SIMPLY CLEVER

ŠKODA CITIGO

Prepletajte sa úzkymi jednosmerkami. Parkujte bez
námahy na miestach, kam sa iní nezmestia. Nakupujte
bez obmedzení a budete prekvapení, koľko tašiek
naložíte dnu. A ak chcete, brázdite len tak mestom so
svojimi priateľmi vo vozidle ŠKODA Citigo.
Kompaktné rozmery a výborné riadenie umožňujú
vozidlu Citigo byť doma na akejkoľvek ulici. Výnimočný
vnútorný priestor, spoľahlivosť a bezpečnosť zas
dodávajú tomuto malému vozidlu veľkú osobnosť.
A keďže sa jedná o vozidlo ŠKODA, prichádza
s množstvom Simply Clever riešení, ktoré premenia
denné starosti na denné radosti.
Toto vozidlo je ďalším príkladom našej bohatej
histórie progresívneho myslenia. Znamená
to mať nadšenie z tvorby kvalitných vozidiel,
poskytujúcich rovnakú radosť z jazdy ako
v dobách, keď sme začínali.
Pretože pohľad späť na náš trvalý odkaz nás
inšpiruje do budúcnosti.
To je Simply Clever. To je ŠKODA.

Laurin & Klement Voiturette typ A, približne 1905.

Dizajn
Citigo hrdo vyjadruje svoju záľubu v meste. Ponúka čerstvý, moderný
nadčasový dizajn. A aj keď bolo toto vozidlo navrhované primárne pre
mestskú premávku, je to plnohodnotné vozidlo či už sa bavíme o trojalebo päťdverovom vyhotovení.

Model Citigo je neprehliadnuteľný vďaka charakteristickým zadným svetlám v tvare
písmena C.

ExteriéR
„Toto musí byť ŠKODA“ – to vám príde na um už pri prvom pohľade. Výrazný
a sebaistý vzhľad vozidla s charakteristickou mriežkou chladiča osadenou
do pochrómovaného rámu, veľkoryso navrhnuté okná a svetlomety robia
zo ŠKODA Citigo hrdého a plnohodnotného člena rodiny vozidiel ŠKODA.

Elektricky nastaviteľná panoramatická strecha,
k torá ot vára veľ k ý priestor nad prednými
sedadlami zvyšuje pôžitok pasažierov z jazdy.
Je to jedinečný dizajnový prvok.

Tónované sklá SUNSET zv yšujú atrak tivitu
vzhľadu exteriéru, navyše chránia pasažierov
na zadných sedadlách pred slnkom. Zadné
bočné okná päťdverovej verzie sú výklopné.
Vozidlo je atraktívnejšie vďaka pásu LED diód pre denné svietenie
integrovanému v telese hlavného svetlometu (štandard od výbavy
Ambition, pre Active za príplatok).

Colour
Concept
Vaše auto spoznáte okamžite bez toho, aby ste museli
kontrolovať evidenčné číslo vozidla. ColourConcept ponúka
mnoho možností personalizovať si vaše nové vozidlo CITIGO.
Viac informácií o možných kombináciách farieb karosérie
a strechy nájdete u vášho autorizovaného partnera ŠKODA.

Biela Candy uni
s čiernou strechou

Strieborná metalíza Tungsten
s čiernou strechou

Červená Tornado uni
s bielou strechou

Zelená Spring metalíza
s čiernou strechou

Čierna Deep Black metalíza
s bielou strechou

Modrá Crystal metalíza
s bielou strechou

Priestor
Nech vás vonkajšie rozmery nemýlia. Vďaka premyslenému
dizajnu poskytuje 4-sedadlové vyhotovenie vozidla Citigo
výnimočný vnútorný priestor. A nielen pasažierom vpredu!
Môžete sa spoľahnúť, že aj dvojica dospelých osôb, ktoré sedia
vzadu bude mať dostatok priestoru na nohy, ako aj hlavu.

Všetky dvere sú dostatočne veľké na pohodlné nastupovanie
a vystupovanie, ako aj pre nakladanie rozmernejšej batožiny.
Systém Easy Entr y ( jednoduchý vstup), ktor ý predstavuje
voliteľnú výbavu vám v prípade trojdverovej verzie umožní
sklopenie operadiel predných sedadiel a ich posun tak, aby ste
mali bezproblémový prístup na zadné sedadlá.

INTERIÉR
Budete si hovoriť – „Aký nádherný výhľad!“ bez toho, aby ste sa pozerali z okna. Funkčne veľmi
dobre navrhnutý prístrojový panel vozidla Citigo ponúka veľa prvkov, na ktoré ste si zvykli
u vozidiel ŠKODA.

Precízne spracovaný interiér pripomína vozidlá vyššej triedy. Umiestnenie všetkých ovládacích
prvkov je prísne ergonomické, takže všetko nájdete tam, kde to očakávate tak, aby ste mali všetko
ľahko na dosah. Vďaka intuitívnemu ovládaniu vozidla sa budete cítiť ako doma už po niekoľkých
kilometroch.

Vodiči, ktorí si príjemnú jazdu spájajú Ovládanie elektricky sťahovateľných predných okien a spätných zrkadiel je
s manuálnym radením si môžu vybrať prakticky umiestnené v obložení dverí.
klasickú mechanickú 5-stupňovú
prevodovku. Pre ostatných vodičov Citigo
ponúka poloautomatickú 5-stupňovú
prevodovku, ktorá poskytuje jednoduché
a pohodlné radenie.

Panoramatická strecha presvetľuje interiér a dodáva pocit
priestrannosti a voľnosti.

simply
clever
„Vždy poruke“ bolo hlavnou myšlienkou pri navrhovaní interiéru vozidla ŠKODA Citigo. Všade kde sa
pozriete nájdete Simply Clever riešenia, ktoré spríjemnia vaše cestovanie.

V prípade trojdverovej verzie môžu
zadní pasažieri použiť odkladacie
priehradky na bokoch pred zadnými
sedadlami, kde je tiež možné odložiť
fľaše s nápojmi.
Odkladaciu priehradku s originálnym dáždnikom ŠKODA je možné nájsť pod sedadlom spolujazdca.

Vrecká v operadlách predných sedadiel sú
praktické pre odkladanie drobných predmetov.

Držiak nápojov v stredovej konzole je ľahko dostupný pre
všetkých pasažierov.

Tašku s krehkými alebo hodnotnými predmetmi je možné
zavesiť na sklopný háčik umiestnený na kryte odkladacej
schránky.

V odkladacej schránke je zabudovaný držiak pre okuliare
a pero.

Batožinový
priestor
„Malý ale priestranný.“ To, čo môže znieť rozporuplne v skutočnosti perfektne opisuje zadnú časť vozidla
ŠKODA Citigo. Batožinový priestor vozidla poskytuje dostatok priestoru pre všetky potrebné predmety do
mesta. Okrem toho, pomocou Simply Clever riešení môžete prispôsobiť batožinový priestor vašim potrebám.

V základnom usporiadaní poskytuje batožinový priestor objem 251 litrov, čo je pre túto triedu
nadpriemerná hodnota. Ak potrebujete viac priestoru, môžete sklopiť zadné operadlá a rozšíriť tak
kapacitu na 951 litrov.

Sklápateľné operadlo sedadla predného
sp oluja zd c a v p r íp a de p ä ť d ver ového
v y h o to v e ni a p o s k y t uje v ozidlu e š te
väčšiu variabilitu a umožňuje prepravu
nadrozmerných predmetov.

Na bokoch batožinového priestoru nájdete praktické
háčiky, na ktoré môžete zavesiť svoje nákupné tašky.

Sieťový program ponúka sadu sietí, ktoré zabránia predmetom
v neželanom pohybe. Okrem toho jasne uvidíte, kam ste svoje
veci odložili.

KOMFORT
Komfort a premyslená technológia nie sú samoúčelné. Ak sa
cítite pohodlne vďaka modernej technológii, každá jazda sa
stáva príjemnejším a bezpečnejším zážitkom.

Pre výbavové stupne Ambition a Style je možné
objednať balík Dynamic obsahujúci aj trojramenný
športový kožený volant s čiernym prešívaním.

MULTIMÉDIÁ
„Chcete sa zviesť?“ Túto otázku sa svojich blízkych a priateľov
pýtate často. Jazdu so Citigo si jednoducho zamilujete. Kvalitný
zvuk a nové možnosti pripojenia umocňujú celkový pôžitok.

Externé zariadenia môžete bezpečne uložiť
a prepravovať v multimediálnom držiaku.

Rádio Blues s monochromatickým displejom prichádza s pripojením Aux-in, so vstupom pre SD karty, CD mechanikou a dvoma
reproduktormi.

Vysokokvalitný zvukový systém obsahuje šesť reproduktorov (štyri
vpredu, dva vzadu), zosilňovač a subwoofer v batožinovom priestore.
Pre vyznávačov „silného zvuku“ máme dobrú správu: celkový výstupný
výkon je 300 W.

Rádio Swing s farebným displejom ponúka mnoho funkcií vrátane Aux-in pripojenia, vstupu pre SD karty, Bluetooth
a šesť reproduktorov. Je tiež možné tu pripojiť USB.

MOVE&FUN
Mobilná aplikácia Move&Fun pre váš smartfón, spoločne s rádiom Swing, prináša novú úroveň prepojiteľnosti.
Váš smartfón už viac nebude nečinný počas jazdy, ale stane sa vaším šikovným a zábavným spolujazdcom.
Držiak telefónu ŠKODA umožní bezpečné upevnenie vášho prístroja k prístrojovému panelu.

S aplikáciou Move&Fun pre operačné systémy Android alebo iOS, máte ľahký a okamžitý prístup k množstvu funkcií. Stačí pripojiť váš smartfón k rádiu cez Bluetooth. Získate prístup
k zoznamu kontaktov, rovnako tak k zoznamu skladieb. Môžete oceniť informácie na palubnom počítači, ako je napríklad priemerná spotreba. Vďaka funkcii DriveGreen budete
schopní jazdiť úspornejšie. A už sa nikdy nestratíte s navigačným systémom TomTom. Toto je len niekoľko z množstva zaujímavých funkcií aplikácie Move&Fun, ktorá prináša veľkú
prepojiteľnosť do malého auta.

BEZPEČNOSŤ
„Bezpečnosť nadovšetko“ je motto, na ktoré myslíme vždy, keď tvoríme naše vozidlá. Obzvlášť
mesto so svojou „stoj a pohni sa“ dopravou si vyžaduje náročný koncept bezpečnosti. Preto
ponúka ŠKODA Citigo viacero funkcií navyše k základným bezpečnostným prvkom.

Veľkokapacitné predné airbagy vodiča a spolujazdca sa aktivujú spoločne s predpínačmi
bezpečnostných pásov, ktoré doslova ukotvia posádku vozidla v správnej polohe v strede
sedadla.

Špeciálne bočné airbagy typu Head-Thorax, ktoré ochránia hlavy
a telá predných pasažierov v prípade bočného nárazu sú takisto
súčasťou štandardnej výbavy.

Systém City Safe Drive zvyšuje bezpečnosť pasažierov obzvlášť
na preplnených mestsk ých cestách. Je v ybavený funkciou
núdzového brzdenia a senzorom C V (Closing Velocit y), ktor ý
monitoruje dopravu pred vozidlom do vzdialenosti 10 m a rýchlosti
do 30 km/h. V prípade, že vodič včas nezareaguje na prekážku,
systém dokáže zabrániť kolízii.

Par kov anie vozidla C i t igo je b ezp e č nejš ie Pod sedadlom vodiča nájdete
a jednoduchšie vďaka Park Distance Control. špeciálne vrecko pre reflexnú
Trojica parkovacích senzorov, ktoré sú integrované vestu, takže vesta je v prípade
do zadného nárazníka, sleduje vzdialenosť vozidla potreby okamžite na dosah.
od prekážok.

ŠKODA Citigo G-TEC
„Enviromentálne aj finančne prijateľné.“ Jazda vozidlom by nemala predstavovať záťaž
pre životné prostredie ani pre vašu peňaženku. S touto myšlienkou predstavuje CNG
(stlačený zemný plyn) výrazne „zelenšiu“ alternatívu voči konvenčným palivám. S motorom
1.0 MPI/50 kW G-TEC produkuje Citigo len 79 g/km CO2, vykazuje znížené emisie oxidov dusíka
a nezaťažuje pevnými časticami.

Systém Start-Stop automaticky vypína Vozidlo je v y bavené au tomat ick ý m
motor pri státí na križovatke alebo pri prepínaním medzi dvojicou palivových
pomalom pohybe v kolóne vozidiel. systémov. Motor pri naštartovaní použije
Motor s a naš t ar t uje au toma t ick y benzín, a potom sa prepne na systém
stlačením pedála spojky. Vyhotovenie CNG. Indikátor vpravo zobrazuje aktívny
G-TEC je tiež vybavené rekuperáciou režim.
energie.

CNG nádrže vo vnútri vozidla majú kapacitu až 72 litrov paliva. Pre
lepšiu jazdnú flexibilitu sme vozidlo vybavili aj 10-litrovou nádržou
pre bezolovnatý benzín. Inými slovami, môžete cestovať nonstop až
600 kilometrov, pričom obídete všetky čerpacie stanice po ceste.

ŠKODA Citigo
Monte Carlo
Zoberte si úspešnú históriu vozidiel ŠKODA na legendárnom preteku Monte Carlo Rally. Skombinujte ju so štýlom a komfortom.
Získate jedinečné vozidlo ŠKODA Citigo Monte Carlo. Vozidlo je vybavené čiernymi prvkami exteriéru, ktoré mu dodávajú
jedinečný štýl a dravý vzhľad. Trojdverové, ako aj päťdverové vyhotovenie sú štandardne vybavené športovým podvozkom.

Medzi hlavné prvky v čiernom vyhotovení patrí rámovanie prednej mriežky
chladiča, spojler predného nárazníka, vonkajšie spätné zrkadlá, zadné
svetlomety, strešný spojler a difúzor. Vozidlo je tiež vybavené čiernymi
alebo striebornými fóliami (podľa farby karosérie) so šachovnicovým vzorom
na bokoch a piatych dverách.

Čalúnenie sedadiel vo farebnej kombinácii čierna
a červená predstavuje ďalší jedinečný prvok
vyhotovenia Monte Carlo.
Špor tov ý interiér pozostáva z prístrojového panela
v lesklom čiernom vyhotovení, čiernym strešným obložením
a pútavým červeným stredovým panelom. Trojramenný
volant, manžeta radiacej páky a rukoväť ručnej brzdy sú
vyrobené z čiernej kože s červeným prešívaním.

Výnimočný š t ýl je z v ýraznený 15"
diskmi Auriga z ľahkej zliatiny v čiernom
metalickom v yhotovení, alebo
voliteľnými 16" diskmi Serpens z ľahkej
zliatiny.

Active

Interiér výbavového stupňa Active pozostáva z čiernych dekoratívnych prvkov, ako sú kľučky dverí, rámovanie ventilácie a rámy číselníkov prístrojového panela.

Vyhotovenie čierna Active

ambition

Interiér výbavového stupňa Ambition pozostáva z čiernych dekoratívnych prvkov, ako sú kľučky dverí, rámovanie ventilácie a rámy číselníkov prístrojového panela, ktoré
dopĺňajú pochrómované ovládače vykurovania. Štandardnou súčasťou výbavy je elektrické sťahovanie predných okien, výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a diaľkové
centrálne uzamykanie.

Interiér čierna Ambition, strieborný prístrojový panel

Interiér čierna Ambition, čierny prístrojový panel

Interiér béžová Ambition, béžový prístrojový panel

Style

Interiér výbavového stupňa Style pozostáva z pochrómovaných ozdobných prvkov, ako sú napríklad kľučky dverí, rámovanie a číselníkov prístrojového panela. Vybrať si tiež
môžete z viacerých druhov čalúnení a farebných kombinácií dekoru. Štandardná výbava obsahuje elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá.

Interiér béžová Style, čierny prístrojový panel

Interiér čierna Style, čierny prístrojový panel

Interiér čierna Style, strieborný prístrojový panel

Dynamic

Verzia interiéru, ktorá obsahuje exkluzívne sedadlá so športovým dizajnom a malý kožený paket, zahŕňa napríklad športový volant s perforovanou kožou, zvýrazňuje
jedinečný charakter vášho vozidla. Dostupná je pre výbavové stupne Ambition a Style.

Interiér čierna Dynamic, prístrojový panel v čiernej
lesklej farbe

Interiér čierna Dynamic, prístrojový panel v bielej
lesklej farbe

Farby
Biela Candy uni

Žltá Sunflower uni

Červená Tornado uni

Modrá Dark Saphire metalíza

Modrá Crystal metalíza

Zelená Spring metalíza

Strieborná Tungsten metalíza

Čierna Deep Black metalíza

ČALÚNENIE

Interiér čierna Active

Interiér béžová Ambition

Interiér čierna Ambition

Interiér béžová Style

Interiér čierna Style

Interiér čierna Dynamic

Disky

16" strieborné disky Serpens
z ľahkej zliatiny

16" strieborné disky Scorpius
z ľahkej zliatiny

15" čierne disky Crux z ľahkej
zliatiny

15" strieborné disky Auriga
z ľahkej zliatiny

15" biele disky Crux z ľahkej
zliatiny

14" strieborné disky Apus
z ľahkej zliatiny

15" čierne disky Auriga z ľahkej
zliatiny

15" biele disky Auriga z ľahkej
zliatiny

14" čierne disky Apus z ľahkej
zliatiny

15" strieborné disky Crux
z ľahkej zliatiny

14" biele disky Apus z ľahkej
zliatiny

14" oceľové disky
s celoplošnými krytmi Indus

PRÍSLUŠENSTVO
Zvýraznite šarm, praktickosť a bezpečnosť svojho vozidla
pomocou ŠKODA Originálne príslušenstvo. Kompletnú ponuku
nájdete v katalógu Citigo príslušenstvo, ktorý je dostupný
u autorizovaných partnerov ŠKODA.

Uzamykateľný nosič bicyklov
z hliníkového (na fotografii) alebo
oceľového profilu, nosnosť do 20 kg.

Kôš na batožinu, vrátane upínacej
siete a popruhov.

Uzamykateľný nosič na lyže alebo
snowboardy z hliníka (na fotografii)
alebo ocele, kapacita až štyri páry lyží
alebo dva snowboardy.

Uzamykateľný box na lyže a snowboardy
úspešne prešiel testom City Crash.
Kapacita až päť párov lyží alebo štyri
snowboardy.

Základný strešný nosič pre trojdverové
a päťdverové vyhotovenia.

Aby ste maximalizovali emocionálny a individuálny vzhľad vášho vozidla Citigo, odporúčame paket Sport Design (naľavo) alebo jeden z paketov Square a Move s tvorivými prvkami.

Uzamykací systém mechanickej
prevodovky.

Termoelektrický chladiaci box s kapacitou 15 litrov, napájaný pomocou
12 V zásuvky. Na uchytenie je možné použiť zadný bezpečnostný pás.
Detská sedačka ISOFIX DUO plus Top Tether (9 – 18 kg) zaistí maximálnu bezpečnosť
a komfort malých pasažierov počas jazdy, pretože okrem pásov Isofix je upevnená pomocou
systému Top Tether na zadnej strane.

Textilné koberce, sada 4 kusov.

Ozdobné lišty prahov dverí s logom Citigo.

Snehové reťaze pre pneumatiky 165/70 R14,
vyrobené z kvalitnej titánovej zliatiny.

Sada obalov na pneumatik y
z vysoko kvalitného polyesteru.

Technické údaje
Motor
Počet valcov
Zdvihový objem (cm3)
Maximálny krútiaci moment/otáčky (kW/min-1)
Maximálny krútiaci moment/otáčky (Nm/min-1)
Emisná norma
Palivo
Prevádzkové vlastnosti
Maximálna rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie 0–100 km/h (s)
Spotreba (podľa normy 99/100)
– mesto (l/100km)
– mimo mesto (l/100km)
– kombinovaná (l/100km)
Emisie CO2 (g/km)
Vonkajší priemer otáčania – obrysový (m)
Pohon
Druh
Spojka
Prevodovka
Hmotnosť
Pohotovostná hmotnosť v štand. výbave so 75 kg vodičom (kg)
Úžitková hmotnosť s vodičom a extra výbavou (kg)
Celková hmotnosť (kg)

1,0 MPI/44 kW

1,0 MPI/55 kW

1,0 MPI/50 kW G-TEC

zážihový
3
999
44/5 000
95/3 000
EU6
bezolovnatý benzín, okt. č. 95/91*

zážihový
3
999
55/6 200
95/3 000
EU6
bezolovnatý benzín, okt. č. 95/91*

CNG/zážihový
3
999
50/6 200
90/3 000
EU6
CNG/ bezolovnatý benzín, okt. č. 95

160
14,4 (15,3)

171
13,2 (13,9)

164
16,3

5,6 (5,3)
3,9 (3,9)
4,5 (4,4)
105 (103)
9,8

5,8 (5,5)
3,9 (4,0)
4,6 (4,5)
106 (105)
9,8

5,5 m3/100 km
3,8 m3/100 km
4,4 m3/100 km
79
9,8

pohon predných kolies
hydr. ovládaná, jednokotúčová

pohon predných kolies
hydr. ovládaná, jednokotúčová

pohon predných kolies
hydr. ovládaná, jednokotúčová

mechanická 5-stupňová
(poloautomatická 5-stupňová)

mechanická 5-stupňová
(poloautomatická 5-stupňová)

mechanická 5-stupňová

929 (932)
436 (433)
1 290

929 (932)
436 (433)
1 290

1 031
414
1 370

Karoséria
Súčiniteľ odporu vzduchu Cw
Podvozok
Predná náprava
Zadná náprava
Brzdy
– brzdy vpredu
– brzdy vzadu
Riadenie
Kolesá
Pneumatiky**

trojdverová alebo päťdverová, štvorsedadlová, dvojpriestorová
0,33; G-TEC: 0,34
typu McPherson so spodnými trojuholníkovými ramenami a skrutným stabilizátorom
kľuková s vlečenými ramenami
kvapalinové dvojokruhové, diagonálne prepojené s podtlakovým posilňovačom Dual Rate
kotúčové, s kotúčmi s vnútorným chladením a s jednopiestovým plávajúcim strmeňom
bubnové
hrebeňové priamočinné s elektromechanickým posilňovačom
5,0J × 14"
165/70 R14; G-TEC: 175/65 R14

Objem palivovej nádrže (l)
Vonkajšie rozmery
Dĺžka (mm)
Šírka (mm)
Výška (mm)
Rázvor (mm)
Rozchod vpredu/vzadu (mm)
Svetlá výška (mm)
Vnútorné rozmery
Šírka priestoru vpredu/vzadu (mm)
Efektívna výška pre hlavu vpredu/vzadu (mm)
Objem batožinového priestoru (max. l)
– bez rezervnej pneumatiky – nesklopené/sklopené zadné sedadlá
– s rezervnou pneumatikou sú hodnoty menšie o 17 l

*
**
***
()

Použitie benzínu s nižším oktánovým číslom môže ovplyvniť výkon motora.
Vozidlo môže byť vybavené sadou celoročných pneumatík. Pre viac informácií kontaktujte svojho autorizovaného predajcu ŠKODA.
Platí pre päťdverové vyhotovenie vozidla.
Platí pre verzie s poloautomatickou prevodovkou.

35; G-TEC: 11 kg + 10 l
3 563
1 641; 1 645***
1 478; G-TEC: 1 480
2 420; G-TEC: 2 421
1 428/1 424
136; G-TEC: 134
1 417/1 389; 1 369/1 388***
993/947
251/951; 959***; G-TEC: 213/913; 921***

Merania boli uskutočňované na vozidle vybavenom 16" diskmi.
Všetky ponúkané motory spĺňajú prísne emisné štandardy EU6.
Motorizácia G-TEC je vybavená systémom Start-Stop.

1,478

1,478

1,424
1,910

993

947

993

947

1,428
1,645

1,424
1,910

1,428
1,641

251 l
632

251 l
632

14.6*°

14.6°

°

544

2,420
3,563

*°
22.3

22.3

599

544

2,420
3,563

978

1,069

1,388

1,369

978

1,069

1,389

* ML3

1,417

599

Reklamné predmety

ŠKODA Citigo Sport
biely model vozidla

ŠKODA Citigo
zelený model vozidla

Všeobecné informácie
škoda service
Zverte svoje vozidlo do tých najlepších rúk. Poskytneme
vám dobré dôvody k tomu, aby ste si vybrali autorizovaného
servisného partnera ŠKODA.
Poskytujeme prvotriednu kvalitu
Vaše vozidlo vyžaduje pokročilú technológiu. Z tohto
dôvodu majú všetci autorizovaní servisní partneri ŠKODA
k dispozícii kvalitné diagnostické systémy a špecializované
nástroje, ktoré v kombinácii s odporúčanými technickými
postupmi výrobcu zaisťujú perfektnú funkčnosť
a spoľahlivosť vášho vozidla.
Výrobcom profesionálne zaškolení pracovníci
Neustále sa vyvíjajúce technológie používané vo vozidlách
vyžadujú zodpovedajúcu a profesionálnu kvalifikáciu
ľudí, ktorí sa starajú o údržbu vozidla. Aby sme splnili
tieto požiadavky, výrobca organizuje pravidelné školenia
pracovníkov autorizovaných servisných partnerov tak,
aby mali vždy k dispozícii aktuálne informácie potrebné
k vykonávaniu ich práce.
Naše motto: buďme féroví a otvorení k zákazníkom
Starostlivé, profesionálne a priateľské poradenstvo pre
zákazníkov pred tým, ako akceptujú objednávku je pre nás
rovnako dôležité, ako starostlivo a riadne vykonaná oprava
a údržba vozidla. Všetka činnosť je priebežne monitorovaná
internou kontrolou kvality poskytovaných služieb.
Komplexná ponuka služieb:
› Servisné prehliadky
Aby vaše vozidlo bolo stále v perfektnom stave
a funkčné po dlhý čas, je potrebné vykonávať všetky
pravidelné servisné prehliadky podľa inštrukcií výrobcu.
Takéto servisné prehliadky vie zaručiť iba autorizovaný
servisný partner ŠKODA. O nutnosti vykonať servisnú
prehliadku je používateľ informovaný prostredníctvom
prístrojového panela vo vozidle.
› Klampiarenske a lakovacie služby
Poškodenie karosérie a laku vozidla bude opravené
autorizovaným servisným partnerom ŠKODA
profesionálnym spôsobom podľa informácií od výrobcu
s využitím ŠKODA Originálnych dielcov. Takto vykonaná
oprava je dôležitá nielen pre vašu bezpečnosť, ale aj pre
funkčnosť a zachovanie hodnoty vozidla.
› Náhradné vozidlo
Počas opravy alebo servisnej prehliadky vášho vozidla
vám autorizovaný servisný partner ŠKODA môže
poskytnúť náhradné vozidlo.

› Vyzdvihnutie a pristavenie vozidla
Ak je pre vás problém priviezť vaše vozidlo do servisu,
autorizovaný servisný partner ŠKODA s vami dohodne
termín a vozidlo si u vás vyzdvihne. Po vykonaní
servisných úkonov ho privezie späť.
Tieto služby predstavujú len časť širokej ponuky služieb
ŠKODA. Viac informácií vám poskytne váš autorizovaný
servisný partner ŠKODA.

ŠKODA Aplikácie
ŠKODA Service App – ŠKODA Service vo vašom vrecku
Aplikácia ŠKODA Service je určená pre smartfóny so
systémom iOS a Android a účelom tejto aplikácie je
pomôcť zákazníkom ŠKODA v akejkoľvek situácii, ktorá ich
môže stretnúť na cestách.

Dlhá životnosť
Použitie materiálov prvotriednej kvality a špičková
technológia výroby ŠKODA Originálnych dielcov zaručujú
ich maximálnu spoľahlivosť a dlhú životnosť. Dôkazom
je predĺženie záručnej doby ŠKODA Originálnych batérií
na 3 roky.
Ochrana životného prostredia
Do sortimentu ŠKODA Originálnych dielcov patria
aj výmenné dielce, pri ktorých výrobe nie je životné
prostredie natoľko zaťažované odpadom, prebytkom
odpadového tepla a znečisťovaním vody.

Informácie na internete

ŠKODA Manual App – spoznaj svoje vozidlo
Aplikácia ŠKODA Manual je zameraná na používateľov
tabletov, ktorí majú záujem o vozidlá ŠKODA alebo
už nejaké vlastnia. Aplikácia obsahuje plne vybavenú
digitálnu verziu návodu na obsluhu pre všetky súčasné
modely ŠKODA.

Informácie sú k dispozícii na www.skoda-auto.sk, aby vám
pomohli pri rozhodovaní, ktoré vozidlo bude najlepšie
vyhovovať vašim potrebám, a to vďaka podrobným
popisom a fotografiám všetkých modelov.
Navštívte aj stránku www.facebook.com/SkodaAutoSK
a staňte sa fanúšikom značky ŠKODA, budete dostávať
najnovšie aktualizácie a získate kontakt s komunitou
ŠKODA.

ŠKODA Originálne príslušenstvo

ŠKODA Financial Services

ŠKODA Originálne príslušenstvo vám ponúka široký
sortiment príslušenstva, ktorý možno rozdeliť do piatich
hlavných skupín (šport a dizajn, hudba a komunikácie,
komfort a funkčnosť, doprava a bezpečnosť) a cyklistické
produkty. Kompletné originálne príslušenstvo ŠKODA je
uvedené v katalógoch pri jednotlivých modeloch ŠKODA.

ŠKODA Financial Services ponúka financovanie
jednotlivcom aj spoločnostiam. Viac informácií
o aktuálnej ponuke financovania vášho vozidla získate
u autorizovaného partnera ŠKODA. Úverovú alebo lízingovú
zmluvu je možné uzatvoriť priamo u predajcu vozidla.

ŠKODA Originálne dielce
Bezpečnosť
ŠKODA Originálne dielce sú identické s dielcami, ktoré boli
použité pri montáži vozidla ŠKODA. Vďaka použitiu
prvotriednych materiálov a technológií zaručujú bezpečnú
a bezstarostnú jazdu.
Dostupnosť
ŠKODA AUTO ponúka kompletný sortiment dielcov, resp.
dielcov výbavy použitých pri sériovej výrobe vozidla
a nezameriava sa len na obrátkové dielce. Zásobovanie
ŠKODA Originálnymi dielcami je zaistené aj po vyjdení
daného modelu zo série, pričom pre prevádzkovo dôležité
dielce je táto doba až 15 rokov.

Predaj veľkoodberateľom
Ponúkame vám produkty a služby prispôsobené vašim
obchodným a finančným potrebám, špičkovú úroveň
starostlivosti o zákazníka, portfólio služieb, ktoré
zodpovedajú požiadavkám veľkoodberateľov a vysokú
kvalitu vozidiel, príslušenstva a servisu, ktoré sú zárukou
nízkych nákladov na prevádzku vášho vozového parku.
Viac informácií na:
www.skoda-auto.sk/SVK/firemni_zakaznici/skoda_flotila/
Pages/fleet_program.aspx.

Spoločnosť ŠKODA AUTO považuje za jeden zo svojich prvoradých cieľov vývoj a výrobu produktov, ktoré sú v maximálnej miere šetrné k životnému
prostrediu vo všetkých fázach svojho životného cyklu, pričom kladieme dôraz na výber recyklovateľných materiálov. Vozidlá ŠKODA vyrábame
progresívnymi technológiami v moderných výrobných prevádzkach, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritériá. Pre antikoróznu ochranu lakovaných častí
vozidla sa používa výhradne bezolovnatá kataforéza (KTL) a vodou riediteľné farby.
Znižovanie spotreby paliva a emisií realizujeme v rámci koncernovej stratégie a tak motory, ktoré ŠKODA AUTO ponúka, vyhovujú aktuálnym
predpisom o emisiách. V našej ponuke nechýbajú ani vznetové motory s filtrom pevných častíc (DPF). Všetky produkty vyrobené spoločnosťou
ŠKODA AUTO dodržiavajú nariadenia a predpisy týkajúce sa ochrany pôdy a vody. Výsledkom týchto aktivít je, že vozidlá ŠKODA zodpovedajú nielen
požiadavkám v oblasti technickej úrovne, bezpečnosti a kvality, ale aj v oblasti ochrany životného prostredia. Spoločnosť ŠKODA AUTO tak prispieva
k ochrane čistého životného prostredia pri súčasnom zabezpečení mobility a spokojnosti svojich zákazníkov.
Ekologické logo vyjadruje zodpovednosť a snahu ŠKODA AUTO o trvale udržateľný vývoj spoločnosti a šetrný prístup k životu a prírode.

Viac informácií a možnosť skúšobnej
jazdy získate na:
Váš partner ŠKODA:

www.skoda-auto.sk
facebook.com/SkodaAutoSK
Stiahnite si aplikáciu ŠKODA
CNG App a užite si ekologické
a ekonomické cestovanie.
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Stiahnite si ŠKODA
Interaktívny Katalóg
a preskúmajte vozidlo
z každého uhla.

Stiahnite si aplikáciu
ŠKODA Service pre pomoc
na vašich cestách.

Stiahnite si aplikáciu
ŠKODA Manual a získajte
jednoduchý prístup ku všetkým
informáciám o vozidle.

V tomto katalógu sú vyobrazené niektoré modely s voliteľnou výbavou, ktorá nemusí byť súčasťou štandardnej výbavy. Informácie o technických údajoch, konštrukcii, vybavení,
materiáloch, zárukách a vonkajšom vzhľade sa vzťahujú na obdobie zadávania prospektu do tlače. Výrobca si vyhradzuje právo zmeny (vrátane zmeny technických parametrov alebo
výbav jednotlivých modelov). Ďalšie podrobné informácie o štandardnej a voliteľnej výbave, o aktuálnych cenách, dodacích podmienkach a termínoch vám poskytne na požiadanie
váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA. Tento katalóg bol vytlačený na papier vyrobený z buničiny bielenej bez použitia chlóru. Papier je 100% recyklovateľný.

