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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

Noen av modellene i denne brosjyren er avbildet med ekstrautstyr
som ikke er en del av standardutstyret. ŠKODA forbeholder seg 
retten til endringer (inkludert endringer i tekniske data eller utstyr
for enkelte modeller). Din autoriserte ŠKODA-forhandler informerer
deg gjerne om standard- og ekstrautstyr, aktuelle priser, leverings-
betingelser og -terminer. Denne brosjyren er trykket på klorfritt 
bleket papir og er 100% resirkulerbar.

Vi tar forbehold om trykkfeil.

DEN NYE ŠKODA

CITIGO
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Byen gir deg alle muligheter - en lekeplass for dine største ønsker. For å få mest mulig ut
av dine drømmer trenger du en lekekamerat. En lekekamerat som er like smidig, kjekk og
spontan som deg. Kort sagt så trenger du den nye ŠKODA CITIGO. En liten bil med
store ambisjoner, som imponerer med sin forfriskende stil, overraskende interiør og
gjennomtenkte design. 

That’ s Simply Clever. That’ s ŠKODA.



UTVENDIG
DESIGN
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"Dette må være en ŠKODA" vil du tenke ved første
øyekast. Bilens distinkte og selvsikre design med den
forkrommede grillrammen, store vindusflater og
presist formede frontlykter gjør ŠKODA CITIGO til et
fullverdig medlem av ŠKODA-familien.

SETT FORFRA
Det nyutviklede panseret og
frontgrillen gjør CITIGO enda
mer dynamisk. Den nye støt-
fangeren, med integrerte
tåkelys, understreker det
elegante ved bilen.

SETT FRA SIDEN
Oppreiste sidevinduer bak
gir ett elegant og dynamisk
utseende. SunSet, ekstra
mørke ruter bak, ser ikke
bare stilig ut, men gjør det
også mer behagelig for
passasjerene i baksetet.

SETT BAKFRA
I hekken vil du oppdage
mange elementer som er
typiske for ŠKODA. Den
massive bakre støt-
fangeren gir bilen et robust
utseende. Baklysene har
den kjente C-formede 
belysningen.

ALLTID SYNLIG
I BYBILDET
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HOVEDLYKTER
LED-teknologi i kjørelys
er standard.

BAKLYKTER
Den karakteristiske C-formede belysningen
er typisk for ŠKODA-modellene og bidrar til
bilens selvsikre fremtoning.

PANORAMASOLTAK
Slipp inn mer lys og luft - nyt
følelsen av frihet og  romslighet.
Med det elektrisk justerbare
panoramasoltaket i sotet glass
kan du åpne opp over for-
setene. 



INNVENDIG
DESIGN
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Du vil si "For en fin utsikt!" uten å måtte se ut av vinduet.
Det funksjonelle og veldesignede interiøret  til CITIGO
tilbyr mye av det du er vant til fra ŠKODA.

INNVENDIGE DETALJER
Interiøret i CITIGO er av
høyeste kvalitet og nøyaktig
utførelse uansett hvor du ser.
Det er lagt vekt på
horisontale linjer og en
finjustert ergonomi som gjør
interiøret i denne kompakte
bilen komfortabel, selvsikker
og overraskende romslig.
Intrumentpanelet kan
utstyres med en kjøre-
computer som blant annet
gir utvendig temperatur og
gjennomsnittlig drivstoff-
forbruk.

PLASS
4-seters CITIGO tilbyr en
generøs plass for passasjerer
både foran og bak. Det
perfekt utformede interiøret
i høy kvalitet kan enkelt
forveksles med dyrere biler.

ELEKTRSIK JUSTERBARE SPEIL
OG ELEKTRSIKE VINDUER
Brytere for elektriske vinduer og
sidespeil finner du integrert i armlenet
på førerdøren.

DEN BESTE UTSIKTEN
HAR DU FRA INNSIDEN
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"Vil du sitte på?" Du kommer til å spørre dine venner og
familie dette spørsmålet ofte. Du vil simpelthen elske å
kjøre din CITIGO. Lydkvaliteten og den multifunksjonelle
mobile navigasjonen vil mangedoble fornøyelsen.

MOVE&FUN APP
Du kobler enkelt opp din smarttelefon til radioen via Bluetooth og får dermed 
tilgang til alle dine kontakter, samt spillelister etc. Move&Fun app viser deg også
informasjon fra kjørecomputeren som for eksempel gjennomsnittlig forbruk. 
Takket være DriveGreen-funksjonen, vil du kjøre mer økonomisk.

Og TomTom navigasjonssystemet vil alltid sørge for å ta deg trygt frem til 
ønsket destinasjonsmål.

TILKOBLINGS-
MULIGHETER

La musikk være din favorittpassasjer. Spill dine favorit-
låter gjennom et intuitivt infotainmentsystem og 
høyttalere som gjør alle turer til en konsert.

SWING 
Swing radio med fargeskjerm
og detaljer som inkluderer
Aux-in tilkobling, SD-kort
inngang, Bluetooth og seks
høyttalere. Swing leveres
også med en USB-inngang
i midtkonsollen.

MULTIMEDIABRAKETT
Du kan kjøre trygt med din MP3-
avspiller eller smarttelefon lagret i
multimediabraketten. Den finner
du i koppholderen i midtkonsollet.

IKKE SNAKK,
LYTT!

LYDSYSTEM
Forvandle din CITIGO til en konserthall.
ŠKODA Sound System benytter seks
høyttalere (fire foran og to bak) i tillegg
til subwoofer i bagasjerommet. Total
effekt er hele 300 watt og dette vil
nok holde, selv for de mest audiofile.
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"Alltid i umiddelbar nærhet" og ”hendig” var den viktigste
tanken bak interiørkonseptet til ŠKODA CITIGO. Uansett
hvor du ser, finner du Simply Clever løsninger, som vil gjøre
dine kjøreturer enda mer behagelig.

HANSKEROM
I nedre del av dashbordet ved passasjersetet foran finner du et
lukket oppbevaringsrom med plass for flasker, briller, penn etc. 

PARAPLYBOKS
Møt regnet med et
smil. Under passasjer-
setet finner du nemlig
en boks med en 
original ŠKODA-
paraply.

OPPBEVARINGS-
LOMMER
Lommene på innsiden
av forsetene er et
perfekt sted å opp-
bevare mindre
gjenstander som f.eks
mobiltelefonen.

DRIKKEHOLDER
Koppholderen i midtkonsollet er
lett tilgjengelig fra alle sitteplasser.

SIMPLY CLEVER
SNARVEIER TIL SUKSESS
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CITICO kan ved første øyekast se liten ut, men synet kan bedra. Med
smarte CITIGO seteløsninger som kan felles ned og overraskende
generøst bagasjerom trenger du aldri å legge igjen ting hjemme.

LASTEKAPASITET
Bagasjerommet er på 251 liter, noe som er større
enn hos de fleste konkurrentene. Trenger du enda
mere plass kan baksetet felles ned og kapasiteten
øker til hele 951 liter og to meters lengde. Sete-
ryggen på passasjersetet kan også felles helt ned
for ytterligere fleksibilitet om du ønsker dette.

FORSKJELLIGE NETT
Med disse nettene får du et mer
fleksibelt bagasjerom med god
sikring av løse gjenstander. 

OPPHENGSKROKER
I bagasjerommet finner du
fire opphengskroker for
handleposer etc. 

STØRRELSE SMALL,
MEN FØLES SOM XL



SIKKERHET



2322
S
ik
ke
rh
et

S
ik
ke
rh
et

"Sikkerhet først" er mottoet vi alltid har i tankene når vi bygger
våre biler. Spesielt i byen med stopp-og-start trafikk kreves det
et høyt sikkerhetsnivå. Derfor tilbyr ŠKODA CITIGO flere
funksjoner i tillegg til de grunnleggende sikkerhetskonseptene.

KOLLISJONSPUTER FORAN
Kollisjonsputen for føreren er integrert i rattet, mens kollisjons-
puten på passasjersiden er plassert på dashbordet. Den kan
deaktiveres hvis et barnesete skal monteres i forsetet.

KOLLISJONSPUTER FOR SIDE
I tillegg til kollisjonspute for fører og passasjer foran,
tilbyr vi som standard vår nyutviklede hode- og
brystkollisjonpute. Disse gir god beskyttelse for fører
og passasjer foran ved påkjørsel fra siden.

OPPBEVARINGSROM FOR REFLEKSVEST
En spesiell lomme for refleksvest er
plassert under førersetet.

PARKERINGSSENSOR BAK
Det er enkelt å parkere CITIGO på grunn av kompakte
mål og god manøvrerbarhet. Bestiller du bilen med
parkeringssensorer bak, vil et optisk signal eller et
grafisk display informere deg om hindringer bak bilen.

CITY SAFE BREMSEASSISTENT
City Safe bremseassistent er standard og er nyutviklet for sikker
kjøring i byen. Kjører du under 30 km/t vil sensorer fortelle deg
hvis hindringer nærmer seg. Kjører du under 20 km/t kan
systemet til og med sørge for full stans.

SIKKERHET
FØRST



MONTE CARLO
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Ta ŠKODA sin suksessfulle historie i Rally Monte Carlo og miks det
med stil og sportslige detaljer - resultatet er ŠKODA CITIGO Monte
Carlo. ŠKODA CITIGO Monte Carlo skiller seg ut først og fremt på
grunn av de sorte eksteriørdetaljene med fangere og kanalskjørt i
sportslig look, men også på grunn av sin utpregede sporty kjøre-
karakteristikk da modellen leveres med sportsunderstell som standard.

EKSTERIØR DESIGN
De sorte eksteriørdetaljene er speil-
kapper, frontgrill, frontspoiler, baklys,
takkantspoiler, samt en diffusor til bak-
fanger. Monte Carlo leveres dessuten
med en egen dekor langs sidedørene og
på bakluke, samt tåkelys som standard. 

INNVENDIG DESIGN
Sportsinteriøret leveres med høyglans sorte dekorlister, sort
innvendig innertak og midtkonsoll i rødt som standard. 3-eikers
sportsratt i skinn, samt girspakmansjett med røde sømmer og
håndbrekk i skinn er også en del av utstyrspakken til Monte
Carlo.

INTERIØR
Sportsstoler i rødt, grått og sort er spesielt for Monte Carlo.

KJØR PÅ
RØD LØPER

CRUX
ALUMINIUMSFELGER
Det sportslige under-
strekes av 15" Crux
aluminiumsfelger i sort.

SERPENS 
ALUMINIUMSFELGER
16” Serpens alumini-
umsfelger kan leveres
som ekstrautstyr.



Utstyrsversjonen Ambition inkluderer elementer som dørhåndtak, rammer rundt
ventilasjonsdyser og kombiinstrument etc. i sort. Brytere for ventilasjonsanlegg har innlegg
i krom.  Elektriske vinduer foran, fjernbetjent sentrallås, photo clip, krok på hanskerommet,
lommer på sidene av forsetene, lakkerte utvendige speil og dørhåndtak, setevarme foran
og  elektriske speil med varme er også standard for Ambition.
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AMBITION SORT INTERIØR
Sort instrumentpanel

AMBITION IVORY INTERIØR
Ivory-sort instrumentpanel

AMBITION

STYLE IVORY INTERIØR
Sort høyglans-Ivory instrumentpanel

STYLE IVORY INTERIØR
Sort høyglans-Ivory instrumentpanel

STYLE BLACK INTERIØR 
Sort høyglans instrumentpanel

STYLE Utstyrsversjonen Style inkluderer dekorative interiørelementer i krom som f.eks. dørhåndtak, rammer
rundt ventilasjonsdyser og kombiinstrument. Du kan velge mellom en rekke forskjellige stofftyper og
dekorlister. 14” aluminiumsfelger, tåkelys, 3-eikers skinnratt, aircondition med pollenfilter og kjøre-
computer er også standard for Style.
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Style Ivory (stoff)Ambition Ivory (stoff) Style sort (stoff)Ambition sort (stoff)
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FELGER

15” Crux silver aluminiumsfelger

14” stålfelger med Indus hjulkapsler

15” Crux sort aluminiumsfelger

14” Apus sølv aluminiumsfelger 15” Conan antrasitt aluminiumsfelger

15” Crux hvit aluminiumsfelger15” Conan sølv aluminiumsfelger

14” Apus sort aluminiumsfelger

16” Serpens sort/sølv aluminiumsfelger

14” Apus hvit aluminiumsfelger
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TEKNISKE DATA          

MOTOR
Antall sylindre/slagvolum (cm3)

Maks. effekt ved o/min

Maks. dreiemoment ved o/min

Tilfredsstiller utslippskrav

Drivstoff

KJØREYTELSER
Topphastighet (km/t)

Akselerasjon 0–100 km/t (s)

Drivstofforbruk 99/100

– Bykjøring (l/100 km)

– Landeveiskjøring ( (l/100 km)

– Blandet kjøring (100 km)

CO2 -utslipp (g/km)

NOx (mg/km)

Vendediameter (m)

KRAFT-
OVERFØRING
Type

Clutch

Girkasse

VEKT
Egenvekt med fører (kg)

Nyttelast (kg)

Totalvekt (kg)

Drivstofftank (l)

Bensin rekkemotor, 
vannkjølt direkte innsprøytning

Bensin rekkemotor, 
vannkjølt direkte innsprøytning

Bensin rekkemotor, 
vannkjølt direkte innsprøytning

Bensin rekkemotor, 
vannkjølt direkte innsprøytning

3/999 3/999                                                                                 3/999                                                                                   3/999  

60/5.000 60/5.000                                                                                                 75/6.200                                                                                                     75/6.200

95/3.000 95/3.000                                                                           95/3.000                                                                             95/3.000 

EU6 EU6                                                                                     EU6                                                                                       EU6

Blyfri bensin* Blyfri bensin*                                                                     Blyfri bensin*                                                                     Blyfri bensin*  

162 162                                                                                       173                                                                                       173 

14,4 16,7                                                                                       13,5                                                                                       14,9

4,9 4,7                                                                                       4,9                                                                                         4,9

3,7 3,7                                                                                       3,7                                                                                         3,8

4,1 4,1                                                                                         4,1                                                                                         4,2

96 95                                                                                         96                                                                                          97

8,3 15,0                                                                                     6,2                                                                                         24,7 

9,8 9,8                                                                                        9,8                                                                                         9,8

Forhjulsdrift  Forhjulsdrift                                                                       Forhjulsdrift                                                                         Forhjulsdrift

Hydraulisk enplate Hydraulisk enplate                                                                               Hydraulisk enplate                                                                                 Hydraulisk enplate 
clutch clutch                                                                                                         clutch                                                                                                           clutch

5-trinns manuell 5-trinns automat                                                                                   5-trinns manuell                                                                                       5-trinns automat

940 931                                                                                       940                                                                                       931

425 444                                                                                     425                                                                                        444

1.290 1.300                                                                                   1.290                                                                                     1.300

35 35                                                                                         35                                                                                           35

ØVRIGE SPESIFIKASJONER
Karosseri Utvendige mål

Type 4-seters, 5-dørs inkl. bakluke Lengde/bredde (mm) 3.597/1.645

Luftmotstandskoeffisient Cw 0,315–0,325 avhengig av motorisering Høyde (mm) 1.463

Chassis Akselavstand (mm) avhengig av motorisering 2.420

Foraksel McPherson fjærbensforstilling med triangelarmer og torsjonsstabilisatorstag Sporvidde foran/bak (mm) 1.428/1.424

Bakaksel Compound link bakaksel Bakkeklaring (mm) 121

Bremser Hydraulisk 2-krets bremsesystem, diagonalt forbundet med bremseforsterker, med Dual Rate Innvendige mål

– foran Innvendig ventilerte skivebremser med 1-stempels flytende kaliper Innvendig bredde foran/bak (mm) 1.369/1.388

– bak Trommelbremser Effektiv bredde foran/bak (mm) 993/947

Styring Direkte tannstangsstyring med elektromekanisk servo Bagasjeromsvolum (l)

Felger 5,0J x 14"  U/reservehjul, med baksete slått opp/ned 251/951

Dekk** 165/70 R14, 175/65 R14 Green tec 

1.0 MPI/60 hk
44 kW

1.0 MPI/60 hk
44 kW

1.0 MPI/75 hk
55 kW

1.0 MPI/75 hk
55 kW

    *   Lavoktan bensin kan påvirke ytelsene.
        For nærmere informasjon, kontakt din autoriserte ŠKODA-forhandler.

Alle tall gjelder for standard modell uten ekstrautstyr.


