
                                ORIGINALT TILBEHØR

NYE ŠKODA

CITIGOe iV



ŠKODA har endelig avduket sin første helelektriske modell.
ŠKODA CITIGOe iV har et Li-ion-batteri med en kapasitet på

36,8 kWh. Dette gir en rekkevidde på inntil 265 km på en
enkelt lading. Til tross for kompakte mål (lengde 3.597 mm

og bredde 1.645 mm) tilbyr ŠKODA CITIGOe iV god plass for
inntil fire persjoner. Bagasjerommet er på 250 liter. 

Ønsker du å sette ditt helt personlige preg 
på din ŠKODA CITIGOe iV?  Vårt utvalg av originalt ŠKODA
tilbehør vil garantert tilfredsstille dine individuelle behov og

krav.  Enten du ønsker flere oppbevaringsmuligheter eller vil
fremheve bilens spesielle design, vil du helt sikkert finne det

tilbehøret du trenger. 

Originalt ŠKODA tilbehør leveres som standard- eller ekstra-
utstyr og kan også leveres til andre ŠKODA-modeller. Velger

du våre produkter, får du en rekke fordeler med på kjøpet,
som lang levetid, høy sikkerhet, egne tekniske løsninger og

perfekt passform. Alle autoriserte ŠKODA-forhandlere tilbyr
originalt tilbehør fra ŠKODA, høyt kvalifiserte 

kontaktpersoner og førsteklasses reparasjonsservice.  

That’s Simply Clever. That’s ŠKODA.
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LADING

Kabel for hjemmelading
Tilgjengelig fra og med 2. kvartal 2020

Kabel for offentlige ladestasjoner
Tilgjengelig fra og med 2. kvartal 2020

Renseverktøy for ladekabel
Tilgjengelig fra og med 1. kvartal 2020

000 096 150F

Bag for ladekabler 
Tilgjengelig fra og med 1. kvartal 2020
3V0 862 985C

Ladestasjon DEFA eRange UNO
Kontakt din ŠKODA-forhandler for 
nærmere informasjon

Ladestasjon DEFA eRange IQ
Kontakt din ŠKODA-forhandler for
nærmere informasjon
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ŠKODA originale ventilhetter
000 071 215C

ŠKODA originale låsebolter
000 071 597B

ŠKODA originale dekkbager
000 073 900B

Dekkbager 14” til 18”
810 006 SK

Dekkbager opp til 21”
810 006 LSK

KJETTINGER FOR 14” DEKK
000 091 387AL   I   for 165/70 R14 dekkALUMINUMS          

FELGER

SCORPIUS
Aluminiumsfelger 6.0J x 16“ ET43 
for 185/50 R16 dekk
1ST 071 496P HA7 |  antrasitt, børstet 
1ST 071 496J FL8 |  sortmetallic, børstet
1ST 071 496H 8Z8 |  sølv metallic

Skvettlapper
1ST 075 111A  | foran
1ST 075 101A | bak

NYHET

Kan brukes sammen med kjettinger.

Visste du at…
Alle våre aluminiumsfelger har passert strenge homologeringstester for å bevise sin motstand mot 
korrosjon, klimatiske påvirkninger og kjørebelastninger. ŠKODA originale aluminiumsfelger er også 
beskyttet av et ekstremt sterkt og varmebestandig lakklag for lengst mulig holdbarhet.
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KOMFORT OG
BESKYTTELSE



Bærbar espresso/kaffemaskin 
000 069 641C

Thermoelektrisk kjøleboks (15L)
5L0 065 400

Thermoelektrisk kjøleboks (20L)
000 065 400G

LED leselampe (12V) 
000 069 690L

Paraply
000 087 600L

Bagasjeromsveske 
DMK 770 003

Terskellister
1ST 071 303A    |  aluminiumsinnlegg
1ST 071 310AB  |  3D
1ST 071 310C

Solskjerming
1ST 064 363A   |  bakre sideruter
1ST 064 361     |  bakrute

Tekstilmatter standard
4-delt sett 
1ST 061 404BB
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Nettsystem – sort
1ST 065 110 | Sett med to vertikale nett bak
baksetet og under bakluken
1ST 065 110A | Nett bak baksiden
1ST 065 110D | Nett under hattehyllen 

Dobbelt bagasjeromsgulv
1ST 061 261

Universal fixing element
6V0 061 104

Parkeringssensor bak
1ST 054 630
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Skjøteledning er greit til julelysene, men ikke som fast lading for elbilen din. Den fortjener en

bedre og fremfor alt sikrere strømtilførsel.

Visste du at en sammenkveilet skjøteledning gir strømmen økt motstand? Eller at en vanlig stikkontakt

ikke er konstruert for å levere høy effekt over tid? Problemet i begge tilfeller er varmegang. Når strømmen

møter motstand i en innrullet skjøteledning (kabeltrommel), eller når energien blir overført på en så liten

kontaktflate som en vanlig stikkontakt har, da blir det varmt. Det kan desverre medføre brannfare.

Derfor anbefaler blant annet norsk Elbilforening at du installerer hjemmeladeboks når du blir eier av en elbil.

Hvorfor hjemmelader fra  DEFA? 

→   DEFAs ladeløsninger leveres ferdig montert med standard installasjon, og du nyter godt av et 

      supportteam som er til tilgjengelig syv dager i uken dersom det skulle oppstå problemer.

→   DEFA er global markedsleder innen elektriske bilvarmesystemer. I Norge er de for eksempel kjent for 

      sine motor- og kupevarmere, som også er levert til mange ŠKODA -modeller.

→   Med over 60.000 hjemmeladebokser levert så langt, har DEFA opparbeidet seg mest erfaring i Norden

      på lading av elbiler. Nå kommer denne erfaringen deg til gode gjennom samarbeidet med ŠKODA.

→   Ladeløsningene er utviklet i et langvarig samarbeid med kvalitetsleverandøren ABL, og ble nylig kåret til 

      "best i test" av tyske ADAC. Spesielt sikkerhet, brukervennlighet og pålitelighet berømmes. Løsningene 

      for det norske markedet har i tillegg egenutviklede komponenter tilpasset bruk i det norske 

      strømnettet. 

→   Mulighet for skreddersydde løsninger tilpasset ditt ladebehov og tilgjengelig strømkapasitet.

DEFA HJEMMELADER TIL DIN CITIGOe iV

Slepetau
GAA 500 001

Praktisk førstehjelpspute
Inneholder alt du måtte trenge om uhellet skulle være ute.

000 093 108 H

Refleksvest
000 093 056L

Varseltrekant
GGA 700 001A

ŠKODA foldbar snømåke
5L0 099 320

Ekstra lyspæresett
1ST 052 000A   | H4 uten tåkelys
1ST 052 000B   | H7 uten tåkelys
1ST 052 000D  | H4 med tåkelys
1ST 052 000E   | H7 med tåkelys
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Låsbar sykkelholder
i aluminiumsprofil
000 071 128P

Låsbar ski- og snøbrett-
holder i aluminiumsprofil
000 071 129AA

Lasteholder
1ST 071 126A

TRANSPORT

Bæreveske for lasteholder
000 071 156
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SIKKERHET



HTS BeSafe iZi Go og i-Size Modular
Monteres enkelt på iZi Modular i-Size basen. Bare klikk setet på plass. Den unike 
kombinasjonen av EPS og skumgummi, sammen med myk polstring inne i skallet, 
gjør disse barnestolene meget komfortable. Bakovervendt: 61 - 105 cm. 
Fremovervendt: 88 - 105 cm.

HTS BeSafe iZi Modular Go (590 001) Midnight black (må kombineres med base)
HTS BeSafe iZi Modular i-Size (580 001) Midnight black (må kombineres med base)
HTS BeSafe iZi i-Size Base (569 500)

HTS BeSafe iZi Up X3 Fix
Barnestol som enkelt justeres i høyden
mens barnet sitter i stolen. For barn 
15-36 kg og opptil 135 cm.

(515 164) Fresh Black Cab

FAMILIE

HTS BeSafe iZi Flex FIX i-Size
Denne beltestolen med høy rygg fra BeSafe er beregnet for barn mellom
100 og 150 cm. Den kombinerer svært god sikkerhet, optimal komfort og en
rekke praktiske løsninger med en design som gir plass til opptil tre personer i
alle aldre på én rad. Monteringen er rask, enkel og ferdig på en-to-tre.

(518 064) Fresh Black Cab (518 050) Midnight Black
(518 013) Navy Melange (518 007) Sunset Melange
(518 003) Ivory Melange (518 009) Sea Green Melange
(518 002) Metallic Melange

Det er vel neppe noen tvil om hva som er barnesetets

viktigste funksjon - å beskytte barnet mot farer. For at

barnesetet skal fylle denne funksjonen, må det være

tilpasset barnets størrelse og vekt. Vi tilbyr ŠKODA

barneseter for alle aldersgrupper inntil 12 år (eller 

36 kg). CITIGOe iV har ISOFIX-fester for to 

barneseter som standard. Med dette systemet 

festes barnesetene direkte til karosseriet. 

Dette er dagens beste sikkerhetssystem 

for barn i bilen. 
Sikkerhetsbelte for hund 
000 019 409A  |  S 
000 019 409B  |  M
000 019 409C  |  L
000 019 409D  |  XL

Kidfix II XP barnesete (4-punkts sikkerhetsbelte)

000 019 906L

15–36 kg

BABY-SAFE Plus barnesete
1ST 019 907

ISOFIX Duo Plus barnesete
DDA 000 006

0–13 kg 9–18 kg

Underlagsmatte
000 019 819A
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USB tilkoblingskabler
Micro |  5JA 051 446J

Mini | 5JA 051 446H

Apple | 5E0 051 510E

MYŠKODA CONNECT APP
Det handler om reisen og ikke bare destinasjonen - og med ŠKODA
CITIGOe iV nyter alle kjøreturen. Et moderne infortainment-system
gjør det enkelt å kommunisere med venner, samt få tilgang på aktuell
informasjonen når du måtte trenge det. Vårt infortainment-system
holder deg og dine passasjerer fornøyd under hele turen.

Bruk ŠKODA Connect App og ŠKODA OneApp til å blinke med lyktene
for å lokalisere den i f.eks parkeringshus, sørg for at alle dører er låst
eller kontroller drivstoff, trafikk og vær. Dra nytte av statistisk fra
tidligere kjøreturer og bruk disse til å planlegge en mer effektiv rute
neste gang. ŠKODA Connect App og ŠKODA OneApp gir deg en rekke
andre funksjoner som bare venter på å bli utforsket. 

ONE APP OG CONNECT APP

OneApp er en særdeles nyttig mobilapplikasjon som
gir enkel tilgang til et bredt spekter av tjenester og
assistanseverktøy.

Du kan enkelt sjekke bilens status, en turlogg eller å
planlegge en tur ved å referere til interessante steder
i nærheten med din smarttelefon. Med ŠKODA 
Connect App vil du alltid ha full kontroll over din
CITIGOe iV. Få tilgang til alle nødvendige funksjoner, 
hvor som helst og når som helst, fra din smarttelefon
eller din smartklokke.

Alle funksjoner er tilgjengelige basert på bestilling av
ŠKODA Connect pakke: Infotainment Online eller
Care Connect.
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Din ŠKODA-forhandler:

NÅ SOM DU HAR LEST OM DEN, HAR DU

KANSKJE LYST TIL Å PRØVE OGSÅ?

RING OSS FOR Å AVTALE PRØVEKJØRING

www.skoda.no


