NOVÁ ŠKODA

CITIGO iV
e

Z MÍSTA A DO MÍSTA B
S POHONEM E
iV – to je označení, které u značky ŠKODA dáváme
našim nejinovativnějším vozům: hybridům a plně
elektrifikovaným automobilům. Nicméně iV neznamená
jen inovativní vozidlo. Vyjadřuje také vývoj a použití
inovativních nápadů, které nám pomáhají stavět
automobily, které jsou inteligentnější, individuálnější
a intuitivnější. Autombily, které jsou ikonické a inspirující
– a nejvíce ze všeho takové, které jsou pro každého.
To je cíl, k němuž naše hybridy a plně elektrické vozy
směřují. Proto jim dáváme označení iV.
ŠKODA Vás zve, abyste udělali krok do budoucnosti
a setkali se s novým vozem CITIGOe iV. Uhlazený
design a obratnost modelu CITIGOe iV spolu
s nejnovější technologií eMobility vytvářejí toho
nejlepšího partnera, s nímž můžete vyrazit kamkoliv.
S agilním motorem a dostatečným dojezdem Vám
umožňuje pohyb po městě bez omezení. A to ani
nemluvíme o jeho šetrnosti a minimálních nárocích
na servis a údržbu…
Nejlepší zpráva na závěr: CITIGOe iV jezdí lokálně bez
emisí a je nabité radostí z jízdy.
To je Simply Clever. Taková je ŠKODA.
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ŠKODA iV: NOVÁ ZNAČKA
PRO NOVOU ÉRU
ŠKODA AUTO vstupuje do éry elektromobility. Současně s prvními
elektrifikovanými vozy ve své 124leté historii zavádí novou značku ŠKODA iV.
Ta zahrnuje výrobu vlastních elektrifikovaných vozů, které se vyznačují
emocionálním vzhledem, futuristickým interiérem a nejmodernějšími technologiemi,
ale také vývoj speciálního ekosystému pro řešení v oblasti mobility.
Společnost ŠKODA AUTO investuje v příštích pěti letech celkem dvě miliardy
eur do vývoje elektrických vozidel a nových služeb spojených s elektromobilitou.
Jde tak o dosud největší investiční program v historii automobilky.
Inovativní, inteligentní, inspirativní – písmeno „i“ v názvu nové značky ŠKODA iV
označuje hned několik vlastností, které charakterizují elektrifikované vozy.
Může také znamenat ikonický, individuální nebo intuitivní, protože nové modely
ŠKODA iV mají specifický charakter, nabízejí možnosti personalizace a jsou snadno
ovladatelné. Písmeno „V“ pak znamená prostě vozidlo.

DESIGN
EXTERIÉRU
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NÁBOJ PRO
MĚSTSKÝ ŽIVOT

Design

Výrazné, svěží, zářící a čisté – CITIGOe iV je navrženo jako perfektní
doplněk do ruchu velkoměsta. Je to jeden ze vzácných případů,
kdy se městská dravost snoubí s elegancí.

PŘÍĎ
Nově navržený přední nárazník se spoilerem nejenže podtrhuje svižný vzhled,
ale také vylepšuje aerodynamiku vozu. Nová přední maska v barvě karoserie spolu
s kryty vnějších zpětných zrcátek s integrovanými ukazateli směru dále prohlubuje
celkový dojem. A s LED světly pro denní svícení a mlhovkami, které mohou být
vybaveny funkcí přisvěcování do zatáček, Vás už nikdo nepřehlédne.

ZÁĎ
Páté dveře hrdě nesou nápis ŠKODA.
Ten je projevem sebevědomí značky,
která transformovala svoji designovou filozofii.
Plaketa iV prozrazuje, že je tento vůz součástí
programu eMobility.

PROFIL
Zatmavená zadní okna Sunset nejenže dodávají exteriéru
na atraktivitě, ale také chrání posádku před slunečním
svitem. Černá 16“ kola z lehké slitiny Scorpius podtrhují
charakteristický styl vozu. I když si zachovává kompaktní
rozměry, dodává se CITIGO e iV výhradně v pětidveřové verzi.
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PROBARVĚTE MĚSTO ČERVENOU
NEBO KIWI ZELENOU
Oživte svoje CITIGOe iV některou z Vašich oblíbených barev
díky programu Colour Concept. Zkombinujte různé barvy
karoserie se střechou a kryty zpětných zrcátek v černé barvě.
A jezděte zeleně, ať už v jakékoliv barvě…

Design

ZELENÁ KIWI UNI
S ČERNOU STŘECHOU

MODRÁ CRYSTAL
S ČERNOU STŘECHOU

ŽLUTÁ SUNFLOWER UNI
S ČERNOU STŘECHOU

STŘÍBRNÁ TUNGSTEN
S ČERNOU STŘECHOU

ČERVENÁ TORNADO UNI
S ČERNOU STŘECHOU

Design

BÍLÁ CANDY UNI
S ČERNOU STŘECHOU

TECHNOLOGIE iV
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TECHNOLOGIE iV

DOBÍJECÍ ZÁSUVKA
Když Vám dochází baterie, můžete ji dobít za 4 h 8 min
(na 80 % kapacity) nebo dokonce za 1 h v případě použití
rychlého nabíjení.

PŘIHRÁDKA NA NABÍJECÍ KABEL
Nemusíte přemýšlet, kam uložit nabíjecí kabel.
Jednoduše ho svinete a umístíte do přihrádky
v zavazadlovém prostoru, která je k tomu určena.

MOTOR
S maximálním výkonem 61 kW a dojezdem až 253 km CITIGO e iV dokazuje, že i malé městské elektromobily jsou schopny dosahovat
vynikajících výkonů. Navíc jeho motor umí sloužit i jako generátor elektrické energie. Funkce rekuperace elektrické energie umožňuje
efektivní využití kinetické energie automobilu pro dobíjení baterií, například při brzdění nebo zpomalování.

Technologie iV

Technologie iV

Příchod vozu CITIGOe iV definuje nové standardy toho, jak může vypadat agilní městský automobil.
Díky maximálnímu točivému momentu 212 Nm, dostupnému v každém okamžiku, nabízí působivé výkony.
Je zábavné ho řídit. CITIGOe iV se právě stalo nejtišším členem rodiny ŠKODA, přitom zcela nepřehlédnutelným.

DESIGN
INTERIÉRU
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PŘÍSTROJOVÝ PANEL
Sledujte vše, co je důležité.
Přístrojový panel Vám ukáže
údaje o jízdě přímo před
Vašima očima.

Design

KOŽENÉ PRVKY
K Vašemu pohodlí za jízdy
mohou přispět kožené
prvky, jako je hlavice řadicí
páky, rukojeť ruční brzdy
a volant.
LED AMBIENTNÍ
OSVĚTLENÍ
Vytvořte si
útulnější
a komfortnější
prostředí pomocí
LED ambientního
osvětlení po celé
délce palubní desky.

VYHŘÍVANÁ SEDADLA
A ČELNÍ SKLO
Vyhřívaná přední sedadla
a vyhřívané čelní sklo,
které se rychle zbaví
námrazy nebo zamlžení,
jsou ovládány tlačítky
na středové konzoli.

Design

TO NEJLEPŠÍ
NAJDETE UVNITŘ

Zatímco Vás město stále udržuje ve střehu, CITIGOe iV
je perfektním místem, kde si od shonu města oddychnout.
Jeho sladěný interiér je plný promyšlených komfortních
prvků, díky nimž vždy dorazíte do cíle svěží.

KONEKTIVITA
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POSLEDNÍ
PARKOVACÍ POZICE
Zjistěte přesnou
polohu Vašeho vozu,
ať už jste kdekoliv.
ŠKODA Connect
ve Vašem telefonu
zobrazí adresu,
čas a datum
zaparkování
Vašeho vozu.

Konektivita

PLÁNOVAČ ODJEZDU
Plánovač odjezdu Vám
dovolí zkontrolovat
úroveň baterie nebo
nastavit čas nabíjení.

MOVE&FUN
Aplikace Move&Fun
pro Android a iOS Vám
nabídne snadný
a okamžitý přístup
k řadě funkcí. Stačí
připojit Váš chytrý
telefon k rádiu pomocí
Bluetooth, abyste
získali přístup ke svým
kontaktům i playlistům.
Můžete také zobrazit
informace z palubního
počítače.

OVLÁDÁNÍ NABÍJENÍ
Když je vozidlo připojeno
k nabíječce, můžete
nejen sledovat úroveň
nabití, ale také nabíjení
zahájit nebo přerušit.
Získáte tak ještě lepší
přehled o stavu Vašeho
automobilu.

OVLÁDÁNÍ
KLIMATIZACE ONLINE
Nyní můžete vychladit
interiér vozu ještě dříve,
než vyrazíte. To oceníte
zvláště v horkých letních
dnech. Jednoduše pár
minut před odjezdem
nastavte požadovanou
teplotu v aplikaci a užijte
si komfortu už od začátku
Vaší cesty.

Konektivita

KONEKTIVITA
NA CESTY

Zatímco aplikace Move&Fun propojí Váš chytrý telefon
s palubním počítačem, ŠKODA Connect App Vám nabídne
širokou paletu služeb a umožní užívat si plné kontroly
nad Vaším vozem pomocí Vzdáleného přístupu.

SIMPLY
CLEVER
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VŠECHNO MÁ
SVŮJ SMYSL

SCHRÁNKA V PŘÍSTROJOVÉ DESCE
Odkládací schránka v přístrojové desce je vybavena
integrovanými držáky pro brýle i pera.

KAPSY
Odkládací kapsy na vnitřní straně předních opěradel
pojmou mobilní telefon, diář nebo jiné malé předměty.

HÁČEK
Sklápěcí háček je ideálním místem
pro zavěšení Vaší tašky.

DRŽÁK NA NÁPOJE
Cestující na zadních sedadlech mohou využít držák
na nápoje, umístěný v zadní části středové konzole.

Simply Clever

Říká se, že řízení vozu zaměstnává všech pět smyslů.
Proto CITIGOe iV přichází s množstvím Simply Clever detailů,
které Vaše smysly jistě potěší.
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VELIKOST S,
NÁTURA XL

Simply Clever

CITIGOe iV uveze mnohem víc, než by se na první
pohled mohlo zdát. S velkorysým zavazadlovým
prostorem a děleným sklopným opěradlem zadních
sedadel nemusíte přemýšlet, co vzít a co ne.

SÍŤOVÝ PROGRAM
Posouvání převážených věcí zabráníte pomocí sady sítí.
Navíc budete mít o všem perfektní přehled.

KAPACITA
Při základním uspořádání Vám
zavazadlový prostor nabídne
objem 250 litrů, po sklopení
opěradel zadních sedadel
získáte úložný prostor
o objemu 923 litrů.

BEZPEČNOST
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BEZPEČNĚJŠÍ
MĚSTO

Kamkoli se vydáte, bezpečnostní prvky vozu
CITIGOe iV se postarají o to, abyste si svou
jízdu užili bez obav.

ASISTENT JÍZDY
V PRUZÍCH (LANE ASSIST)
Tento systém, který pracuje
v rychlostech nad 65 km / h,
Vám může pomoci udržet
vůz ve správném pruhu.

PŘEDNÍ AIRBAGY
Velkoobjemové airbagy řidiče a spolujezdce se aktivují v součinnosti
s přitahovači předních bezpečnostních pásů, které Vás přímo
„ukotví“ na správné místo uprostřed sedadla.

BOČNÍ AIRBAGY
Standardní výbavou vozu jsou také speciální boční airbagy
Head-Thorax, které dokážou v případě bočního nárazu
ochránit hlavu i trup pasažérů na předních sedadlech.

Bezpečnost

Bezpečnost

SIGNALIZACE VZDÁLENOSTI
PŘI PARKOVÁNÍ
Parkování s modelem CITIGO e iV
je snazší a bezpečnější
díky parkovacím senzorům
integrovaným do zadního nárazníku.
Senzory kontrolují vzdálenost vozu
od jakékoliv překážky.

INDIVIDUALIZACE
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STYLE

Standardní výbava verze STYLE zahrnuje přední masku v barvě karoserie s chromovaným rámečkem,
vnější zpětná zrcátka (elektricky nastavitelná a vyhřívaná) a kliky dveří v barvě karoserie, přední
světlomety s LED světly pro denní svícení, přední mlhovky, zatmavená zadní světla, chromované
vnitřní kliky dveří, LED ambientní osvětlení, multifunkční kožený volant, koženou hlavici řadicí páky
a rukojeť ruční brzdy, výškově nastavitelná přední sedadla, dálkově ovládané centrální zamykání,
elektricky ovládaná přední okna, rádio Swing 6,5“, klimatizaci Climatronic, Asistent jízdy v pruzích
(Lane Assist) a další.

INTERIÉR STYLE
S PROŠITÍM NA BOČNICÍCH
Látkové čalounění
Stříbrná palubní deska

INTERIÉR STYLE S PROŠITÍM NA BOČNICÍCH
Látkové čalounění
Stříbrná palubní deska

Individualizace

Individualizace

INTERIÉR STYLE BEZ PROŠITÍ
Látkové čalounění
Stříbrná palubní deska
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ČALOUNĚNÍ

KOLA
STYLE černá látka
s prošitím na bočnicích

STYLE černá látka
bez prošití
16“ kola z lehké slitiny Scorpius, černá

Individualizace

Individualizace

16“ kola z lehké slitiny Scorpius, stříbrná

ŽLUTÁ SUNFLOWER UNI

MODRÁ CRYSTAL

ZELENÁ KIWI UNI

ČERVENÁ TORNADO UNI

ČERNÁ DEEP

Individualizace
STŘÍBRNÁ TUNGSTEN

BÍLÁ CANDY UNI

Individualizace

BARVY
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NABÍJEČKY A PROPOJOVACÍ KABELY

16“ LITÁ KOLA SCORPIUS STŘÍBRNÁ

DEKORATIVNÍ FÓLIE PRAHŮ DVEŘÍ
Dekorativní fólie prahů dveří nesou nápis CITIGO.

TEXTILNÍ KOBERCE
Vysoce jakostní textilní koberce učiní interiér
příjemnějším a útulnějším.

Příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VYLEPŠETE SI SVÉ
CITIGOe iV

Příslušenství není jen módní výstřelek.
Se ŠKODA Originálním příslušenstvím můžete proměnit svůj
vůz tím, že zdůrazníte jeho praktičnost, bezpečnost a účel.
Tím ho učiníte vhodnějším pro Vaše specifické potřeby.
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

CITIGOe iV

Maximální rychlost (km / h)

130

Zrychlení 0 – 100 km / h (s)

12,3

1 428

2 417

3 597

3 597

1 530

1 424

1 424

1 910
1 424

1 910
1 424

1 910

1 910

947

3 597

1 645

1 645

Užitečná hmotnost – včetně řidiče a mimořádných výbav (kg)

2 417

3 597
2 417

340 – 370

1 235

2 417

1 369

1 645

1 645
1 428

Pohotovostní hmotnost – základní verze vozu se 75kg řidičem (kg)

Celková hmotnost (kg)

1 428

1 369 1 369

1 428

HMOTNOST

27,2°

252 – 253

27,

12,9

Dojezd – WLTP* (km)

250 l
632

27,2°

14,8

– kombinovaná NEDC**

250 l
632
250 l
632

27,2°

– kombinovaná WLTP*

15,8°

Spotřeba paliva (kWh / 100 km)

250 l
632

947

1 481 1 481

VÝKONY

1 020 1 020

60

15,8°

Baterie (Ah)

15,8°

36,8

15,8°

212

Kapacita baterie (kWh)

1 481

61

Točivý moment (Nm)

1 481

Výkon (kW)

1 020
1
947 947020

MOTOR

1 481

Rozvor (mm)

2 417

Technické specifikace

Přední náprava

Typ MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem

Rozchod vpředu / vzadu (mm)

1 428 / 1 424

Zadní náprava

kliková s vlečenými rameny

Světlá výška (mm)

141

Brzdy

kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem Dual Rate

Vnitřní rozměry

– vpředu

kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny

Šířka v loktech vpředu / vzadu (mm)

1 369 / 1 388

– vzadu

bubnové

Efektivní prostor pro hlavu vpředu / vzadu

1 020 / 947

Řízení

hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem

Objem zavazadlového prostoru (max. l)

Kola

6J × 16“ ET43

Zadní sedadla

Pneumatiky

185 / 50 R16

nesklopená / sklopená

* Hodnoty emisí a spotřeb u nových vozů jsou zjištěny dle nového homologačního standardu WLTP
(Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure).
** Hodnoty emisí a spotřeb u nových vozů jsou zjištěny dle nového homologačního standardu WLTP
(Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure) a v souladu s platnými právními předpisy
jsou uvedeny dle standardu NEDC (New European Driving Cycle), do kterého jsou přepočítány.
Pro více informací kontaktujte svého autorizovaného partnera ŠKODA.

250 / 923

Technické specifikace

Výška (mm)

1 069

9,8

978

Průměr otáčení (m)
Podvozek

1 069

3 597 / 1 645

978

Délka / šířka (mm)

1978
388 978
1 388
1 069 1 069

Vnější rozměry

0,325

1 388 1 388

5dveřová, 4místná, 2prostorová

Součinitel odporu vzduchu CW

1 369

DALŠÍ SPECIFIKACE
Karoserie

Obrázky použité v tomto katalogu mají pouze ilustrativní charakter
a nejsou předmětem nabídky na uzavření smlouvy. V katalogu jsou zobrazeny
předváděcí vozy, přičemž některé vyobrazené prvky vozidel mohou patřit
do výbavy na přání nebo se mohou od dodávaných automobilů lišit v závislosti
na jednotlivých zemích. ŠKODA AUTO a. s. si vyhrazuje právo kdykoli změnit
specifikace, výbavy a barvy modelů a předmětů zobrazených v tomto
katalogu. Chcete-li získat přesnou specifikaci prvků, součástek a vybavení,
kontaktujte, prosím, nejbližšího prodejce vozů ŠKODA.

MyŠKODA App
Mějte po ruce svého osobního digitálního pomocníka.
Stáhněte si aplikaci MyŠKODA App vybavenou
interaktivním asistentem Paulem, jehož prostřednictvím
získáte přístup nejen k návodu na obsluhu svého vozu,
Paul Vám navíc dokáže poradit i při organizaci Vašeho času.

ŠKODA Connect App
Užívejte si online služby. Stáhněte si aplikaci
ŠKODA Connect App, která Vám umožní získat
kdykoli přístup k informacím týkajícím se, mimo
jiné, jízdních dat Vašeho vozu, čerpacích stanic,
dopravy nebo poslední parkovací pozice.

JESTLI VÁS BAVILO O NĚM ČÍST,
ZKUSTE SI PŘEDSTAVIT, ŽE HO ŘÍDÍTE

CI0KA0919C

ZAVOLEJTE NÁM A OBJEDNEJTE SI ZKUŠEBNÍ JÍZDU

Váš prodejce vozů ŠKODA:

