ROK PRODUKCJI 2020

ŠKODA CITIGO iV
e

NAPĘDZANA POZYTYWNĄ ENERGIĄ

OFERTA LIMITOWANA!
Skorzystaj
z oferty premierowej
i zyskaj 8 600 zł2
do 30 listopada 2019 r.

Pakiet przeglądów
za 299 zł3

ŠKODA Kredyt
Niskich Rat 0% bez
oprocentowania
i prowizji bankowej4

Odkryj SKODĘ CITIGOe iV
PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY
Wydajny silnik elektryczny
CITIGOe iV zapewnia zeroemisyjną
podróż i niezapomniane wrażenia z
jazdy
PRZYSPIESZENIE

maksymalny moment obrotowy
dostępny od samego początku

KOMFORT

cicha podróż i brak konieczności
zmiany biegów

ZEROEMISYJNOŚĆ

dzięki napędowi elektrycznemu

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
CZAS ŁADOWANIA MOŻE WYNOSIĆ
NAWET:
- 1 godzinę w przypadku szybkiej ładowarki 40 kW*
- 4h 15 min dla ładowania prądem przemiennym 7,2 kW*
- 12 h 43 min dla gniazdka domowego 230 V 2,3 kW*

Duży zasięg, krótki czas ładowania
oraz możliwość korzystania z
domowego przyłącza sprawiają,
że użytkowanie CITIGOe iV jest
wyjątkowo łatwe i wygodne

ZASIĘG

do 260 km**

BOGATE WYPOSAŻENIE
CITIGOe iV to również bogate
wyposażenie standardowe, dbające
o Twój komfort i bezpieczeństwo
oraz zapewniające integracje ze
smartfonem.
CLIMATRONIC

klimatyzacja automatyczna

LANE ASSIST

zwiększa bezpieczeństwo i
komfort jazdy

E-MANAGER

ułatwia zarządzanie
energią zmagazynowaną w
akumulatorze

*Dotyczy ładowania do 80% pojemności akumulatora wysokowoltowego
**Zasieg dla samochodów może się różnić w związku z różnicami w wyposażeniu. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów/obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Ceny wersji wyposażenia
SILNIK

MOC

SKRZYNIA BIEGÓW

AMBITION

STYLE

695 zł

771 zł

81 900 zł

89 900 zł

73 300 zł

81 300 zł

RATA MIESIĘCZNA JUŻ OD (RRSO 4,11%) :
1

Elektryczny

61 kW (82 KM)

Podana rata miesięczna to wartość brutto dla ŠKODA

1-stopniowa przekładnia redukcyjna

Oferta premierowa

Kredyt Niskich Rat 0%. Założenia przyjęte przy kalkulacji rat:

• brak oprocentowania,
• brak prowizji bankowej,
• 25% wkładu własnego,
• umowa na 36 miesięcy,
• roczny limit przebiegu 10 tys. km.

Finalna rata określona w umowie.

ŠKODA KREDYT NISKICH RAT albo 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.
wkład własny już od
• Decyzję o opcji zakończenia umowy podejmujesz na koniec kontraktu.
0% ceny auta
• Już po 2 latach samochód możesz po prostu oddać do salonu i zmienić na nowy, dopasowany do aktualnych potrzeb.

niskie miesięczne raty

dalsza spłata
albo zwrot pojazdu

ŠKODA Kredyt Niskich Rat 0% to oferta kredytu Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. 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
0% - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,11%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 65 040 zł, całkowita kwota do zapłaty 71 441 zł, oprocentowanie zmienne 0%, całkowity koszt
kredytu 6 401 zł (w tym: ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 3 090 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 3 311 zł), 48 miesięcznych rat równych po 889 zł; rata finalna 39 431 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.11.2019 na
reprezentatywnym przykładzie.
Oferta na wybrane modele ŠKODY z rocznika 2019 i 2020 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

Spokój, pewność i najwyższa jakość
PAKIET PRZEGLĄDÓW ZA

299 ZŁ

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.

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 częściprzez
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

WARTOŚĆ

Samochód regularnie serwisowany u Autoryzowanego Partnera Serwisowego utrzymuje wyższą wartość
odsprzedaży

Wybrane wyposażenie
AMBITION

STYLE
Wyposażenie wersji AMBITION plus dodatkowo

Stalowe obręcze kół 14"
Radio Swing (2 głośniki) z Bluetooth
Lusterka zewnętrzne oraz klamki drzwi w kolorze czarnym
Reflektory przednie ze światłami do jazdy dziennej LED
Fotel kierowcy z możliwością regulacji na wysokość
LANE ASSIST - asystent pasa ruchu
Climatronic - klimatyzacja automatyczna

Obręcze kół ze stopów lekkich 16"
4 dodatkowe głośniki
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, ogrzewane
SUNSET - przyciemniane tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika
Fotel pasażera z możliwością regulacji na wysokość
Trójramienna wielofunkcyjna kierownica
Oświetlenie Ambiente

Lusterka zewnętrzne regulowane manualnie
Elektrycznie sterowane szyby z przodu
Zdalnie sterowany centralny zamek (1 składany kluczyk)
Przednie światła przeciwmgłowe
Kabel do ładowania z gniazda domowego 230 V/10 A
Możliwość ładowania prądem przemiennym do 7,2 kW (gniazdo Type 2)

Lusterka zewnętrzne oraz klamki drzwi w kolorze nadwozia
Wewnętrzne klamki drzwi w kolorze chromu
Zdalnie sterowany centralny zamek (2 składane kluczyki)
Możliwość ładowania prądem stałym do 40 kW (gniazdo CCS)
Kabel do ładowania prądem przemiennym ze stacji ładowania do 7,2 kW

Opcjonalny pakiet Comfort

1 800 zł
dla wersji Ambition

4 DODATKOWE GŁOŚNIKI

CZUJNIKI PARKOWANIA Z
TYŁU

PODGRZEWANE FOTELE
PRZEDNIE

1 500 zł
dla wersji Style

Elementy wyposażenia standardowego i opcjonalnego
BEZPIECZEŃSTWO

AMBITION
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l
l
l

STYLE
l
l
l
l
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l
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l
l
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l
l
l
AMBITION

l
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300

300

100
300
100
100
250
l
l

100
300
100
100
250
l
l

Osłona przeciwsłoneczna pasażera bez lusterka

l

-

Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem

l
l

l

ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
ESC – system stabilizacji toru jazdy
LANE ASSIST - asystent pasa ruchu
TPM - funkcja monitorowania ciśnienia w oponach
Czołowe i boczne poduszki bezpieczeństwa z przodu, kurtyny powietrzne
3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla przednich foteli oraz tylnej kanapy
2 zagłówki na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy z możliwością regulacji
Tylna szyba z funkcją odmrażania i wycieraczką
Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy, zapięcia Top Tether od strony bagażnika (w oparciu tylnej kanapy)
Immobiliser
Przednie światła przeciwmgłowe
Przednie światła przeciwmgłowe z funkcją CORNER
Tylne światła przeciwmgłowe
3 światło stopu
Możliwość dezaktywacji poduszki pasażera

FUNKCJONALNOŚĆ
Pakiet Funkcjonalny
W skład pakietu wchodzi: zestaw siatek w bagażniku, uchwyt na multimedia, pojemnik na odpadki

Popielniczka
Podwójna podłoga bagażnika
Pojemnik na odpadki
Uchwyt na multimedia
Zestaw siatek w bagażniku
Składane, dzielone oparcie tylnej kanapy
Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z uchwytem na bilet parkingowy

Oświetlenie przestrzeni bagażnika
Zamykany schowek po stronie pasażera

l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
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l
l
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STYLE

1 800

1 500
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l

700
1800
l

l

-

-

l

Zdalnie sterowany centralny zamek (1 składany kluczyk)

l

-

Zdalnie sterowany centralny zamek (2 składane kluczyki)

550
l
300
l
300

l
550
l
l
l

AMBITION
l
1450
AMBITION
750
400
l

STYLE
l
m
STYLE
750
l
l

Uchwyt na kamizelkę odblaskową w fotelu kierowcy
Haczyki w słupkach B
4 haczyki w przestrzeni bagażowej
Konsola centralna ze schowkami (1 w części przedniej, 1 w części tylnej)
Komputer pokładowy
Gniazdo 12V w konsoli środkowej
Uchylne szyby w drzwiach tylnych
Elektrycznie sterowane szyby z przodu

KOMFORT
Pakiet Comfort
W skład pakietu wchodzi: dodatkowe 4 głośniki (dla wersji Ambition), czujniki parkowania z tyłu, podgrzewane przednie fotele

Czujnik deszczu i zmierzchu (z Coming/Leaving Home)
Podrzewana przednia szyba z czujnikiem deszczu i zmierzchu (z Coming/Leaving Home)
Reflektory przednie ze światłami do jazdy dziennej LED
Lusterka zewnętrzne regulowane manualnie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, ogrzewane

Tempomat
Climatronic - klimatyzacja automatyczna
SUNSET - przyciemniane tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotele przednie z regulacją wysokości

KIEROWNICE
Trójramienna kierownica z tworzywa sztucznego
Wielofunkcyjna skórzana kierownica - srebrny dekor
Wielofunkcyjna skórzana kierownica - czarny dekor

AUDIO I KOMUNIKACJA
DAB + (funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej)
Dodatkowe 4 głośniki
Radio Swing z Bluetooth (2 głośniki, kolorowy ekran, wejście SD, USB)

l
l
AMBITION
l

l
l
STYLE
l

Lusterka zewnętrzne oraz klamki drzwi w kolorze czarnym

l

-

Lusterka zewnętrzne oraz klamki drzwi w kolorze nadwozia

-

l

Zderzaki w kolorze nadwozia

l

l

Nazwa marki i oznaczenie modelu na pokrywie bagażnika
Tapicerka materiałowa

l
l

l
l

Wewnetrzne klamki drzwi w kolorze czarnym

l

-

Wewnetrzne klamki drzwi w kolorze chromu

-

l

Oświetlenie Ambiente

-

l

l

l

l
AMBITION
l
l
l
650
2700
AMBITION

l
STYLE
l
l
l
l
l
STYLE

Uchwyt na smartfon
E-Manager

STYLISTYKA
Nadwozie 5-drzwiowe

Ramka ozdobna wokół wylotów nawiewu w kolorze srebrnym
Ramka ozdobna wokół panelu radioodtwarzacza i klimatyzacji w kolorze srebrnym

ŁADOWANIE
System rekuperacji energii
Możliwość ładowania prądem przemiennym do 7,2 kW (gniazdo Type 2)
Kabel do ładowania z gniazda domowego 230 V/10 A
Kabel do ładowania prądem przemiennym ze stacji ładowania do 7,2 kW
Możliwość ładowania prądem stałym do 40 kW (gniazdo CCS)

PAKIETY SERWISOWE
Pakiet pogwarancyjny 2 lata, do 60 000 km

600

Dotyczy całkowitego przebiegu auta.

Pakiet pogwarancyjny 2 lata, do 120 000 km

1 100

Dotyczy całkowitego przebiegu auta.

Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km

299

Dotyczy całkowitego przebiegu auta.

Pakiet przeglądów 4 lata, do 120 000 km

2 500

Dotyczy całkowitego przebiegu auta.

KOŁA
Stalowe obręcze kół 14”

AMBITION

STYLE

l

-

3 750
l
3 300
m
l
l
AMBITION
STYLE
l
1 100
1 600
1 200

Obręcze kół ze stopów lekkich SCORPIUS 6J x 16” - czarne
Obręcze kół ze stopów lekkich SCORPIUS 6J x 16” - srebrne
Zestaw naprawczy do kół

LAKIERY
Lakier niemetalizowany Żółty Sunflower
Lakier niemetalizowany Czerwień Tornado, Zieleń Kiwi lub Biel Candy
Lakier metalizowany/perłowy Czerń Deep, Srebrny Tungsten lub Niebieski Crystal
Dach w kolorze czarnym

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

Dane techniczne – ŠKODA CITIGOe iV

Silnik elektryczny 61 kW (83 KM)

Maks. Moment obrotowy [Nm]

Prędkość maksymalna [km/h]

Przyspieszenie 0-100 km/h
[s]

Zużycie energii w cyklu
mieszanym WLTP
[Wh/100 km]*

Emisja CO2 w cyklu mieszanym
[g/km]*

Pojemność akumulatora
[kWh]

212

130

12,3

135 - 164

0

36,8

*Podane wartości są danymi producenta i mogą różnić się od danych homologacyjnych.
Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki
badania i bardziej realistyczne wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC.
Zużycie energii elektrycznej i emisja CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.
Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia energii elekrycznej i emisji CO2 oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

1

Prezentowana miesięczna rata to wartość brutto dla ŠKODA Kredyt Niskich Rat 0% (okres kredytu 36 miesięcy, wkład własny 25%, wysokość
finalnej raty określona w umowie). Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,11%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych
kosztów) 65 040 zł, całkowita kwota do zapłaty 71 441 zł, oprocentowanie zmienne 0%, całkowity koszt kredytu 6 401 zł (w tym: ubezpieczenie
komunikacyjne na 1. rok 3 090 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 3 311 zł), 48 miesięcznych rat równych po 889 zł; rata finalna 39 431 zł. Kalkulacja
została dokonana na dzień 05.11.2019 na reprezentatywnym przykładzie. Oferta na wybrane modele ŠKODY z rocznika 2019 i 2020 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

Z okazji premiery Nowej ŠKODY CITIGOe iV możesz otrzymać upust w wysokości 8 600 zł. Oferta limitowana i obowiązuje dla aut zamówionych do 30.11.2019. Możesz otrzymać dodatkowy upust w wysokości 1 000 zł
gdy pozostawisz Twoje dotychczasowe auto w rozliczeniu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.

3

Teraz przy zakupie ŠKODY CITIGOe iV możesz otrzymać Pakiet przeglądów 4 lata (lub do 60 000 km) w cenie 299 zł. Oferta limitowana i obowiązuje do odwołania. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.

4

Teraz przy zakupie ŠKODY CITIGOe iV możesz skorzystać ze specjalnej oferty kredytowej - ŠKODA Kredyt Niskich Rat 0% bez oprocentowania oraz prowizji bankowej. Ofertą objęte są pojazdy, dla których zamówienie
zostanie złożone w terminie do 31.12.2019. Warunkiem skorzystania ze specjalnej oferty ŠKODA Kredyt Niskich Rat 0% jest wydanie decyzji kredytowej do 31.12.2019. Oferta limitowana i obowiązuje do odwołania. O
szczegóły zapytaj sprzedawcę.
Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne.
Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do
zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym cenniku są aktualne na dzień składania materiału do druku. 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 07.11.2019 r. do odwołania, dotyczy aut z roku modelowego 2020 wyprodukowanych w 2020 r. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki ŠKODA.
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 ŠKODA sieci odbioru
pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii
znajdą Państwo na stronach: www.skoda-auto.pl/technologia/dbamy-o-srodowisko.
www.skoda-auto.pl
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