ŠKODA CITIGO
AK'6 C6K

ŠKODA Citigo 3D
ovkÕ|yotºeka
[l/100 km]

Motorizace

ŠKODA Citigo 5D
Komb. emise CO2
[g/km]

Fresh

Citigo Ę ìĘmeºo karoserieí
1,0 MPI/44 kW

4,4

101

223 900

1,0 MPI/44 kW AP

4,3

100

236 900

1,0 MPI/55 kW

4,4

101

233 900

1,0 MPI/55 kW AP

4,4

103

246 900

82

297 900

1,0 MPI/50 kW G-TEC

4,5

(1)

Citigo Ě ìĚmeºo karoserieí
1,0 MPI/44 kW

4,4

101

233 900

1,0 MPI/44 kW AP

4,3

100

246 900

1,0 MPI/55 kW

4,4

101

243 900

1,0 MPI/55 kW AP

4,4

103

256 900

4,5 (1)

82

307 900

1,0 MPI/50 kW G-TEC

Citigo Freshì2í

Akní nabímkaØ
pºi vyuÑití oinancování U Oȗ inancial Services vetn záruky
mokility plus a prodlouÑené záruky na 5 let do 100 000 kmÕÕÕ

tawmarmw Îbaa a Îbaa wa yºw

...om 203 Ğ00 K

Fresh

Pakety
Sportovní paket (15" kola z lehké slitiny, sportovní podvozek, Sunset, nelze pro G-TEC)

5 500

Simply Clever
Odkládací schránka na deštník s deštníkem pod sedadlem spolujezdce
rÑák vÎstraÑné vesty pod sedadlem ºidie
Ȗezpenost
ESC vetn ȗȖS, S, ȗS, ES, asistentu rozjezdu do kopce a kontroly tlaku v pneumatikách
City Saoe rive a ain and ipht ȗssist (automatické spínání svtel, dešÀovÎ senzor, vnitºní zptné zrcátko
s automatickÎm stmíváním, Cominp ome, eavinp ome, Tunnel ipht)
ȗirkapy ºidie a spolujezdce a koní airkapy ead-Thora vpºedu, vetn ounkce ochrany hlavy

7 400

Stanmarmní vÎbava a vÎbava na pºní

Fresh

Ȗezpenost
eaktivace airkapu spolujezdce

1 100

Sipnalizace nezapnutého kezpenostního pásu ºidie a spolujezdce
Tºíkodové kezpenostní pásy vpºedu a vzadu, vpºedu s pºitahovai
ºední oprky hlavy, dv hlavové oprky vzadu, vÎškov nastavitelné
mokilizér, štítek s   k°dem
vout°nová houkaka
ºíprava pro uchycení dvou dtskÎch sedaek s kezpenostním systémem soÔ a pásem TopTether na zadních
sedadlech
ns½í vÎbava
ola z lehké slitiny stºíkrná à 14"
ola z lehké slitiny kílá neko erná à 14"

2 200

ola z lehké slitiny stºíkrná à 15"

3 100

ola z lehké slitiny kílá neko erná à 15"

5 200

ola z lehké slitiny stºíkrná à 1ě"

ě 200

Sada na opravu pneumatik (kez rezervního kola, zvedáku vozu a klíe na kola)
ezervní kolo ocelové neplnohodnotné, zvedák vozu, klí na kola, kez sady na opravu pneumatik (nelze pro G-TEC)

1 200

ºední mlhové svtlomety
alopenové svtlomety a E denní svítilny
Zatmavené zadní skupinové svítilny
árazníky lakované v karv vozu
njší zptná zrcátka a vnjší kliky lakované v karv vozu
T°novaná skla
Sunset
Elektricky ovládané panoramatické stºešní okno

15 200

Paket pro špatné cesty

4 100

ni karva ervená Tornado a kílá Candy

2 500

etalické karvy

10 300

ColourConcept v kílé neko erné karv (stºecha a kryty vnjších zptnÎch zrcátek) pro uni karvu ervená Tornado
a kílá Candy

8 500

ColourConcept v kílé neko erné karv (stºecha a kryty vnjších zptnÎch zrcátek) pro metalickou karvu

1ě 300

nitºní vÎbava a komoort
nteriér Style ernÎ s dekoraní lištou stºíkrná
nteriér Style kéÑovÎ s dekoraní lištou vory a malÎ koÑenÎ paket

5 100

alÎ koÑenÎ paketó
ElektromechanickÎ posilova ºízení
Îškov nastavitelnÎ 3ramennÎ volant
Îškov nastavitelné sedadlo ºidie
Îškov nastavitelné sedadlo spolujezdce

1 900

yhºívání pºedních sedadel

4 800

Easy Entry (pouze pro 3dveºovou karoserii)
Easy Entry se sedadly s pamtí (pouze pro 3dveºovou karoserii)

2 500

Sklopné opradlo sedadla spolujezdce (pouze pro 5dveºovou karoserii)

1 800

Stanmarmní vÎbava a vÎbava na pºní

Fresh

nitºní vÎbava a komoort
Zadní opradlo dlené, sklopné (v pomru ě0 Ø 40)
Palukní poíta ȗ
ai OT (standard pro G-TEC)

3 700

Start-Stop systém a rekuperace krzdné enerpie (pouze pro G-TEC)
Elektrické ovládání oken vpºedu a centrální zamykání s dálkovÎm ovládáním (dva sklopné klíky)
Elektricky ovládaná a vyhºívaná vnjší zptná zrcátka
limatizace a vnitºní cirkulace vzduchu
Climatronic à klimatizace s elektronickou repulací

ě 000

Sipnalizace vzdálenosti pºi parkování vzadu
Tempomat

ě 100

Popelník vpºedu

1 100

unkní paket 1 (make-up zrcátko ve slunení clon ºidie, drÑák na multimediální pºístroje, ernÎ síÀovÎ propram,
odpadkovÎ koš v okloÑení dveºí, nelze pro G-TEC)

1 400

unkní paket 2 (make-up zrcátko ve slunení clon ºidie, drÑák na multimediální pºístroje, mezipodlaha v zavazadlovém
prostoru, odpadkovÎ koš v okloÑení dveºí, nelze pro G-TEC)

1 ě00

Odkládací schránka v pºístrojové desce u spolujezdce à uzavíratelná
rÑák tašek na schránce spolujezdce
rÑák na krÎle, tuÑku, mince a dokumenty uvnitº odkládací schránky
Odkládací kapsy na vnitºních stranách opradel pºedních sedadel
Odkládací schránky u zadních sedadel (pouze pro 3dveºovou karoserii)
Odkládací schránky ve vÎplních zadních dveºí (pouze pro 5dveºovou karoserii)
Odkládací schránky s drÑáky 1l lahví ve vÎplních pºedních dveºí
Zadní odkládací plato
A~mioÖ teleoony a navigace
Poet reproduktorË

2 repro

alší dva reproduktory vpºedu a dva reproduktory vzadu

2 200

ádio Ȗlues s C
ádio Sinp 5" s SȖ a ě reproduktorË

ě 000

ádio Sinp 5" s SȖ, ě reproduktorË a Sound system

14 000

rÑák teleoonu s aplikacemi

2 500

ipitální pºíjem ȗȖ

3 400

SȖ zásuvka ve stºedové konzoli

1 000

r~ky a sl~Ñby
okilita P S à záruka mokility Plus a prodlouÑená záruka na 5 let, do 100 000 km

2 000

okilita P S à záruka mokility Plus na 5 let, do 100 000 km a prodlouÑená záruka na 5 let, do 150 000 km

ě 800

PºedplacenÎ servis Standard na 5 let neko ě0 000 km ă 100 000 km ă 150 000 km

17 990 ă 2ě 990 ă 38 990

PºedplacenÎ servis Plus na 5 let neko ě0 000 km ă 100 000 km ă 150 000 km

21 990 ă 40 990 ă ě3 990

ŠKODA Originlní pºísl~½enstvíóó
Chromovaná lišta spodní hrany víka zavazadlového prostoru
Tetilní kokerce Prestipe

770
1 047

Plastová vana do zavazadlového prostoru

73ě

echanické zakezpeení ºazení Construct

7 057

Akní pakety pro momel Citigo
Pakety

Active

Ambition

Style

Monte Carlo

Active Plus v hodnot 12 000 Ø
elektrické ovládání oken vpºedu, centrální
zamykání s dálkovÎm ovládáním (dva sklopné

ě 100

klíky), vÎškov nastavitelné sedadlo ºidie,
dvout°nová houkaka
Ambition Plus v hodnot 22 400 Ø
palukní poíta ȗ, klimatizace a pºední mlhové

à

10 900

à

à

10 900

à

à

à

à

10 000

svtlomety
Style Plus v hodnot 14 700 Ø
malÎ koÑenÎ paketó, sipnalizace vzdálenosti
pºi parkování vzadu a Sunset
Monte Carlo Plus v hodnot 14 400 Ø
rádio Ȗlues s C, sipnalizace vzdálenosti
pºi parkování vzadu a elektricky ovládaná
a vyhºívaná vnjší zptná zrcátka

Akní pakety

základní vÎkava
(1)
(2)
(3)

à nelze okjednat

abit vÎbavo~ a zkaznicko~ vÎhomo~...

ȗP à automatická pºevodovka

...aÑ 11 500 K

G-TEC à pohon na CG (stlaenÎ zemní plyn)

Spotºeka CG je uvedena v m3ă100 kmÕ
ȗkní nakídka Citipo resh à pºi vyuÑití znakového oinancování U Oȗ inancial Services moÑné zvÎhodnní 20 000  (pouze pro retailové klienty)Õ
Îkava onte Carlo navíc oksahuje 3ramennÎ sportovní koÑenÎ volant, sportovní podvozek, lopo onte Carlo na palukní desce, oznaení onte Carlo na zadních koních oknech,
sadu o°lií na kocích vozu a víku zavazadlového prostoru, erné polstrování sloupkË a stºechy v interiéru, chromované rámeky vÎdechË ventilace, rádia a panelu pºístrojË, vnitºní
chromované kliky dveºí, 'ernÎ paket (ernÎ pºední spoiler, spoiler na víku zavazadlového prostoru, zadní diouzor, mºíÑka chladie a vnjší zptná zrcátka), vkládané tkané kokerce
a vloÑenÎ díl palukní desky v karv Piano ȖlackÕ

ó alÎ koÑenÎ paket oksahuje 3ramennÎ volant, madlo runí krzdy a hlavici ºadicí páky v kËÑiÕ
óó edná se o vÎkr z kohaté nakídky U Oȗ Oripinálního pºíslušenstvíÕ Ceny U Oȗ Oripinálního pºíslušenství nezahrnují cenu montáÑeÕ
vádné hodnoty kyly zjištny podle pravidel a za podmínek stanovenÎch právními i technickÎmi pºedpisy pro urování provozních a technickÎch ÄdajË motorovÎch vozidelÕ
šechny motorizace uvedené v tomto ceníku splují emisní limity E ěÕ
 tomto ceníku jsou uvedeny ceny v , doporuené vÎrokcem U Oȗ ȗTO, vetn 21į P Õ
opravní náklady jsou v cen vozidlaÕ a moÑnosti komkinací jednotlivÎch mimoºádnÎch vÎkav
se inoormujte u svého prodejce vozË U OȗÕ U Oȗ ȗTO si vyhrazuje právo uskuteovat
v prËkhu vÎroky zmny proti provedením zde uvedenÎmÕ alší podrokné inoormace o základní
a mimoºádné vÎkav, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech ám poskytne
na pºání áš prodejce vozË U OȗÕ Ceník kyl vytištn na papír vyrokenÎ z kuniiny klené kez
pouÑití chloruÕ Papír je 100į recyklovatelnÎÕ
Ceník je platnÎ od 14Õ 11Õ 201ě do odvoláníÕ

½ promesce vozË ŠKODAØ

