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  ŠKODA CITIGO 
CENNIK  
ROK PRODUKCJI 2018 

 

Dodatkowy upust 1 000 zł  
przy odkupie Twojego auta3 
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Pakiet przeglądów o wartości   
2 850 zł w standardzie2 
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Podana rata miesięczna wynosi 1% ceny samochodu i jest to wartość brutto dla ŠKODA Kredyt Niskich Rat oraz netto dla ŠKODA Leasing Niskich Rat. Założenia przyjęte przy kalkulacji rat: 
ŠKODA Kredyt Niskich Rat - 25% wkładu własnego, umowa na 48 miesięcy, roczny limit przebiegu 20 tys. km, finalna rata określona w umowie. 
ŠKODA Leasing Niskich Rat - 10% opłaty wstępnej, umowa na 48 miesięcy, roczny limit przebiegu 20 tys. km, finalna rata określona w umowie. 
 

 ŠKODA KREDYT NISKICH RAT lub ŠKODA LEASING  NISKICH RAT     Zdecyduj, jak sfinansujesz swoją nową ŠKODĘ. 

ŠKODA Kredyt Niskich Rat i ŠKODA Leasing  Niskich Rat to nowy sposób na zawsze nowy samochód. 

Przesiadając się do nowej ŠKODY spłacasz jedynie kwotę odpowiadającą utracie wartości pojazdu, zachowując  
zgromadzone oszczędności. 

• Koszt dodatkowego wyposażenia rozkłada się na niskie raty. 

• Decyzję o opcji zakończenia umowy podejmujesz na koniec kontraktu.  

• Już po 2 latach samochód możesz po prostu oddać do salonu i zmienić na nowy, dopasowany do aktualnych potrzeb. 

 
 

 

ŠKODA Kredyt Niskich Rat to oferta kredytu Volkswagen Bank Polska S.A. ŠKODA Leasing Niskich Rat to oferta leasingu przygotowana przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w 
Polsce. Suma spłat w okresie umowy pokrywa jedynie przewidywaną utratę wartości pojazdu w tym czasie. Na zakończenie okresu umowy Klient ma możliwość zwrotu pojazdu albo zatrzymania go 
za zapłatą kwoty określonej w umowie. W przypadku zwrotu pojazdu z ponadnormatywnym zużyciem lub przebiegiem Klient jest zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów na zasadach 
określonych w umowie. ŠKODA Kredyt Niskich Rat 1% - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,34%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) to 57 048 zł , 
całkowita kwota do zapłaty 69 776 zł, oprocentowanie zmienne 1,79%, całkowity koszt kredytu 12 728 zł (w tym: prowizja 3 155 zł, odsetki 3 512 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 2 220 zł, 
ubezpieczenie spłaty kredytu 3 841 zł), 48 miesięcznych rat równych po 815 zł; rata finalna 30 664 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 23.03.2018 na reprezentatywnym przykładzie. Oferta na 
wybrane modele ŠKODY z rocznika 2018 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. 
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą  ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. 

 

wkład własny już od 
0% ceny auta 

niskie miesięczne raty 
tylko 1% ceny auta 

dalsza spłata 
lub zwrot pojazdu 

 

ŠKODA Citigo wersja 3-drzwiowa 
 

SILNIK MOC SKRZYNIA BIEGÓW AMBITION STYLE 

  RATA MIESIĘCZNA JUŻ OD (RRSO 7,34%)1 : 369 zł  416 zł 

1.0 MPI 44 kW (60 KM) manualna, 5-biegowa 
 

36 900 zł  
 

41 550 zł  

1.0 MPI 55 kW (75 KM) manualna, 5-biegowa 
 

38 350 zł  
 

43 050 zł  

1.0 MPI 55 kW (75 KM) zautomatyzowana, 5-biegowa ASG - 

 

45 700 zł  

 
ŠKODA Citigo wersja 5-drzwiowa 
 

SILNIK MOC SKRZYNIA BIEGÓW AMBITION STYLE 

  RATA MIESIĘCZNA JUŻ OD (RRSO 7,34%)1 : 384 zł 431 zł 

1.0 MPI 44 kW (60 KM) manualna, 5-biegowa 
 

38 400 zł  
 

43 050 zł  

1.0 MPI  55 kW (75 KM) manualna, 5-biegowa 
 

39 850 zł  
 

44 550 zł  

1.0 MPI  55 kW (75 KM)  zautomatyzowana, 5-biegowa ASG 
 

42 500 zł  
 

47 200 zł  
 
Informujemy, że auta z Roku Modelowego 2018 dostępne są jedynie z oferty placowej dealerów - niedostępne w produkcji. O szczegóły zapytaj Sprzedawcę. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

3 

 

Oferta LPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>PEWNOŚĆ – podczas obowiązywania pakietu przeglądów nie ponosisz żadnych kosztów 

wynikających ze standardowego planu serwisowego. 
 

>SPOKÓJ – nie dotyczą Cię ewentualne zmiany cen przeglądów (wraz z potrzebnymi częściami i 

materiałami eksploatacyjnymi). 
 

>JAKOŚĆ– Twoja ŠKODA jest w najlepszych rękach aż przez 4 lata. Wszelkie przeglądy, wynikające 

z wyżej wymienionego planu serwisowego, są wykonywane przy zachowaniu wysokiej jakości i 
użyciu oryginalnych części przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego ŠKODA. 
 

>WYGODA – przegląd możesz wykonać u dowolnego Autoryzowanego Partnera 

Serwisowego ŠKODA na terenie całego kraju. 
 

>CIĄGŁOŚĆ– przy odsprzedaży samochodu w okresie obowiązywania pakietu przeglądów, 

przechodzi on na kolejnego właściciela. 
 

>WYŻSZA WARTOŚĆ– samochód regularnie serwisowany u Autoryzowanego Partnera 

Serwisowego utrzymuje wyższą wartość odsprzedaży. 
 

Pakiet przeglądów to opłacone wcześniej obowiązkowe przeglądy (robocizna, oryginalne części i materiały eksploatacyjne zgodne z planem serwisowym) przez pierwsze 4 lata 
lub do osiągnięcia przebiegu 60 000 km. 
 

SPOKÓJ, PEWNOŚĆ I NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 
 

PAKIET PRZEGLĄDÓW W STANDARDZIE 
 
 

Przełącz się na oszczędzanie dzięki instalacji LPG  

Landi Renzo  zaprojektowanej specjalnie dla ŠKODY Citigo 

Dla 1,0 MPI z manualną skrzynią 

biegów za 3 800 zł 
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Wybrane elementy wyposażenia standardowego 
 
AMBITION STYLE 

Wyposażenie wersji AMBITION  plus dodatkowo 

• ESP (z ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, TPM) • Trójramienna wielofunkcyjna  kierownica z małym pakietem skórzanym 

• Czołowa poduszka powietrzna kierowcy i pasażera • Radio SWING (MP3, SD, AUX-IN, USB, kolorowy ekran, sześć głośników, Bluetooth) 

• Boczne poduszki powietrzne z funkcją ochrony głowy dla przednich foteli • Czujniki parkowania z tyłu 

• Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego • Przednie światła przeciwmgłowe 

• Elektrycznie sterowane szyby z przodu • Elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka boczne 

• Klimatyzacja manualna • Obręcze kół ze stopów lekkich 5J x 14” 

• Komputer pokładowy  

• Zdalnie sterowany centralny zamek 

• Fotel kierowcy z możliwością regulacji na wysokość 

 

• Radio BLUES (CD, MP3, SD, AUX-IN, USB, dwa głośniki) 

• Światła do jazdy dziennej LED 

• Światła tylne przyciemniane 

• Stalowe obręcze kół 5J x 14”” 

 
Elementy wyposażenia standardowego i opcjonalnego 
 
BEZPIECZEŃSTWO AMBITION STYLE 

Czołowa poduszka powietrzna kierowcy i pasażera  

Boczne poduszki powietrzne z funkcją ochrony głowy dla przednich foteli  

Dezaktywacja czołowej poduszki pasażera 250 250 

ESP (z ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA)  

HHC – system wspomagania ruszania pod wzniesienia dla systemu ESP  

TPM – funkcja kontroli ciśnienia w oponach  

Funkcja awaryjnego hamowania (City Safe Drive) z czujnikiem zbliżeniowym CV (Closing Velocity) oraz czujnikiem deszczu i zmierzchu 1 250  1 250 

Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla przednich foteli oraz tylnej kanapy (przednie pasy z napinaczami pirotechnicznymi z ograniczeniem siły napięcia)  

Sygnalizacja niezapiętych pasów z przodu  

Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy z uchwytami Top Tether od strony bagażnika (w oparciu tylnej kanapy)  

Fotele przednie z zintegrowanymi zagłówkami  

Dwa zagłówki na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy z możliwością regulacji  

Immobiliser  

Dwutonowy klakson  

 
 

ZAWIESZENIE 
Opcje: pakiet na bezdroża, pakiet sportowy oraz sportowe zawieszenie wzajemnie się wykluczają. AMBITION STYLE 

Sportowe zawieszenie 550 550 

Pakiet na bezdroża 700 700 
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KOMFORT AMBITION STYLE 

Światła do jazdy dziennej LED  

Przednie światła przeciwmgłowe 850 

Przednie światła przeciwmgłowe z funkcją CORNER 1 250 450 

Regulacja wysokości kierownicy  

Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego  

Zdalnie sterowany centralny zamek (jeden składany kluczyk)  

Komputer pokładowy  

Wyświetlacz Maxi DOT 
Niedostępne dla wersji ze skrzynią biegów ASG 

750 750 

Easy Entry – system ułatwiający zajmowanie miejsca na tylnej kanapie (dot. wersji 3-drzwiowej)  

Fotel kierowcy z możliwością regulacji na wysokość  

Fotel kierowcy i pasażera regulowany na wysokość 300 300 

Manualnie sterowane lusterka boczne  - 
Elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka boczne 750 

Elektrycznie sterowane szyby z przodu  

Elektrycznie sterowane panoramiczne okno dachowe 3 100 3 100 

Czujniki parkowania z tyłu 1 050 

Climatic – klimatyzacja manualna z filtrem powietrza  

Climatronic – klimatyzacja automatyczna 1 200 1 200 

Możliwość rezygnacji ze standardowej klimatyzacji ○ - 

Podgrzewane przednie fotele 850 850 

Tempomat 500 500 

Tempomat z Maxi DOT 
Niedostępne dla wersji ze skrzynią biegów ASG 

1 250 1 250 

Zestaw wskaźników z obrotomierzem oraz analogowym wskaźnikiem paliwa  

Oświetlenie wnętrza przedniej części podsufitki  

Oświetlenie części bagażowej  

Osłona przeciwsłoneczna kierowcy, osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem  

 
 

FUNKCJONALNOŚĆ AMBITION STYLE 

Składane, dzielone oparcie tylnej kanapy  

Gniazdo 12 V w konsoli środkowej  

Półka nad częścią bagażową  

Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, zamykany  

Haczyki w słupkach B  

Cztery haczyki w przestrzeni bagażowej  

Podwójna podłoga bagażnika 350 350 

Zestaw siatek w kolorze czarnym (2 siatki pionowe) 250 250 
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Dwa uchwyty na butelki przy zewnętrznych miejscach tylnej kanapy (dot. wersji 3-drzwiowej)  

Konsola centralna ze schowkami (jeden w części przedniej, jeden w części tylnej)  

Uchwyt na kwity parkingowe  

Kieszenie na drobne przedmioty na zewnętrznych częściach foteli przednich  

Pakiet dla palących (popielniczka z przodu, zapalniczka) 100 100 

Uchwyt na torbę w pokrywie schowka po stronie pasażera  

Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera  

Pakiet SIMPLY CLEVER dla wersji 3-drzwiowej (uchwyt na multimedia w przedniej konsoli, zestaw siatek  
w kolorze czarnym (2 siatki pionowe) pojemnik na odpadki, 2 składane kluczyki) 

300 300 

Pakiet SIMPLY CLEVER dla wersji 5-drzwiowej (uchwyt na multimedia w przedniej konsoli, podwójna podłoga bagażnika, pojemnik na odpadki,  
2 składane kluczyki) 

350 350 

Składane oparcie fotela pasażera 
Dostępne wyłącznie dla nadwozia 5-drzwiowego 

350 350 

 
AUDIO I KOMUNIKACJA AMBITION STYLE 

Radio BLUES (CD, MP3, SD, AUX-IN, USB, dwa głośniki)  - 

Radio BLUS (CD, MP3, SD, AUX-IN, USB) z Soundsystem (6 głośników oraz subwoofer – 300 W) 
Wyklucza się ze stalowym kołem zapasowym oraz instalacją LPG 

1 500 - 

Radio SWING (MP3, SD, AUX-IN, USB, kolorowy ekran, sześć głośników, Bluetooth) 1 200  
Radio SWING (MP3, SD, AUX-IN, USB, kolorowy ekran, Bluetooth) z Soundsystem (6 głośników oraz subwoofer – 300 W) 
Wyklucza się ze stalowym kołem zapasowym oraz instalacją LPG 

2 400 1200 

DAB + (funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej) 700 700 

Uchwyt na smartfon dla radia SWING 500 500 

Dodatkowe 4 głośniki dla radia BLUES 
(2 głośniki w słupkach A, 2 głośniki w okładzinach bocznych pod podłokietnikami z tyłu)  

450 - 

 
STYLISTYKA AMBITION STYLE 

SUNSET – tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia 350 350 

Lusterka zewnętrzne oraz klamki drzwi w kolorze nadwozia  

Zderzaki w kolorze nadwozia  

Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze chromu    

Światła tylne przyciemniane  

Trójramienna kierownica z tworzywa sztucznego  - 

Wnętrze Ambition (w stylistyce czarnej lub czarno-beżowej)  - 

Trójramienna wielofunkcyjna skórzana kierownica z dekorem w kolorze czarnym oraz małym pakietem skórzanym dla wersji Ambition 
Połączenie skóry naturalnej i ekologicznej. Dostępna wyłącznie dla standardowego wnętrza Ambition (w stylistyce czarnej lub czarno-beżowej) 

1 350 - 

Wnętrze Ambition w stylistyce czarnej z trójramienną wielofunkcyjną skórzaną kierownicą oraz dekorem w kolorze srebrnym na desce rozdzielczej i kierownicy 
Połączenie skóry naturalnej i ekologicznej 

1 550 - 

Wnętrze Style w stylistyce czarnej z trójramienną wielofunkcyjną skórzaną kierownicą oraz dekorem w kolorze srebrnym na desce rozdzielczej i kierownicy 
Obszycie kierownicy stanowi połączenie skóry naturalnej i ekologicznej 

- 

Wnętrze Style w stylistyce czarnej z trójramienną wielofunkcyjną skórzaną kierownicą z dekorem w kolorze czarnym na kierownicy, bez dekoru na desce 
rozdzielczej 
Obszycie kierownicy stanowi połączenie skóry naturalnej i ekologicznej 

 

- ○ 
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Wnętrze Style w stylistyce czarno-beżowej z wielofunkcyjną trójramienną skórzaną kierownicą oraz dekorem w kolorze czarnym na desce rozdzielczej  
i kierownicy 
Obszycie kierownicy stanowi połączenie skóry naturalnej i ekologicznej 

- ○ 

Pakiet Dynamic (SUNSET, wnętrze Dynamic w stylistyce czarnej z trójramienną wielofunkcyjną skórzaną kierownicą sportową oraz dekorem w kolorze czarnym 
na desce rozdzielczej i kierownicy) 
Obszycie kierownicy stanowi połączenie skóry naturalnej i ekologicznej 

1 700 700 

Dekor na desce rozdzielczej w kolorze białym dla Pakietu Dynamic 200 ○ 

Pakiet Color (dach w kolorze czarnym lub białym, lusterka w kolorze dachu) 
Niedostępne z elektrycznie sterowanym panoramicznym oknem dachowym, lakierem niemetalizowanym Żółty Sunflower 

1 200 1 200 

Pakiet sportowy (obręcze kół ze stopów lekkich CRUX 5,5J x 15”, sportowe zawieszenie, SUNSET) 
Opcje: pakiet na bezdroża, pakiet sportowy oraz sportowe zawieszenie wzajemnie się wykluczają 

2 600 1 100 

Pakiet w kolorze srebrnym we wnętrzu (ramka ozdobna wokół wylotów nawiewu powietrza, panelu radia i klimatyzacji)  

Elementy kontrolne ogrzewania w kolorze srebrnym  

Wykończenie gałki zmiany biegów w kolorze srebrnym  

Wewnętrzne klamki drzwi w kolorze srebrnym - 

 
KOŁA AMBITION STYLE 

Stalowe obręcze kół 5J x 14” z osłonami ARIES z oponami 165/70 R14  - 
Obręcze kół ze stopów lekkich APUS 5J x 14” z oponami 175/65 R14 1 600 

Obręcze kół ze stopów lekkich APUS 5J x 14” białe z oponami 175/65 R14 2 100 450 

Obręcze kół ze stopów lekkich APUS 5J x 14” czarne z oponami 175/65 R14 2 100 450 

Obręcze kół ze stopów lekkich CONAN 5,5J x 15” srebrne polerowane  z oponami 185/55 R15 - 1 300 

Obręcze kół ze stopów lekkich CONAN 5,5J x 15” antracytowe polerowane  z oponami 185/55 R15 - 1 700 

Obręcze kół ze stopów lekkich CRUX 5,5J x 15” z oponami 185/55 R15 2 300 700 

Obręcze kół ze stopów lekkich CRUX 5,5J x 15” białe z oponami 185/55 R15 2 800 1 150 

Obręcze kół ze stopów lekkich CRUX 5,5J x 15” czarne z oponami 185/55 R15 2 800 1 150 

Obręcze kół ze stopów lekkich SERPENS 6J x 16” z oponami 185/50 R16 3 000 1 400 

Obręcze kół ze stopów lekkich SCORPIUS 6J x 16” z oponami 185/50 R16 3 000 1 400 

Obręcze kół ze stopów lekkich SCORPIUS 6J x 16” czarne polerowane z oponami 185/50 R16 3 800 2 150 

Stalowe koło zapasowe (klucz do kół, lewarek) 
W przypadku wyposażenia samochodu w obręcze kół ze stopów lekkich 14” lub 15” koło ma status koła dojazdowego. Samochody wyposażone w opcjonalne koło zapasowe nie posiadają zestawu naprawczego 

300 300 

Zestaw naprawczy  
Samochody wyposażone w opcjonalne koło zapasowe nie posiadają zestawu naprawczego  

 
LAKIERY AMBITION STYLE 

Lakier niemetalizowany Żółty Sunflower bez dopłaty 

Lakier niemetalizowany Biel Candy, Czerwień Tornado, Zieleń Kiwi 600 600 

Lakier metalizowany/perłowy 1 700 1 700 

 
HOMOLOGACJE   

Homologacja ciężarowa N1 (Wersja VAN 2 – osobowa z zamontowaną przegrodą) 
Dostępne wyłącznie dla nadwozia 3-drzwiowego, samochód posiada homologację ciężarową N1 na podstawie dyrektywy 2007/46/WE. Homologacja ciężarowa wyklucza się z niektórymi opcjami, pakietami, 
silnikami. 

1 600 1 600 
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PAKIETY SERWISOWE 
Dotyczy całkowitego przebiegu auta. Pakiet pogwarancyjny i pakiet przeglądów nie obejmują samochodów z instalacją LPG. Szczegóły na: www.skoda-auto.pl/pakiety-serwisowe AMBITION STYLE 

Pakiet pogwarancyjny 2 lata, do 60 000 km 600 600 

Pakiet pogwarancyjny 2 lata, do 120 000 km 1 100 1 100 

Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km  

Pakiet przeglądów 4 lata, do 120 000 km 2 500 2 500 
 

Oznaczenia w cenniku: podane kwoty w zł /  wyposażenie standardowe / – niedostępne / ○ opcja wymienna 

 
OBJAŚNIENIA 
ESP – system stabilizacji toru jazdy RBS - osuszanie tarcz hamulcowych 
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania CBC - hamowanie na zakręcie z elektroniczną stabilizacją 
EBV - elektroniczny rozdzielacz siły hamowania na oś przednią i tylną MKB - hamulec antykolizyjny 
MSR - system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem XDS+ - kompensacja podsterowności na zakręcie 
ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania SCR - Selective Catalytic Reduction – selektywna redukcja katalityczna (układ z wtryskiem roztworu mocznika AdBlue®) 
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego ACT - Active Cylinder Management Technology – funkcja wyłączania cylindrów  
HBA - hydrauliczny system wspomagania awaryjnego hamowania MANOEUVRE ASSIST - system mogący automatycznie doprowadzić samochód do zatrzymania, aby uniknąć kolizji podczas cofania 
DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą  

 

Dane techniczne – ŠKODA Citigo  

OSIĄGI 

 
Prędkość 

maksymalna (km/h) 

 
Przyspieszenie 0-100 

km/h (s) 

Zużycie paliwa (l/100 km)* 
Emisja CO2 (g/km)* 

warunki miejskie warunki pozamiejskie wartość uśredniona 

1.0 MPI/44 kW (60 KM) 160 14,4 5,6 3,9 4,5 105 

1.0 MPI/55 kW (75 KM) 171 13,2 5,8 3,9 4,6 106 

1.0 MPI/55 kW (75 KM) ASG 171 13,9 5,5 4,0 4,5 105 
 
Wszystkie jednostki spełniają normę emisji spalin EU6. 
*Dane na podstawie świadectw homologacji typu. 
 
 
1 Prezentowana miesięczna rata to wartość brutto dla ŠKODA Kredyt Niskich Rat 1% (okres kredytu 48 miesięcy, wkład własny 25%, wysokość finalnej raty określona  
w umowie) oraz netto dla ŠKODA Leasing Niskich Rat 1% (okres leasingu 48 miesięcy, opłata wstępna 10%, wysokość finalnej raty określona  w umowie). ŠKODA Kredyt 
Niskich Rat 1% - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,34%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) to 57 048 zł, całkowita kwota do 
zapłaty 69 776 zł, oprocentowanie zmienne 1,79%, całkowity koszt kredytu 12 728 zł (w tym: prowizja 3 155 zł, odsetki 3 512 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 2 220 zł, 
ubezpieczenie spłaty kredytu 3 841 zł), 48 miesięcznych rat równych po 815 zł; rata finalna 30 664 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 23.03.2018 na reprezentatywnym 
przykładzie. Oferta na wybrane modele ŠKODY z rocznika 2018 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez 
Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą  ulec zmianie. 
Warunki produktu określa umowa. 
 

2 Teraz przy zakupie ŠKODY Citigo  otrzymujesz w standardzie pakiet przeglądów 4 lata (lub do 60 000 km) o wartości 2 850 zł. Pakiet przeglądów jest niedostępny dla samochodów z instalacją LPG. W przypadku zakupu wersji 

z instalacją gazową LPG albo w przypadku rezygnacji z pakietu przeglądów możesz otrzymać upust w wysokości 1 000 zł. 
 
3 Możesz otrzymać dodatkowy upust gdy pozostawisz Twoje dotychczasowe auto w rozliczeniu. O szczegóły oraz warunki oferty zapytaj sprzedawcę. 
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Wszystkie produkowane obecnie samochody marki ŠKODA są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi 
świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki ŠKODA sieci odbioru pojazdów po 
wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: 
www.skoda-auto.pl. Zamieszczone informacje były aktualne w momencie oddania do druku, nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. ŠKODA zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w 
wersjach prezentowanych w tym prospekcie. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%). Czas promocji i liczba aut objętych promocją ograniczone. 
Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego – w niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Cennik obowiązuje od 03.04.2018 r. 
do odwołania, dotyczy aut z roku modelowego 2018 wyprodukowanych w 2018 r. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. www.skoda-auto.pl 
 

 
Twój dealer ŠKODA 
 
 


