kuumaksed on arvutatud tingimustel: periood 60 kuud, sissemakse 15%, jääkväärtus 30%. Täpsem info lk. 25. Arvutused on ligikaudsed ja võivad erineda
Teile pakutavatest tingimustest.

ELEKTRIAUTO OSTUTOETUS

ON 5 000 €!
Taotluste esitamine algab 17. jaanuaril 2020.
Rohkem infot hinnakirjas leheküljel 23.

2014

2016

2018

EMOR BRAND HEALTH UURINGUS
OSALENUD INIMESTE HINNANGUL ON ŠKODA
MADALAIMATE ÜLALPIDAMISKULUDEGA
AUTOMARK EESTIS.

TALVEREHVID
KINGITUSEKS

CITIGO iV ANDMED
e

Mootor

Elektrimootor

Võimsus, kW / hj

61 / 83

Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul

212 / 0 - 2750

Käigukast

Automaat

Suurim kiirus, km/h

130

Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h

12,3

Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg)

1235 - 1265

Kandevõime, kg (koos juhiga, 75kg)

340 - 370

Täismass, kg

1530

Pikkus mm

3597

Laius mm

1645

Kõrgus mm

1481

Teljevahe, mm (tühimassi korral / täismassi korral)

2422 / 2417

Pöörderingi läbimõõt, m

9,8

Kliirens, mm (tühimassi korral / täismassi korral)

141 / 115

Maksimaalne pakiruumi maht, l

250

Maksimaalne pakiruumi maht allaklapitud istmetega, l

923

Akupatarei tüüp

liitium-ioon (Li-Ion)

Akupatarei mahutavus, kWh

36,8

Sõiduulatus WLTP, km

225 - 274

Elektritarve NEDC, kWh/100 km

12,9

Elektritarve WLTP, Wh/km

135 - 164

Laadimisaeg MODE 2 laadimiskaabliga (220 V elektrivõrgust, tavaline pistik, vahleduvvool AC, 2,3 kW)

umbes 13 tundi (80% aku mahutavusest)

Laadimisaeg MODE 3 laadimiskaabliga, (kodune või avalik laadimisseade, vahelduvvool AC, 7,2 kW)

umbes 4,5 tundi (80% aku mahutavusest)

Laadimisaeg MODE 4 laadimiskaabliga (avalik kiirlaadija, alalisvool DC, 40 kW)

umbes 1 tund (80% aku mahutavusest)
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WLTP katsemenetluse alusel mõõdetud uue sõiduki kütusekulu ja CO2 heitmete
andmed teisendatakse ülemineku perioodil (1.09.2018 - 31.12.2018) vastavusse
NEDC väärtustega. Seoses sellega on NEDC väärtused antud vajadusel
vahemikuna, mis ei viita konkreetsele sõidukile ja ei ole osa pakkumisest. Antud
andmed on esitatud võimaldamaks võrdlust erinevate mudelitüüpide vahel.
Sõidukile lisatav lisavarustus ja tarvikud võivad muuta andmeid nagu kaal,
veeretakistus ja aerodünaamika. Lisaks muudele teguritele (ilm, liiklusolud ja juhi
sõidumaneer), mõjutavad need sõiduki tegelikku kütusekulu ja CO2 heitmete- ning
jõudlusnäitajaid. Rohkem infot WLTP ja NEDC katseprotseduuride erinevuste
kohta leiate aadressilt http://www.skoda.ee/esindused/wltp

1,481

1,481 1,481

Alates 01. septembrist 2018 asendab senist kütusekulu ja CO2 heitmete
mõõtmiseks kasutatud katsemenetlust NEDC (the New European Driving Cycle)
uus katsemenetlus WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure).
Uut katsetsüklit iseloomustab igapäevasele kasutusele omasem kütusekulu ja
CO2 heitmete katseprotseduur. Tulenevalt uuest katsetsüklist, muutuvad WLTP
katsemenetluse alusel määratud sõidukite kütusekulu ja CO2 heitmete andmed,
mis võivad olla varasemate andmetega võrreldes kõrgemate väärtustega kui NEDC
katsemenetluse alusel mõõdetud väärtused.

AUTO VARUSTUS

TALVEREHVID
KINGITUSEKS

Turvalisus
ARK pakett (ARK sõiduki registreerimine + ohutuspakett (tulekustuti, tõkiskingad, apteek, ohukolmnurk, põrandamatid)
Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC
Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistujal väljalülitamise võimalusega
Külje- ja peaturvapadi eesistujatele
Eelpingutiga kolmepunkti-turvavööd esiistmetel, 2 kolmepunkti-turvavööd tagaistmel
Esiistmed integreeritud peatugedega
2 reguleeritava kõrgusega peatuge tagaistmel
LED-päevasõidutuled
Valgustuse abisüsteem (Light Assistant) koos vihmasensoriga
Udutuled ees
Kurvifunktsiooniga udutuled ees
Sõidureas püsimise abisüsteem (Lane Assistant)
Rehvirõhu monitooring - iga rehvi rõhku kontrollitakse pidevalt, rõhu vähenemise korral ilmub näidikuekraanile vastav
märguanne
Elektrooniline immobilisaator
Soojendusega tagaklaas + klaasipühkija tagaaknal
ISOFIX lapseistme kinnitusaasad tagumistel äärmistel istmetel
Funktsionaalsus
Kaugjuhtimisega kesklukustus, 1 kokkuklapitav võti
3-kodaraga rool, kahes suunas reguleeritav
3-kodaraga multifunktsionaalne nahkrool, raadio ja telefoni juhtimisega roolilt, käigukangi ja käsipiduri hoob nahkkattega,
dekoratiivdetailid Black
Kiirustundlik roolivõimendi
Elektriajamiga aknad ees
Küljepeeglid: käsitsi seestpoolt reguleeritavad
Automaatne kliimaseade Climatronic, tolmu- ja õietolmu filtriga
Raadio Swing, 6 kõlarit
Digitaalraadiokanalite vastuvõtt (DAB)
Nutitelefoni hoidik armatuurlaual. Nutitelefoni saab rakenduse Move&Fun abil kasutada infoekraanina, millel on järgmised
funktsioonid: meedia taasesitus, info sõiduki kohta, virtuaalne näidikupaneel, telefon, raadio juhtimine ja funktsioon DriveGreen.
Toetab operatsioonisüsteeme iOS ja Android.
Soojendusega esiistmed
Elektrooniline kiirushoidik
Parkimisandurid taga
CCS (Combined Charging System) laadimispesa
Laadimiskaabel Mode 3 laadimispesale CCS
12V pistik keskkonsoolis
Juhiistme kõrgus reguleeritav
Reguleeritava kõrgusega esiistmed
Tagaistme seljatugi osadena (60/40) allaklapitav
Pakiruumi topeltpõhi, ei saa koos kinnitusvõrkude komplektiga 3U6.
Tuhatoos keskkonsoolis eesistujatele. Ei saa koos multimeediaseadme hoidikuga 9JE.
Hoidik multimeediaseadmele keskkonsoolis. Ei saa koos tuhatoosiga eesistujatele 9JD.
Kinnitusvõrgud pagasiruumis; ei saa koos 3GH.
SunSet (tumedaks toonitud tagumised aknad)
Garantii 4 aastat või 120 000 km

Kood

q
q
q
q
q
q
q
PSC

130 €

8WH

110 €

q
q
q
q
q
q
Ambition

q
q
PLA

Välimus
Metallikvärv
Erivärv Tornado Red, Candy White, Kiwi Green, Sunflower Yellow
5 ust
14" terasveljed, rehvid 165/70 R14
16" valuveljed "Scorpius", musta värvi, rehvid 185/50 R16; asendavad standardvelgi
16" valuveljed "Scorpius", rehvid 185/50 R16; asendavad standardvelgi
Musta värvi küljepeeglite korpused ja ukselingid
Kere värvi kaitserauad
Interjöör
Musta värvi tekstiilinterjöör Ambition Black
Istekohad: 2 ees / 2 taga

q sisaldub varustuses

– ei ole valikus antud varustusastmes

330 €

q
q
q
q
q
QV3
PNC

170 €
140 €

4A3
8T2
7X1

170 €
260 €

3L1
3L3

q
q
q
q
q
65 €

q
3HG
9JD
9JE
3U6
4KF
EA2

65 €
20 €
15 €
50 €
70 €

EA9

120 €

*
SPE

Ambition
450 €
250 €

Akupatarei garantii 8 aastat või 160 000 km

Lisagarantii: 1 aasta / 30 000 km (garantiiperiood kokku 5 aastat / 150 000 km)
Rehviparanduskomplekt: 12V kompressor ja rehvitäitevedelik

Ambition
449 €

q
q
q

q
q
PJ1
PJ2

940 €
740 €

q
q
Ambition

q
q

3
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E KAASABIL PUNKTIST A PUNKTI B
iV – selle märgi saavad ŠKODA kõige uuenduslikumad autod ehk hübriidid
ja elektrisõidukid. Aga iV tähendab muudki peale uuenduslike sõidukite.
See tähendab ka uuenduslike ideede kasutamist ja edasiarendamist
niisuguste sõidukite loomisel, mis on intelligentsemad, individuaalsemad ja
intuitiivsemad. Ikoonilised ja inspireerivad. Aga eelkõige igaühele mõeldud.
Just selle poole meie hübriidid ja elektrisõidukid püüdlevad. Seepärast
andsimegi neile märgi iV.
ŠKODA kutsub Sind astuma tulevikku ja kohtuma CITIGOe iV-ga. CITIGOe
iV lihvitud disain ja eeskujulik manööverdusvõime koos e-mobiilsuse uusima
tehnoloogiaga annavad Sulle ideaalse reisikaaslase, kuhu iganes Sa sõita
soovid. Selle erk mootor ja piisav sõiduulatus ei sea linnasõitudeks mingeid
piiranguid. Rääkimata säästlikkusest, sest elektriauto nõuab minimaalselt
hooldust.
Ning mis kõige parem: CITIGOe iV liigub saastevabalt ja on servani täis
sõidurõõmu.
See ongi Simply Clever. See ongi ŠKODA.
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UUS LAENG
LINNAELULE
Erk, värskendav, särav – CITIGOe iV on loodud olema Sinu
ideaalne abiline linnakeskkonnas. See on üks väheseid asju
tänaval, mis korraga nii praktiline kui ka moodne.

EESTVAADE
Uue disainiga esikaitseraud ja
esispoiler annavad autole elava loomu
ning parandavad ka aerodünaamikat.
Uus, kerevärvi esivõre ja integreeritud
suunatuledega küljepeeglite korpused
tugevdavad üldmuljet. Ning nende
kõrval on võimatu mitte tähele
panne LED-päevasõidutulesid ja
udutulesid, viimaseid saab soovi korral
varustada ka kurvifunktsiooniga.
Kurvifunktsiooniga udutuled ees
saadaval lisavarustusena (110 €).

TAGANTVAADE
ŠKODA nimi kaunistab uhkelt
tagaluuki. See märgib margi
enesekindlust oma disainifilosoofia
revideerimisel. iV embleem annab
teada, et tegu on elektrisõidukiga.
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KÜLGVAADE
Muljet tugevdavad veelgi tumedakstoonitud klaasid SunSet, mis mitte ainult rõhutavad meeldivat välimust,
vaid kaitsevad ka tagaistmel reisijaid pimestamise eest. SunSet (tumedaks toonitud tagumised aknad) saadaval
lisavarustusena (70 €). Mustad 16-tollised valuveljed Scorpius rõhutavad auto iseloomulikku stiili ning on
saadaval lisavarustusena (940 €). Kompaktsete välismõõtmetega CITIGOe iV on alati viieukseline.
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VÄRVI LINN PUNASEKS
VÕI KIIVIROHELISEKS
ColourConcepti kasutades on hõlbus CITIGOe iV oma lemmikvärvidesse
rüütada. Erinevate kerevärvidega saab kokku sobitada musta katust ja
küljepeeglite korpusi ning sõita roheliselt. Pole vahet, mis värvi auto on,
keskkonnasäästlikult liigub see alati.

KIWI GREEN TAVAVÄRV
KOOS MUSTA KATUSEGA
HIND 550 €
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CANDY WHITE TAVAVÄRV
KOOS MUSTA KATUSEGA
HIND 550 €

SUNFLOWER YELLOW TAVAVÄRV
KOOS MUSTA KATUSEGA
HIND 550 €

CRYSTAL BLUE METALLIKVÄRV
KOOS MUSTA KATUSEGA
HIND 750 €

TUNGSTEN SILVER METALLIKVÄRV
KOOS MUSTA KATUSEGA
HIND 750 €

TORNADO RED TAVAVÄRV
KOOS MUSTA KATUSEGA
HIND 550 €

iV TEHNIKA
CITIGOe iV paistab silma sellega, et paneb paika uued
standardid vilgastele linnaautodele. Muljetavaldav
dünaamika, mis saavutatakse tänu 212 Nm
pöördemomendile silmapilkselt, muudab iga sõidu
naudinguks. CITIGOe iV on ka kõige vaiksem, ent siiski
muljetavaldav ŠKODA mudelipere liige.

MOOTOR
CITIGOe iV tippvõimsus 61 kW ja sõiduulatus kuni 260 km tõestavad, et isegi väike elektriauto suudab näidata eeskujulikku dünaamikat. Lisaks
sellele toimib mootor ka generaatorina. Energia regenereerimise funktsioon võimaldab auto kineetilist energiat tõhusalt ära kasutada aku
laadimiseks pidurdamise ajal.

LAADIMINE
Kui aku tühjeneb, saab selle uuesti täis laadida
4 tunni ja 8 minutiga (80% täituvuseni) või
kiirlaadimise korral isegi ühe tunniga*.

PANIPAIK LAADIMISKAABLILE
Laadimiskaabli hoidmise pärast pole vaja pead murda.
Keri see lihtsalt kokku ja pane pakiruumis asuvasse
vastavasse panipaika.

* CCS-laadimisega varustatud autodel.
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PARIM VAADE
ON SEES

Kui linnas peab kogu aeg kiirustama, siis CITIGOe iV on
ideaalne koht jalga puhata. Selle viimistletud interjööri
täidavad läbimõeldud mugavused, tänu millele näed
sihtkohta jõudes alati värske välja.

NÄIDIKUPANEEL
Jälgi kõike, mis on oluline.
Näidikuplokk toob sõiduandmed
Sulle otse silme ette.

SOOJENDUSEGA ISTMED
Soojendusega esiistmed kuuluvad
Ambition varustusastmel
standardvarustusse.
NAHKELEMENDID
Sinu sõidumugavust tõstavad nahkkattega
sisustuselemendid, näiteks käigukanginupp, käsipidurihoob
ja rool. 3-kodaraga multifunktsionaalne nahkrool, raadio
ja telefoni juhtimisega roolilt, käigukangi ja käsipiduri
hoob nahkkattega, dekoratiivdetailid Black saadaval
lisavarustusena (330 €).
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ALATI
ÜHENDUSES

MOVE&FUN
Rakendus Move&Fun Androidile ja iOSile tagab Sulle lihtsa
ja kiire ligipääsu paljudele funktsioonidele. Ühendades oma
nutitelefoni raadioga Bluetoothi kaudu, pääsed ligi oma
kontaktidele ja muusika esitusnimistutele. Samuti saad
ülevaate pardakompuutri info kohta.

Kui rakendus Move&Fun sidestab Sinu nutitelefoni auto
pardakompuutriga, annab paljusid teenuseid sisaldav ŠKODA
Connecti rakendus Sulle täieliku kontrolli sõiduki üle,
sealhulgas isegi kaugjuurdepääsu.

NUTITELEFONI HOIDIK ARMATUURLAUAL
Nutitelefoni saab rakenduse Move&Fun abil kasutada
infoekraanina, millel on järgmised funktsioonid: meedia
taasesitus, info sõiduki kohta, virtuaalne näidikupaneel,
telefon, raadio juhtimine ja funktsioon DriveGreen. Toetab
operatsioonisüsteeme iOS ja Android. (Hind 140 €).
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AUTO OTSING
Vaata, kus Su auto seisab – kasvõi teiselt poolt maakera. ŠKODA
Connect näitab Sinu nutitelefonil parkimiskoha aadressi ja parkimise
algusaega.

KAUGJUHTIMISEGA TAIMER
Väljasõiduaja planeerija laseb Sul kontrollida aku täituvust ja paika
panna laadimisaja.

KAUGJUHTIMISEGA LAADIMINE
Kui auto on pandud laadima, saad Sa mitte ainult jälgida laadimise
kulgu, vaid soovi korral ka seda peatada ja uuesti alustada. Tänu sellele
on Sul auto seisundist veelgi parem ülevaade.

KAUGJUHTIMISEGA KLIIMASEADE
See annab Sulle võimaluse auto sisemus enne sõidu algust maha
jahutada, mis on äärmiselt kasulik funktsioon eriti kuumadel
suvepäevadel. Tuleb vaid soovitud temperatuur enne väljasõitu
rakendusse sisestada ja juba mõne minuti pärast võid täies mugavuses
teele asuda.

MÕISTLIKUD
IDEED
Öeldakse, et autot juhtides on kõik Sinu viis meelt
alati hõivatud. Meie arvukate Simply Cleverlahenduste nutikad võimalused pakuvad Sulle abi, mis
mõnikord võib olla nagu taeva kingitus.
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TASKUD
Esiistmete seljatugede siseküljel
asuvatesse hoiutaskutesse mahub
mobiiltelefon, märkmik või mõni
muu väiksem ese.

KINDALAEGAS
Kindalaekas on olemas
integreeritud hoidik prillidele ja
pliiatsile.

NAGI
Kokkuklapitav nagi kindalaekal
on ideaalne koht oma koti
riputamiseks.

TOPSIHOIDIK TAGA
Tagaistmel reisijate käsutuses
on keskkonsooli tagaosas asuv
topsihoidik.
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SUURUS S,
SUHTUMINE XL

Ehkki CITIGOe iV paistab pealt väike, mahub sinna
sisse päris palju. Tänu nutikalt kokkuklapitavatele
istmetele ja avarale pakiruumile ei pea kunagi oma
asju maha jätma.

MAHT
Pakiruumi baasmaht on 250
liitrit ja seda saab tagaistmete
kokkuklappimisega kasvatada 923
liitrini. Eesmise kaasreisija istme
allaklapitav seljatugi lisab veelgi
kasutusvõimalusi.

PAKIVÕRGUD
Pakivõrkude komplekt hoiab Sinu asjad
kindlalt pakiruumis paigal. Pealegi näed
täpselt, kus miski asi paikneb. Kinnitusvõrgud
pagasiruumis, ei saa koos 3GH (Hind 50 €).
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TURVALISELT
LÄBI LINNA

EESMISED TURVAPADJAD
Suure mahuga turvapadjad juhile ja eesmisele kaassõitjale
toimivad koos eesmiste turvavööde pingutitega ning sõna
otseses mõttes ankurdavad teid istme keskele paigale.

Kui Sina läbi linnaelu keerise siksakitad, hoolitsevad
Sinu eest CITIGOe iV turvafunktsioonid, nii et Sina
ise võid olla muretu.

TAGUMISED KÜLGTURVAPADJAD
Need turvapadjad kaitsevad
eesistujate pead ja keha
külgkokkupõrke korral.

SÕIDURAJAL PÜSIMISE
ABISÜSTEEM LANE ASSIST
See süsteem töötab kiirusel üle
65 km/h ja aitab hoida autot oma
sõidurajal.

PARKIMISANDURID
CITIGOe iV-ga manööverdamine
on lihtsam tänu tagakaitserauda
integreeritud parkimisanduritele,
mis jälgivad auto kaugust
mistahes takistustest.
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AMBITION

Ambition-versiooni põhivarustusse kuuluvad muuhulgas musta korpusega
küljepeeglid ja uksekäepidemed, kerevärvi kaitserauad, kroomrandiga
kerevärvi esivõre, LED-päevasõidutuledega esituled, eesmised udutuled,
tumendatud tagatuled, kaugjuhtimisega kesklukustus, elektriajamiga
esiaknad, 6,5-tollise ekraaniga raadio Swing, sõidurajal püsimise
abisüsteem, kliimaseade Climatronic ja palju muud.

INTERJÖÖR
AMBITION BLACK
Tekstiilistmekatted
Must armatuurlaud
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ISTMEKATTED

Ambition Black (tekstiil)
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VELJED
16-tollised mustad valuveljed Scorpius
Hind 940 €

14-tollised terasveljed ilukilpidega Indus

16-tollised hõbedased valuveljed Scorpius
Hind 740 €
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KEREVÄRVID

CANDY WHITE TAVAVÄRV HIND
250 €

TUNGSTEN SILVER METALLIKVÄRV
HIND 450 €

SUNFLOWER YELLOW TAVAVÄRV
HIND 250 €

CRYSTAL BLUE METALLIKVÄRV
HIND 450 €

KIWI GREEN TAVAVÄRV
HIND 250 €

TORNADO RED TAVAVÄRV
HIND 250 €

DEEP BLACK METALLIKVÄRV
HIND 450 €
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TÄIUSTA OMA
CITIGOe iV-d
LAADIMISKAABLI KOTT
Tänu sellele praktilisele tarvikule, kus muuhulgas
leidub ka lisatasku pisiesemetele, saab laadimiskaabli
turvaliselt pakiruumi panna ja see on alati kohe käepärast
(3V0862985C) 48 €.

WALLBOX GARO
GLB-T2 22kW FC Basic
(5m laadimiskaabliga
Type2 pistik) 720 €
(paigalduse hind oleneb
asukohast)

Tarvikud pole sugugi pelgalt nipsasjakesed. ŠKODA
Originaaltarvikutega saad muuta oma autot praktilisemaks,
turvalisemaks ja otstarbekamaks ning kohandada seda
paremini isiklike vajadustega.
VALUVELGEDE KOMPLEKT 4 TK
SCORPIUS
Poleeritud antratsiithallid valuveljed
16" (1ST071496H 8Z8) 776 €
(paigaldusega 800 €)

VALUVELGEDE KOMPLEKT 4 TK
APUS
Hõbedane 5Jx14" (1ST071494D)
628 € (paigaldusega 652 €

VALUVELGEDE KOMPLEKT 4 TK
CRUX
Must 5,5Jx15" (1ST071495N FL8)
728 € (paigaldusega 752 €)

LAMELLREHV SAVA ESKIMO 4 TK
ICE 175/65R14 86T, E-E68dB (sis. keskk.teenuse
tasu) (SAV17565R14EIC) 92 €
(paigaldusega 428 €)

TURVAPOLTIDE KOMPLEKT
(000071597B) 36 €
(paigaldusega 48 €)

NAASTREHV SAVA ESKIMO 4 TK
Stud MS H-Stud 175/65R14
82T (sis. keskk.teenuse tasu)
(SAV17565R14ESS) 92 €
(paigaldusega 428 €)

TEKSTIILPÕRANDAMATID
Kvaliteetsed tekstiilpõrandamatid muudavad
interjööri mugavamaks ja hubasemaks
(1ST061404P) 78 € (paigaldusega 90 €)

PAGASIRUUMI MATT PLASTIK
(1ST061160) 40 € (paigaldusega 52 €)

KUMMIMATID
(1ST061550) 42 €
(paigaldusega 54 €)
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KÄETUGI ESIISTMETE VAHELE
(1ST061123) 220 € (paigaldusega 280 €)

LÄVEPAKU KATTELIISTUD CITIGO-E
5 ust (1ST071310AB) 133 € (paigaldusega 157 €)

PARKIMISABI
TAHA
Värvitud anduritega
(1ST054630)
248 €
(paigaldusega
362 €)

PORISIRMID
Taha (1ST075101A) 14 €
(paigaldusega 80 €)
Ette (1ST075111A)
16 € (paigaldusega 28 €)

JALGRATTAHOIDJA
KATUSELE
1-le rattale
(3T0071128B) 170 €
(paigaldusega 194 €)

KATUSERAAMID
Alumiinium
(1ST071126) 338 €
(paigaldusega
359 €)

22

ELEKTRILISTE
SÕIDUKITE SOETAMINE

INFO TOETUSMEETME KOHTA
Taotlusi sai E-toetuse keskkonnas sisestama
hakata 18. detsembrist. Taotluste esitamine
algab 17. jaanuaril 2020 kell 9 ning kestab
kuni 600 000-eurose esimese vooru
eelarve täitumiseni. 30-päevane vahe vooru
väljakuulutamise ja taotluste esitamise
vahel on tingitud sellest, et taotlejatel jääks
aega oma soovid ja võimalused rahulikult
läbi mõelda ja taotlused ettevalmistatult
sisestada.
MIS ON TOETUSE ANDMISE EESMÄRK?
Meetme eesmärk on süsinikdioksiidi
emissiooni vähendamine Eesti
transpordisektoris elektrisõidukite
ulatuslikuma kasutuselevõtu abil ning
elektritranspordi propageerimine.
KES SAAB TOETUST TAOTLEDA?
Toetust saab taotleda Eesti e-äriregistris
registreeritud ettevõtja või Eesti isikukoodi
omav füüsiline isik.
MILLEKS TOETUST ANTAKSE?
Toetust antakse täiselektrilise M1 või
N1 kategooria sõiduki ostmiseks, mida
hakatakse kasutama peamiselt Eestis.
Elektrisõidukiga tuleb nelja aasta jooksul
toetuse väljamaksmisest läbida vähemalt
80 000 kilomeetrit ja sellest vähemalt 80%
Eestis.
KUI SUUR ON TOETUS?
Toetuse suurus on 5000 eurot ühe
elektrisõiduki kohta.
Toetust saab taotleda vaid selliste
elektrisõidukite ostuks, mille maksumus
käibemaksuta on alla 50 000 euro.
Ettevõtjast taotleja saab küsida toetust kuni
15 elektrisõiduki ostuks ja füüsilisest isikust
taotleja ühe elektrisõiduki jaoks.
Eraisikule makstavast toetusest peab KIK
tulumaksuseaduse kohaselt kinni tulumaksu.
KUIDAS TAOTLEDA?
Taotluse saab esitada E-toetuse keskkonnas.

Taotlusvormi kõik väljad tuleb täita ja lisada
kohustuslikud dokumendid:
1. elektrisõiduki müügipakkumine AMTELi
poolt tunnustatud automüüjalt (nimekiri on
leitav siit) või Euroopa majanduspiirkonna
riigist või Šveitsist elektriauto valmistajalt,
ametlikult esindajalt või valmistaja või
ametliku esindaja poolt tunnustatud
edasimüüjalt;
2. koopia elektrisõiduki EÜ
tüübikinnitustunnistusest;
3. koopia avalikult kättesaadavast
sõidukikirjeldusest, milles on ära toodud
sõiduki arvestuslik energiakulu ja
maksimumkiirus;
4. liisingu korral liisingu pakkumine, millest
nähtub liisingu andja, liisingu tingimused ja
esmase sissemakse suurus. Liisingleping
tuleb sõlmida krediidiasutusega või sellega
ühte kontserni kuuluva ettevõtjaga või
välisriigi krediidiasutuse filiaaliga (nimekiri
on leitav siit).
5. maanteetranspordiettevõtjast
taotleja puhul kinnitus, mille kohaselt
ei kasutata ostetavat elektrisõidukit
rendi või tasu eest kaupade vedamiseks
maanteevedudel;
6. info ettevõtjast taotleja müügitulu suuruse
kohta, kui ettevõtjast taotleja soovib
toetust kolme või enama elektrisõiduki
ostmiseks ja kui see info ei ole äriregistris
kättesaadav.
KIK hindab taotlust ja juhul kui taotlus vastab
kõigile nõuetele ning taotlusvooru eelarve
võimaldab, teeb KIK taotluse rahuldamise
otsuse.
Suhtlus taotlejaga toimub E-toetuse
keskkonna vahendusel.
KUIDAS ARUANNET JA MAKSETAOTLUST
ESITADA?
Projekti periood võib kesta kuni üks aasta.
Selle aja jooksul tuleb sõlmida sõiduki ostumüügileping, tasuda sõiduki eest omaosalus
või teha liisingu sissemakse ning sõiduk
reaalselt kätte saada ja Maanteeametis
registreerida toetuse saaja omandisse või

ALUSTA TAOTLEMIST

valdusesse ning esitada maksetaotlus ja
lõpparuanne.
Projekti aruande ja maksetaotluse saab
esitada E-toetuse keskkonnas. Selleks tuleb
täita etteantud vormid.
Maksetaotlusele tuleb lisada:
1. elektrisõiduki müügi- või liisinguleping;
2. elektrisõiduki üleandmis-vastuvõtmisakt;
3. arve või muu raamatupidamisdokument;
4. elektrisõiduki eest tasumist tõendav
dokument või liisingu esmase sissemakse
tegemist tõendav dokument;
5. elektrisõiduki registreerimistunnistuse
koopia, millest nähtub, et toetuse saaja
on elektrisõiduki omanik või vastutav
kasutaja;
6. kaskokindlustuse leping.
Koos maksetaotlusega tuleb esitada ka
projekti lõpparuanne.
Kui kõik dokumendid on korras, kinnitab
KIK projekti lõpparuande ja teeb toetuse
väljamakse. Liisingu kasutamisel makstakse
toetus pärast liisingu esmase sissemakse
tasumist liisinguandja kontole.
MIDA JA MILLAL TEHA?
1. Valige auto välja ja küsige
müügipakkumine AMTELi
tunnustatud automüüjalt või Euroopa
majanduspiirkonna riigist või Šveitsist
elektriauto valmistajalt, ametlikult
esindajalt või valmistaja või ametliku
esindaja poolt tunnustatud edasimüüjalt.
2. Kui plaanite auto ostmiseks liisingut
kasutada, küsige liisingupakkumine.
3. Sisestage taotlus.
4. Esitage taotlus. Seda saab teha alates 17.
jaanuarist 2020 kell 9.
5. KIK teeb taotluse rahuldamise otsuse
hiljemalt 70 päeva jooksul.
6. Sõlmige auto ostu-müügileping ja
kaskokindlustuse leping, registreerige
auto Maanteeameti registris.
7. Kui soovisite GPS-seadme paigaldamist,
võtke ühendust teenusepakkujaga.
8. Esitage maksetaotlus ja projekti
lõpparuanne enne projekti perioodi lõppu
ja lisage:
*elektrisõiduki müügi ja liisingleping;
* elektrisõiduki üleandmisvastuvõtmisakt;
* arve või muu raamatupidamisdokument;
* elektrisõiduki eest tasumist tõendav
dokument või liisingu esmase sissemakse
tegemist tõendav dokument;
* elektrisõiduki registreerimistunnistuse
koopia, millest nähtub, et toetuse saaja
on elektrisõiduki omanik või vastutav
kasutaja;
* kaskokindlustuse leping.
9. KIK maksab toetuse välja.
10. Kui Te ei soovinud GPS-seadme
paigaldamist, esitage kuni 80 000 km
läbimiseni korra aastas auto läbisõiduinfo.
11. Kuni 80 000 km läbimiseni esitage korra
aastas päritolutunnistuste koopiad, mis
tõendavad taastuvenergia tarbimist.
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KORDUMA
KIPPUVAD KÜSIMUSED
MILLISEID AUTOSID SAAB TOETUSEGA
OSTA?
Toetatakse M1 või N1 kategooria
täiselektriliste ehk ainult elektri jõul liikuvate
sõidukite ostu, mille maksimumkiirus
on suurem kui 60 km/h ja millel on ELi
tüübikinnitus. Elektrisõiduk peab ostmise
hetkel olema uus, see tähendab, et
elektrisõiduki esmane registreerimine toimub
Maanteeametis pärast taotluse rahuldamist.
Elektrisõidukile on antud vähemalt
kaheaastane garantii või samaväärne
läbisõidukilomeetrites väljendatud garantii.
Elektrisõiduk soetatakse AMTELi poolt
tunnustatud automüüjalt või Euroopa
majanduspiirkonna riigist või Šveitsist
elektriauto valmistajalt, ametlikult esindajalt
või valmistaja või ametliku esindaja poolt
tunnustatud edasimüüjalt. Juhul kui sõidukit
ei soetata AMTELi tunnustatud automüüjalt,
tuleb toetuse taotlejal lisada taotlusele
tõendusdokumendid, et automüüja vastab
kehtestatud nõuetele. Elektrisõiduki
maksumus ei tohi olla suurem kui 50 000
eurot käibemaksuta.
KAS SAAN TOETUST, KUI OSTSIN
ELEKTRIAUTO ENNE, KUI SAIN TAOTLUSE
ESITADA?
Auto ostu-müügilepingu võib sõlmida kõige
varem määruse jõustumise kuupäeval, kuid
auto esmane registreerimise Maanteeametis
võib toimuda alles pärast toetuse taotluse
rahuldamist. Kui leping sõlmitakse enne
taotluse rahuldamise otsuse tegemist, peab
taotleja arvestama, et toetust ei pruugi
saada. Seetõttu soovitame lisada taotlusele
elektriauto müügipakkumine ja sõlmida
leping alles pärast toetusotsuse saamist.
SOOVIN TOETUST TAOTLEDA
ETTEVÕTTELE ELEKTRIAUTODE
OSTUKS. KUS SAAN KONTROLLIDA,
KAS ETTEVÕTTEL ON PIISAVALT VABA
VÄHESE TÄHTSUSEGA ABI JÄÄKI?
Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) jääki
saab kontrollida Rahandusministeeriumi
kodulehelt: www.rahandusministeerium.
ee/et/riigiabi. Ühe ettevõtjana käsitletakse
kõiki ühte kontserni kuuluvaid ettevõtteid.
Ühele ettevõtjale antava vähese tähtsusega
abi kogusumma ei tohi mis tahes kolme
eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul
ületada 200 000 eurot. Kui ettevõtjast
taotlejal ei ole piisavalt vähese tähtsusega abi
vaba jääki, meetme raames toetust anda ei
saa. Maanteetranspordi valdkonnas rendi või
tasu eest kaupu vedavate ettevõtjate puhul
ei tohi taotlejale jooksva majandusaasta
ja kahe eelneva majandusaasta jooksul
maanteevedudeks antud vähese tähtsusega
abi koos meetme raames taotletava
toetusega ületada 100 000 eurot.
Maanteetranspordivaldkonna ettevõtja
kinnitab taotluses, et elektriautot ei soetata
maanteevedudeks ettenähtud veokiks.
KIK kannab antud toetuse riigiabi ja vähese
tähtsusega abi registrisse.

24

OLEN ÄSJA ALUSTANUD ETTEVÕTJA JA
SOOVIN TAOTLEDA TOETUST ROHKEM
KUI KAHE ELEKTRIAUTO OSTUKS. KAS
SEE ON VÕIMALIK?
Ettevõte saab taotleda rohkem kui kahe
elektriauto ostuks toetust, kui tema
müügitulu tegutsemisaja jooksul on vähemalt
150 000 eurot. Kui müügitulu suurus ei
ole Äriregistrist tuvastatav, tuleb toetuse
taotlejal taotluses oma müügitulu suurust
tõendada.
MIDA TÄHENDAB, ET ELEKTRISÕIDUKIT
PEAB KASUTAMA PEAMISELT EESTIS JA
MIKS?
Meetme eesmärk on Eesti
transpordivaldkonna CO2 heite
vähendamine, seetõttu on seatud kohustus,
et nelja aasta jooksul peab toetusega
soetatava elektriautoga läbima vähemalt
80 000 km ja sellest vähemalt 80% Eestis.
Kohustuse täitmist tuleb KIKile tõendada.
MIS JUHTUB, KUI MA EI SAA
ELEKTRIAUTOT KÄTTE PROJEKTI
PERIOODIL?
Määruse järgi võib projekti periood olla
kokku kuni üks aasta. Arvestatud on, et
see on piisav aeg auto tellimiseks ja kätte
saamiseks. Projekti perioodil peab auto
valdus toetuse saajale üle minema ja toetuse
saaja peab esitama projekti lõpparuande
ja maksetaotluse. Põhjendatud juhul võib
projekti perioodi pikendada, aga kui toetuse
saaja ei jõua abikõlblikkuse perioodil kõiki
eelnimetatud toiminguid sooritada, kaotab ta
õiguse toetust saada.
PLAANIN ELEKTRIAUTO OSTU 2021.
AASTAL. KAS VÕIN ESITADA VOORU
ALGUSES TAOTLUSE JA MÄÄRATA
PROJEKTI ALGUSEKS NÄITEKS 2021.
AASTA ALGUSE?
Ei. Määruse järgi ei või projekti perioodi algus
olla hilisem kui taotluse rahuldamise otsuse
tegemise päev. Oma tegevuste planeerimisel
võib arvestada, et KIKil on taotluse
menetlemiseks otsuse tegemiseks kuni
70 kalendripäeva. Samuti ei saa rahuldada
taotlust, millele on lisatud automüüja
pakkumine, kus elektriauto kätte saamise
aeg on rohkem kui aasta pärast.
MILLISED TINGIMUSED PEAVAD OLEMA
SÕLMITAVAS LIISINGULEPINGUS?
Liisinglepingut sõlmides peab arvestama,
et elektrisõiduki esmane sissemakse
oleks vähemalt 5000 eurot. Liisinglepingu
kasutamisel maksab KIK toetuse summa
5000 eurot, millest eraisikust taotleja puhul
on kinni peetud tulumaksu osa 20%, otse
liisinguandja kontole.
KUIDAS SAAN TÕENDADA, ET KASUTAN
ROHELIST ENERGIAT?
Tarbitud elektrienergia päritolu
tõendamiseks kasutatakse Eestis või teises
Euroopa Liidu liikmesriigis väljastatud ja

Eesti päritolutunnistuste registris kustutatud
päritolutunnistust. Päritolutunnistus
on elektrooniline dokument, mille võib
osta toodetud elektrienergiast eraldi.
Üks päritolutunnistus on üks megavatttund. Esimene variant on, et kui teie
elektritarbimise pakett näeb ette
taastuvenergia kasutamist (tarbite kodus
või ettevõttes roheelektrit), on see piisav.
Sel juhul ei ole tarvis päritolutunnistusi
soetada. Saate esitada oma elektrilepingu
info. Teine variant on võtta ühendust mõne
elektrimüüjaga (ei pea enda elektrimüüja
olema, võib olla mõni teine elektrimüüja,
sest elektrit ja päritolutunnistusi müüakse
eraldi) ning küsida pakkumust oma tarbimise
ulatuses päritolutunnistuste tühistamiseks.
KAS TOETUSEGA SOETATUD
ELEKTRIAUTOT ON VÕIMALIK MÜÜA
ENNE NELJA AASTA MÖÖDUMIST
TOETUSE SAAMISEST?
Toetuse saaja kohustused jäävad kehtima
kuni läbisõidunõude täitmiseni: vähemalt
nelja aasta jooksul tuleb elektriautoga
läbida 80 000 km. Juhul kui läbisõidunõue
täidetakse varem, vabaneb ka toetuse
saaja oma toetusega seotud kohustustest
varem. Kui autot soovitakse müüa või
vastutava kasutaja õigusi edasi anda enne
läbisõidukohustuse täitmist, tuleb sellest
KIKile teada anda ja elektrisõiduki uus
omanik või liisingulepingu ülevõtja peab
nõustuma toetusega kaasnevad kohustused
üle võtma. KIK kontrollib enne esialgse
toetuse saaja kohustustest vabastamist, kas
auto uus omanik või vastutav kasutaja vastab
taotlejale esitatud nõuetele.
KUIDAS SAAN LASTA OMA AUTOLE
PAIGALDADA GPS-SEADME, ET EI PEAKS
LÄBISÕIDUANDMEID KIKILE EDASTAMA?
KIK teeb seadmete paigaldamiseks hanke.
Kui toetuse saaja avaldab soovi GPS-seadme
paigaldamiseks, antakse talle teada, kus seda
teha saab.
KUIDAS PEAN ARVUTAMA
KASVUHOONEGAASIDE HEITE
KOKKUHOIDU?
Meetme raames loetakse keskmiseks
tavaauto CO2 heiteks 1,97 tonni CO2 10
000 km kohta. Taotluse näitajate lehele
märkige CO2 vähenemine oma eeldatavast
läbisõidust lähtudes. Näiteks kui soetate ühe
auto ja plaanite sellega aasta jooksul 20 000
km läbi sõita, sisestage taotluse näitajate
tabelisse algväärtuseks null ja sihtväärtuseks
3,94 CO2 ekv tonni. Kõikide näitajate
algväärtused peavad olema nullid.
MIDA KIRJUTAN TAOTLUSE VORMI
EELARVE LEHELE PROJEKTI
KOGUMAKSUMUSEKS JA
ABIKÕLBULIKUKS SUMMAKS?
Märkige mõlemale väljale taotletava
toetuse summa. Vaadake ka küsimärkide alt
abitekste!

KUI NAUTISID LUGEMIST, SIIS KUJUTA ETTE,
KUIDAS VEEL SÕITA ON.
HELISTA MEILE PROOVISÕIDU KOKKULEPPIMISEKS
MyŠKODA rakendus
Sinu isiklik teekaaslane. My ŠKODA rakenduse
osa on interaktiivne abiline PAUL, kes on
valmis Sind abistama mitte ainult auto juures,
vaid ka sinu päeva korraldamisel.

ŠKODA Connect rakendus
Naudi täielikku kontrolli oma auto üle. Laadi alla
ŠKODA Connecti rakendus ja saad pideva juurdepääsu
kõigile auto vajalikele funktsioonidele, olgu nendeks
siis sõiduandmed, sõiduulatus, marsruudi kavandamine
või isegi koht, kuhu auto viimati pargitud sai.

Teenuse pakkuja on Swedbank Liising AS. Tutvuge teenuse tingimustega www.swedbank.ee, vajaduse korral konsulteerige pangatöötajaga. Krediidi
kulukuse määr on 2,38 %, vara hind 19 666 € + km, sissemakse 15% periood 5a, lepingutasu 200€, intress 6 kuu Euribor + 1.99% a (16.11.2018 oli 6 kuu
Euribor -0,266% Euribori negatiivne väärtus loetakse võrdseks nulliga; Euribor võib muutuda iga 6 kuu järel), tagasimaksete summa 17 860.88 eurot.
Krediidi kogukulu on 17 919.44€.
Hinnakiri kehtib alates 20.12.2019. Hinnakiri on eurodes. Käesolev hinnakiri muudab kehtetuks kõik eelnevad hinnakirjad. Hinnakirjas toodud
informatsiooni hindade, standard- ja lisavarustuse, disaini ja tehniliste detailide osas on tootjal õigus muuta sellest ette teatamata. Tegemist
on soovituslike jaehindadega ja hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Škoda sõiduautodele kehtib üle-euroopaline tootjatehase garantii 4 aastat
läbisõidupiiranguga 120 000 km. Hooldusvälp vastavalt hooldusnäidule. Škoda 24 h autoabi kehtib garantiiperioodil esimesed 2 aastat. Škoda autoabi
24 h +372 6 979 182.
Mõned kataloogis toodud mudelid võivad piltidel sisaldada lisavarustust, mis ei kuulu tingimata põhivarustuse hulka. Kogu teave tehniliste andmete,
kujunduse, varustuse, materjalide, garantiide ja välimuse kohta oli trükkimineku ajal õige. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata.
Kataloogis toodud teave on üksnes juhindumiseks. Trükitehnoloogia piirangute tõttu võivad kataloogis toodud värvide ja muude materjalide toonid
tegelikkuses erineda. Põhi- ja lisavarustuse, hetkehindade ja tarnetingimuste kohta värskeima teabe ja lisaandmete saamiseks võtke ühendust volitatud
ŠKODA partneriga.

Ametlikult volitatud ŠKODA edasimüüjad Eestis on:
ŠKODA Tallinn • Auto 100 Tallinn AS
Tallinn, Paldiski mnt 73 / Pirni 1, 10621
Telefon: 6808 222 • info@skoda.ee, auto@skoda.ee
www.skodatallinn.ee
ŠKODA Laagri • SKO Motors OÜ
Pärnu mnt. 543, Laagri 76404
Telefon: 6837 070 • auto.laagri@skoda.ee
www.skodalaagri.ee
ŠKODA Tartu • Aasta Auto AS
Tartu, Sepa 24 A, 51013 • Telefon: 7308 000
info@aastaauto.ee • www.aastaauto.ee
facebook.com/skodaeesti

Moller Auto Pärnu OÜ
Pärnu, Välja tn. 3, 80010
Telefon: 4476 200 • parnu@moller.ee
Moller Auto Viru OÜ
Jõhvi, Narva mnt 143, 41536
Telefon: 6808 200 • viru@moller.ee
ŠKODA Viljandi • Folk Auto OÜ
Viljandi, Tallinna 45, 71008
Telefon: 4355 340 • info@folkauto.ee

instagram.com/skodaeesti

ŠKODA Kuressaare • Warma Auto OÜ
Kuressaare, Tallinna 82a, 93815
Telefon: 4530 120 • info@warmaauto.ee
www.warmaauto.ee
ŠKODA Rakvere • Kindle OÜ
Teliku 2, Rakvere
Telefon: 601 8000 • info@skodarakvere.ee
www.skodarakvere.ee

WWW.SKODA.EE
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