ŠKODA CITIGO.
ZMIANY NA LEPSZE.
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»MATERIAŁ INFORMACYJNY MARKI ŠKODA

Škoda Citigo
Zmiany na lepsze
Najmniejszy model czeskiej marki przeszedł kurację odmładzającą. W ramach face
liftingu nie dokonała się jednak rewolucja. Skupiono się na poprawie detali, dzięki
którym Škoda Citigo wygląda jeszcze lepiej, a także stała się bardziej przyjazna
kierowcy i pasażerom podczas codziennej eksploatacji.
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Standardowo przyciemniane klosze tylnych świateł i
oferowany za dopłatą 550 zł kolor Zieleń Kiwi sprawiają,
że odświeżone Citigo wyróżnia się z tłumu

N

adwozie zyskało na długości i masywności dzięki nowym zderzakom.
Zgodnie z aktualnymi trendami pas
przedni otrzymał też reflektory z
wbudowanymi diodowymi światłami do jazdy
dziennej. Nie zabrakło też lamp przeciwmgielnych z funkcją doświetlania zakrętów. Standardem już w podstawowej wersji Ambition
będą przyciemnione klosze tylnych świateł.
Deska rozdzielcza zyskała na urodzie dzięki
montowanej do jej przedniej części listwy dekoracyjnej w kolorze srebrnym czarnym lub
białym. Kto nie jest przekonany do tego dodatku, może wybrać także Citigo z kokpitem
pozbawionym błyszczącego panelu. Wyposażeniem standardowym pozostała klimatyzacja
manualna. Za dopłatą 1200 zł Skoda proponuje
zastąpienie jej klimatyzacją automatyczną, która zadba będzie tak regulowała kierunek i siłę
nawiewu, by temperatura w kabinie szybko
uzyskała wartość ustawioną przez kierowcę.
Inżynierowie Škody odświeżyli także konsolę
środkową. Zostało w nią wkoponowane radio
z ekranem o wyższej rozdzielczości i większą
liczbą funkcji – w tym możliwością sparowania
z telefonami pracującymi na systemach iOs lub
Android. Po zainstalowaniu na nich aplikacji
Move&Fun oraz podłączenia telefonu do auta
za pomocą kabla USB lub bezprzewodowo
Bluetooth otrzmuje się dostęp do informacji

Niemal przez całą szerokość przedniego zderzaka
poprowadzono wlot powietrza, który optycznie
poszerzył Citigo

o zużyciu paliwa, czasie i prędkości jazdy czy
zasięgu. System audio jest w stanie odtworzyć utwory zapisane w pamięci telefonu, a

Niewielka Škoda
Citigo zaskakuje
dojrzałością
menu zestawu głośnomówiącego umożliwia
sprawne nawiązanie połączeń z kontaktami
z bazy w telefonie. Amatorzy nowoczesnych
technologii z pewnością docenią możliwość
uruchomienia na smartfonie nawigacji, która dzięki transferowi danych z sieci na bieżąco informuje o natężeniu ruchu, korkach
i innych utrudnieniach. Škoda zadbała, by
podczas jazdy smarfon był nie tylko dobrze
widoczny, ale również solidnie umocowany.
Gwarantuje to montowany do szczytu deski
rozdzielczej uchwyt o zmiennym rozstawie
ramion, których położenie można dopasować
do wielu popularnych modeli telefonów. Paleta jednostek napędowych nie uległa zmianie.

Tworzą ją silniki 1.0 MPI o mocy 60 i 75 KM.
Kto ceni wygodę jazdy po mieście, do mocniejszej wersji trzycylindrowej jednostki zamówić
automatyzowaną skrzynię biegów ASG. Nawet
słabszy z nich dobrze radzi sobie z lekkim samochodem. Do możliwości jednostek napędowych
dopasowano charakterystykę zawieszenia, które nie wzbrania się nawet przed próbami dynamicznej jazdy. Dla osób, które nie miały wcześniej doczynienia ze Škodą Citigo największym
zaskoczeniem jest przestronność jej wnętrza,
z powodzeniem mieszczącego cztery dorosłe
osoby. Ceny nowej Citigo starutują z pułapu 36
900 zł. Zakup ułatwiają dogodne formy finansowania. Skoda proponuje też wydłużenie gwarancji do czterech lat i 120 tys. km oraz pakiety
opłaconych przeglądów na analogiczny okres.

Magazyn „MotoSalon” 5 (57) / 2017
Bagażnik o pojemności 251 litrów jest jednym
z atutów Skody Citigo, dającym jej przewagę
w funkcjonalności nad klasowymi konkurentami

Utrzymanie
porządku
w kabinie
ułatwiają teraz
niewielkie kosze
na śmieci

Wielofunkcyjna kierownica, ozdobny
panel w przedniej części deski
rozdzielczej i nowa konsola środkowa
to główne zmiany w kabinie
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W klamkę
pokryw y
schowka
wbudowano
haczyk do
wieszania
torebki

Polubisz mobilność bez ograniczeń!
Ruszaj w miasto NOWĄ ŠKODĄ CITIGO i ciesz się mobilnością oraz kompaktową
sylwetką. Odkryj przyjemność z jazdy samochodem, dzięki któremu zaoszczędzisz czas na
parkowanie i ograniczysz codzienne wydatki. Ekonomiczna i nowoczesna ŠKODA CITIGO
to stylowa odpowiedź na dzisiejsze wyzwania wielkomiejskiej mobilności.
ŠKODA. Simply Clever.

skoda-auto.pl

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym od 4,5 do 4,6 l/100 km, emisja CO2 od 105 do 106 g/km (dane na podstawie
świadectw homologacji typu). Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na stronie www.skoda-auto.pl

