ŠKODA

CITIGO iV
e

FRÅN A TILL B MED E
iV – är det märke vi på ŠKODA ger våra mest innovativa
bilar: hybridbilar och helt eldrivna fordon. Men iV står
inte enbart för innovativa fordon. Det innebär också
att använda och utveckla innovativa idéer för att bygga
fordon som är mer intelligenta, individuella och intuitiva.
Fordon som är ikoniska och inspirerande. Och framför
allt för alla.
ŠKODA inbjuder dig att stiga in i framtiden och möta
CITIGOe iV. Utrustad med den senaste tekniken inom
eMobility kombinerar CITIGOe iV snygg design
och utmärkta vägegenskaper för att ge dig en perfekt bil
vart du än vill ta dig. Med den snabba motorn
och god räckvidd finns det inga gränser inom staden.
Dessutom är den ekonomisk, eftersom
den kräver minimalt med service och underhåll.
Bäst av allt: CITIGOe iV kör utsläppsfritt och är fulladdad
med körglädje.
Det är Simply Clever. Det är ŠKODA.
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EXTERIÖR
DESIGN
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LADDA FÖR
CITYLIVET

Design

CITIGOe iV är designad som din perfekta
accessoar i stadslivet.

FRAMIFRÅN
Den främre stötfångaren med spoiler i ny design har inte bara ett tuffare
utseende, utan förbättrar även aerodynamiken. Den nya karossfärgade
kylargrillen och sidobackspeglarnas kåpor med integrerade blinkers
förstärker helhetsintrycket. Dessutom blir du aldrig förbisedd med
LED-varselljusen och dimljusen som kan utrustas med kurvljusfunktion.

BAKIFRÅN
Bakluckan inramas av ŠKODA-namnet. Detta är ett
signum för ŠKODA som har förändrat sin designfilosofi.
iV-plaketten förtydligar att det är en elbil.

FRÅN SIDAN
Tonade SunSet-fönster betonar inte bara den attraktiva utsidan,
de skyddar också passagerarna i baksätet mot att bländas av starkt
ljus. Svarta 16-tums Scorpius-lättmetallfälgar understryker bilens
karakteristiska stil. För att bevara dess kompakta dimensioner
levereras CITIGO e iV alltid i en 5-dörrarsversion.
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MÅLA STAN RÖD
ELLER KIWIGRÖN
Klä upp din CITIGOe iV i dina favoritfärger genom
att använda ColourConcept. Matcha med olika färger
– du kan välja tak och sidobackspeglar i svart oavsett
vilken karossfärg du väljer.

CANDY WHITE UNI
MED SVART TAK

Design

KIWI GREEN UNI
MED SVART TAK

CRYSTAL BLUE METALLIC
MED SVART TAK
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SUNFLOWER YELLOW UNI
MED SVART TAK

TORNADO RED UNI
MED SVART TAK

Design

TUNGSTEN SILVER METALLIC
MED SVART TAK

iV TEKNIK

14

iV TEKNIK

iV Teknik

CITIGOe iV kommer i blickfånget genom att sätta nya standarder för dynamiska citybilar.
Imponerande prestanda som uppnår ett maximalt vridmoment på 212 Nm på ett kick gör
det extra roligt att köra. CITIGOe iV har just blivit den allra tystaste och ändå imponerande
medlemmen av ŠKODA-familjen.

PLUG-IN-LADDNING
När batteriet börjar bli tom kan du ladda det
på 4 timmar och 8 minuter (upp till 80 %),
eller till och med på 1 timme* med snabbladdning.

FACK FÖR LADDNINGSKABEL
Du behöver inte fundera över var du ska förvara
laddningskabeln. Du samlar bara ihop och lägger den
i facket för laddningskabel i bilens bagageutrymme.
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*Tillgängligt för fordon som är utrustade med Combined Charging System.

iV Teknik

MOTOR
Med en prestanda på 83 hk och en körsträcka på upp till 260 km, bevisar CITIGO e iV att även små elbilar i stadstrafik kan uppnå
bra prestanda. Dessutom kan den här motorn fungera som generator. Tack vare funktionen för energiåtervinning kan bilens
rörelseenergi effektivt användas för att ladda batteriet, till exempel när du bromsar eller saktar ned farten.

INTERIÖR
DESIGN

18
Design

DEN BÄSTA UTSIKTEN
FINNS PÅ INSIDAN

INTERIÖRSBELYSNING
MED LED-TEKNIK
Gör utrymmet
mer mysigt
och bekvämt
med dämpad LEDinteriörbelysning
runt instrumentbrädan.
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INSTRUMENTPANEL
Håll koll på allting som är
viktigt. Instrumentpanelen
visar dig kördata precis
framför ögonen.

UPPVÄRMDA SÄTEN
OCH VINDRUTA
De uppvärmda
framsätena och
vindrutan,
som snabbt avlägsnar
frost eller imma,
styrs med en kontroll
på mittkonsolen.

Design

LÄDERDETALJER
Optimera
körkomforten
med läderdetaljer
på exempelvis
växelspaksknoppen,
handbromshandtaget
och ratten.

CONNECTIVITY
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Connectivity

UPPKOPPLAD
PÅ RESAN

Med Move&Fun-appen kopplar du din telefon till bilen
för att ha direkt påverkan på bilens systeminställningar.
ŠKODA Connect-appen ger dig ett stort urval av tjänster
som ger dig full kontroll över din bil.

MOVE&FUN
Move&Fun-appen för
Android och iOS ger
dig enkel och direkt
tillgång till massor av
funktioner. Du ansluter
bara din smarttelefon
till bilen via Bluetooth
för att komma åt dina
kontakter och spellistor.
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FJÄRRSTYRD
AVRESEPLANERARE
När bilen är inkopplad/
ansluten till laddaren
kan du inte bara
kontrollera statusen
för laddningen,
du kan också
starta eller stoppa
laddningsprocessen.

LADDNING
Avreseplaneraren gör
att du kan kontrollera
batterinivån eller
ställa in tiden för
laddning.

FJÄRRSTYRD
KLIMATANLÄGGNING
Du kan nu värma eller
kyla bilens inre innan
du ger dig av. Du ställer
helt enkelt in önskad
temperatur i appen
ett par minuter före
avresan och får
en behaglig start
på resan.

Connectivity

PARKERINGSPOSITION
Se bilens exakta position
var du än är. ŠKODA
Connect
visar adressen,
tiden och datumet
för parkeringen
på din telefon.

SIMPLY
CLEVER

SINNERIKA
IDÉER
Det sägs att alla våra fem sinnen engageras när vi kör bil.
Ta därför hjälp av våra många Simply Clever-lösningar när praktiska
och smarta funktioner känns som en skänk från ovan.
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FICKOR
I förvaringsfickorna på insidorna av framsätets ryggstöd finns det plats
för en mobiltelefon, kalender eller andra småprylar.

HÄNGARE
Den infällbara hängaren i handskfacket är
ett perfekt ställe att hänga upp väskan.

MUGGHÅLLARE BAK
Baksätespassagerna kan använda mugghållaren
som finns på den bakom mittkonsolen.

Simply Clever

HANDSKFACK
Handskfacket har inbyggda hållare för dina glasögon
och pennor.
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SIZE S MED
XL-ATTITYD

Simply Clever

Den ser liten ut men kan rymma mycket.
Med smarta nedfällbara säten och
ett generöst bagageutrymme i CITIGOe iV,
behöver du aldrig lämna kvar några saker.

NÄTPROGRAM
En uppsättning nät förhindrar effektivt att dina tillhörigheter
flyttas runt. Plus att du lätt kan se var du har lagt saker och ting.

KAPACITET
I grundarrangemanget är
bagageutrymmets kapacitet
250 liter, som kan utökas
till 923 liter genom
att fälla ned baksätena.
Det fällbara ryggstödet på
passagerarsätet fram ger
ännu större flexibilitet.

SÄKERHET
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Säkerhet

SAFE AND
THE CITY

När du sicksackar dig fram genom
statslivets utmaningar tar säkerhets
funktionerna i CITIGOe iV väl hand om dig.

KROCKKUDDAR FRAM
Krockkuddar, med stor volym, på bägge platser fram,
löser ut samtidigt som bältessträckarna fram som i sin tur ser
till att du sitter fast förankrad på rätt plats i mitten av sätet.

SIDOKROCKKUDDAR FÖR HUVUDET
Dessa krockkuddar kan skydda huvudet
och kroppen på personer som sitter
i framsätena vid en krock från sidan.

33
LANE ASSIST
Det här systemet, som
fungerar vid hastigheter
över 65 km/h, kan hjälpa
till att hålla bilen i rätt fil.

Säkerhet

PARKERINGSSENSORER
Att parkera CITIGO e iV är enklare
och säkrare med parkeringssensorer
integrerade i den bakre stötfångaren,
som kontrollerar bilens avstånd från
eventuella hinder.

INDIVIDUALISERING
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Individualisering

STYLE

STYLE SVART INTERIÖR B
Tygklädsel
Silverfärgad instrumentbräda

Standardutrustningen för Style-versionen inkluderar bland annat externa sidobackspeglar
(elmanövrerade och uppvärmda) och dörrhandtag i karossens färg, förkromade dörrhandtag
på insidan, LED-interiörsbelysning, läderklädd multifunktionsratt, växelspaksknopp
och handbromshandtag, höjdjusterbara framsäten, kombinerat laddningssystem.
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STYLE SVART INTERIÖR A
Tygklädsel
Silverfärgad instrumentbräda

Individualisering

STYLE SVART INTERIÖR B
Tygklädsel
Silverfärgad instrumentbräda
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KLÄDSEL

Individualisering

Style svart A (tyg)
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FÄLGAR

Individualisering

16" lättmetallfälgar, Scorpius, svarta

CANDY WHITE, STANDARD

Individualisering

FÄRGER
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SUNFLOWER YELLOW UNI

CRYSTAL BLUE METALLIC

KIWI GREEN UNI

TORNADO RED UNI

DEEP BLACK METALLIC

Individualisering
TUNGSTEN SILVER METALLIC
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TILLBEHÖR

UPPGRADERA
DIN CITIGOe IV
FÖRVARINGSVÄSKA FÖR LADDNINGSKABELN
Tack vare det här praktiska tillbehöret, som också har ett förvaringsfack
för småprylar, är laddningskabeln snyggt förvarad i bagageutrymmet
och finns alltid omedelbart till hands.

DEKORATIVA 3D-INSTEGSLISTER
De dekorativa instegslisterna är försedda med CITIGO e -inskription.

Tillbehören är inte bara modeflugor. Med ŠKODA Original
Tillbehör kan du omvandla din bil genom att utöka
dess praktiska funktioner, säkerhet och ändamål
och göra den mycket mer lämplig för just dina behov.

16" SCORPIUS
antracitgrå lättmetallfälgar, borstade

GOLVMATTOR AV TEXTIL
Textilmattor av hög kvalitet på golvet
gör interiören mer komfortabel och mysig.
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TEKNISKA DATA
CITIGOe IV

MOTOR

83 hk, 36,8 kWh

Elmotor

Max. effekt (hk)

83

Max vridmoment/Varv (Nm/min -1)

212/0-2 750

PRESTANDA
Maxhastighet (km/h)

130

Acceleration 0–100 km/h (s)

12,3

Förbrukning Wh/km
– blandad körning (WLTP)*

148

– CO2-utsläpp g/km (WLTP)*

0

Vänddiameter (m)

9,8

BATTERI
Batterikapacitet (kWh)

36,8

Växellåda

1-växlad automat (+ back)

VIKT
Tjänstevikt – i standardutförande med förare på 75 kg (kg)

1 235

Maxlast – inklusive förare och extra utrustning (kg)

370

Totalvikt (kg)

1 530

YTTERLIGARE SPECIFIKATIONER
Kaross
Typ

5 dörrar, fram- och baksäte, 4-säten

Luftmotståndskoefficient C W

0,325

Chassi
Främre hjulaxel

MacPherson-upphängning med nedre triangulära länkarmar och stabilisator

Bakaxel

4x2: Torsionsbakaxel

Bromssystem

Hydrauliskt bromssystem med dubbelt kretslopp, vakuumhjälp med Dual Rate-system

– bromsar fram

Skivbromsar med inre kylning och flytande bromsok med en kolv

– bromsar bak

Trumbromsar

Styrning

Direkt elektriskt servostyrning

Hjul

6J x 16"

Däck

185/50 R16

Utvändiga mått
Längd/bredd (mm)

3 597 / 1 645

Höjd (mm)

1481 (med antenn 1492)

Hjulbas (mm)

2 422

Hjulbredd fram/bak (mm)

1 428 / 1 424

Markfrigång (mm)

141

Invändiga mått
Utrymme sidled fram/bak (mm)

1 369 / 1 388

Effektivt höjd fram/bak (mm)

1 020 / 947

Tekniska data

Bagageutrymme (max. l)
Baksätets ryggstöd – upp-/nedfällt

250 / 923

* A ngivna värden fastställda enligt föreskrivet mätförfarande (WLTP). Elförbrukning och räckvidd påverkas av en rad faktorer, även icke-tekniska
så som till exempel klimatförhållande, vikt och körstil. CO₂-utsläpp anges utan hänsyn till eventuella utsläpp i själva elproduktionen.
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STANDARDUTRUSTNING CITIGOe IV
STYLE
EXTERIÖR

INTERIÖR

16” lättmetallfälgar SCORPIUS svart

3-ekrad multifunktionsratt i läder för radio och telefon

5-dörrars

4-sitsig

Backspeglar och dörrhandtag i samma lack som bilen

4 krokar i bagageutrymmet

Grill i samma lack som bilen med kromdekor

Biljetthållare

LED varselljus integrerat i strålkastaren

Dörrhandtag med kromdetaljer

Stötfångare i samma lack som bilen

Handskfack med förvaring av solglasögon och mynt

Tonade rutor från b-stolpen och bakåt

Interiörsbelysning vit
Justerbar ratt
Krokar på b-stolparna
Kromdekor runt ventilation
Mittkonsol med förvaring
Solskydd med spegel för passagerare
Tygklädsel

Standardutrustning

Växelspaksknopp och handbromshandtag i läder
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SÄKERHET

FUNKTION

Airbag för förare och passagerare fram (urkopplingsbar)

1 x USB-port

Bakruta med vindrutetorkare samt defrost

CCS (Combined Charging System)

Dimljus fram och bak

Climatronic - automatisk luftkonditionering

Däcktrycksvarning

Elektriskt justerbara och eluppvärmbara ytterbackspeglar

ESC

Elfönsterhissar, fram

Fixerade huvudstöd för förare och passagerare

Eluppvärmd framruta

Höj- och sänkbara huvudstöd för baksätespassagerare

Farthållare

ISOFIX-fästen på baksätesplatserna

Fjärrstyrt centrallås

Lane Assist

Förar- och passagerarsäte höjdjusterbart

Parkeringssensorer bak

Kabel för AC-laddning upp till 7,2 kW

Sido- och huvudairbag för förare och passagerare fram

Mobiltelefonhållare
Radio SWING med 6 st högtalare
Rain & Light Assist - regnsensor och coming/leaving home-funktion
Reservkabel för AC-laddning upp till 2,3 kW
Servostyrning
Takbelysning fram

Standardutrustning

Variabelt lastgolv

ŠKODA FINANCIAL SERVICES
NYCKELN TILL MOBILITET.
Finansieringen av din nya ŠKODA är en viktig del av bilköpet, och
våra finansieringsalternativ är en del av erbjudandet från ŠKODA.
Vi finns hos ŠKODA-återförsäljaren som är vårt ombud och
samarbetspartner. Detta innebär en enkel hantering där du får tips
om den finansieringsform som passar dig bäst, med god kännedom
om bilens förväntade framtida värde.
Några exempel på våra finansieringsformer för privatperson
och företag:
ŠKODA BILLÅN
Vårt vanligaste lån med flera individuella valmöjligheter avseende
tid, kontantinsats (lägst 20% för privatperson) och om ditt billån
ska vara med eller utan restskuld. Finansieringen följer bilens
värdeminskning. Det ger dig lägre månadsbetalning och du kan
byta till ny bil oftare.
ŠKODA PRIVATLEASING
Du vill betala för nyttjandet, att äga din ŠKODA är inte lika
viktigt. Du bes tämm er tid, avtalar körsträcka och betalar en
leasingavgift per månad Efter avtalstiden lämnar du bara tillbaka
bilen, du slipper sälja den. Så enkelt som det kan bli.
ŠKODA LEASING
Leasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att
finansiera företagets bilar. Momsen på leasingavgiften för personbilar oftast är till hälften avdragsgill. Kombinera med fördel vår
finansiering med försäkring och serviceavtal. Allt på en faktura.
ŠKODA FÖRSÄKRING
Väljer du vår finansiering kan du även teckna ŠKODA Försäkring
till förmånliga villkor. De flesta kunder oavsett ålder eller bostadsort kommer att uppfatta försäkringspremien som fördelaktig.

ŠKODA SERVICEAVTAL
Om du även kombinerar med ett serviceavtal får du en fast
månadskostnad under hela avtalstiden och kontroll på kostnaderna för service. ŠKODA Originalservice ökar livslängden och
andrahandsvärdet på din bil.
ŠKODA PERSONALBIL
Fler och fler företag upptäcker denna löneväxlingsmodell, som
ger den anställda en löneförmån. Erbjudandet personalbil är
kostnadsneutralt för företaget och attraktivt för personalen.
ŠKODA BUSINESS ALL INCLUSIVE
Enkel administration av bilparken för företag med 1–10 bilar. Företaget får kontroll och kan följa företagets bilkostnader: finansiering, service och underhåll, drivmedel med redovisad företagsrabatt – allt på en faktura.
ŠKODA FLEET SUPPORT
En enkel hantering, finansiering och administration för företag
med fler än 10 bilar Alla företagets bilkostnader samlade på en
faktura redovisade enligt er kontoplan på ett lättöverskådligt sätt.
ŠKODA KORTET
ŠKODA kortet Visa är ett kostnadsfritt bilkort, speciellt framtaget för dig och din ŠKODA. Delbetala 12 månader helt utan ränta
och avgifter, bonus på alla dina köp, reseförsäkring samt ingen
årsavgift. Läs mer på www.skoda.se

GARANTIER
3 års nybilsgaranti dock högst 10 000 mil (ingen begränsning av
körsträckan under första 2 åren). Nybilsgarantin skyddar dig mot
eventuella fabrikationsfel.
3 års vagnskadegaranti.
3 års lackgaranti. Samtliga lacker är vattenbaserad och
fria från tungmetaller.

ŠKODA MOBILITETSGARANTI
Som ger dig fri bärgning, fri lånebil i upp till tre dagar eller fri
övernattning om något akut problem trots allt skulle hända med
din ŠKODA var du än befinner dig i Europa. Förlängs vid varje
ŠKODA Originalservice (med eventuella tilläggs arbeten) hos den
auktoriserade ŠKODA-verkstaden.

SERVICE
ŠKODA CITIGOe iV har flexibla serviceintervaller; den känner av
körsätt, antal kallstarter m m. och vet när den behöver service.
Bilen varnar alltid i god tid innan det är dags för service.
I Sverige finns ca. 130 auktoriserade ŠKODA verkstäder, hos dem
kan du bland annat lämna in bilen för service och köpa ŠKODA
Original Reservdelar och ŠKODA Original Tillbehör. Alla ŠKODAtekniker ingår i ett utbildningsp rogram som ser till att vi alltid har
de senaste kunskaperna om reparationsteknik och handhavande
för våra bilar. Dessutom har de tillgång till diagnosinstrument och
specialverktyg som gör att reparationer blir rätt utförda i enlighet
med tillverkarens anvisningar. Gå in på www.skoda.se för att hitta
din närmaste verkstad.

ORIGINALDELAR
ŠKODA Originaldelar och Original Tillbehör innehåller samma innovationer och förändringar som uppstår under produktion av varje
modell och genomgår precis samma rigorösa tester för kvalitet
och hållbarhet som de delar som används på produktionslinan. Alla
ŠKODA Originald elar och Original Tillbehör säljs med 2 års garanti
och som kund kan man inte bara handla inte bara kan handla delen
de behöver utan även få montering och expertråd av personalen.
Varumärkena ”ŠKODA Original Reservdelar®” och ”ŠKODA Original
Tillbehör®” används för att identifiera produkter som är godkända,
levererade och rekommenderade av ŠKODA Auto.

12 års garanti mot genomrostning.

Informationen i den här broschyren gällande utföranden, teknisk data och utrustningar gäller för
tiden vid tryckn ingen. Bilarna som visas i broschyren kan vara extrautrustade utöver svensk standard.
Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar och avvikelser. För korrekt information om modeller,
utrustning, priser, finansiering etc. kontakta din lokala SKODA-handlare. Broschyren är tryckt på
klorfritt papper återvinningsbart till 100%.
Utgåva: 12/2019
Mer information gällande SKODAs modellprogram, priser, teknisk information, återförsäljarnät och
verkstäder finner du även på följande Internet adress: www.skoda.se

Skanna QR-koden för att komma till
ŠKODA CITIGOe iV översiktssida.

facebook.com/skodasverige

BRO 000 XXX

2 års garanti på ŠKODA Original Reservdelar och
ŠKODA Original Tillbehör.

