SIMPLY CLEVER

ŠKODA CITIGO

Možná ho uvidíte, jak se lehce proplétá úzkou
jednosměrkou. Nebo jak parkuje u školky na místě,
kam se jiní nevešli. Před nákupním centrem Vás
překvapí, kolik tašek do něj jeho majitel pohodlně
naloží. A když ho potkáte za městem, může to být
klidně parta studentů na výletě nebo Váš soused
právě míří na chatu... s vozem ŠKODA Citigo.
Se svými rozměry a snadnou ovladatelností je Citigo
samozřejmě jako doma v městských ulicích, ale jeho
možnosti jsou daleko širší. Nabízí obratnost v kombinaci
s velkým vnitřním prostorem, spolehlivost a nízké
provozní náklady. A také nečekaný komfort i bezpečí.
Citigo mění zažité představy o malém voze a jeho
využitelnosti. Lépe s ním zvládnete své každodenní
povinnosti, ale získáte v něm i zábavného společníka
pro volný čas.
Jako vůz značky ŠKODA Vám Citigo nabízí i spoustu
Simply Clever detailů a řešení. Například pětidveřová
verze může být vybavena sklopným opěradlem předního
sedadla spolujezdce, téměř do vodorovné polohy, takže
v interiéru převezete i mimořádně dlouhé předměty.
Jistě, je to jen detail, ale v životě to už tak chodí. Často
jsou to právě maličkosti, které znamenají velký rozdíl.
A s touto myšlenkou přistupujeme ke všemu, co děláme.
To je Simply Clever. To je ŠKODA.
A toto je Vaše ŠKODA Citigo.

Interiér Vás překvapí
svou prostorností.
Samozřejmostí je precizní
zpracování všech vnitřních
materiálů a prvků.
Příjemně tvarovaná
přístrojová deska
Vás přivítá s přehledně
uspořádanými ovladači,
které najdete na logických
místech a snadno
na dosah.
Integrované hlavové
opěrky předních sedadel
dodávají interiéru
sportovní styl.

ŠKODA Citigo okamžitě zaujme svým svěžím designem, který je osobitý, ale zároveň
odkazuje na příslušnost vozu ke značce. Charakteristickou masku chladiče lemuje
chromovaný rámeček se specifickým tvarováním pro model Citigo. Na nepřehlédnutelném
místě na kapotě je umístěno logo ŠKODA.
Linie spodní hrany oken mírně stoupá a vůz tak získává při pohledu
z boku příjemný nádech dynamiky. Navíc se můžete rozhodnout pro
SunSet – skla s vyšším stupněm tónování v zadní části vozu, která
zvyšují atraktivitu exteriéru i komfort posádky. Okna zadních dveří
jsou u pětidveřové verze výklopná.

Kola z lehké slitiny Auriga 5,5J x 15"
s pneumatikami 185/55 R15, v nabídce
i v černém nebo bílém provedení.

Kola z lehké slitiny Apus 5,0J x 14"
s pneumatikami 175/65 R14, v nabídce
i v černém nebo bílém provedení.

Ocelová kola 5,0J x 14" s velkoplošnými
kryty Aries a pneumatikami 165/70 R14.

Zadní svítilny umístěné těsně nad
nárazníkem jednoznačně vycházejí
z konceptu svěžího designu
a funkčnosti. Nechybí ani důležitý
detail: prosvícení do tvaru písmene C.

Pro bezpečnější jízdu především v plných
městských ulicích Vám nabízíme systém
City Safe Drive s funkcí nouzového brzdění.
Součástí systému je senzor CV (Closing
Velocity), který sleduje prostor před
vozidlem na vzdálenost 10 m a při rychlosti
do 30 km/h. V případě, že řidič včas nereaguje
na překážku, může systém zabránit kolizi.

Vedle airbagů řidiče a spolujezdce
představují standardní výbavu vozu
speciální boční airbagy Head-Thorax,
které dokážou v případě bočního
nárazu ochránit hlavu i trup pasažérů
na předních sedadlech.

V závislosti na výbavě vozu může mít řidič
po ruce ve svých dveřích hned několik
ovladačů: elektrické ovládání okna řidiče,
ovládání centrálního zamykání z interiéru
vozu, elektrické ovládání a vyhřívání vnějších
zpětných zrcátek.

Zavazadlový prostor o objemu 251 litrů, který v dané automobilové
třídě patří k nadprůměrným, dělá z modelu Citigo praktického
společníka pro všestranné využití.

Mezipodlaha je výbavou, díky které se dno
zavazadlového prostoru dostává blíže k úrovni
nakládací hrany, takže máte usnadněnou manipulaci
se zavazadly. Pod dnem zavazadlového prostoru se
pak vytvoří skrytý úložný prostor.

Snadné nastupování nebo
vystupování z třídveřové verze vozu
Citigo zajistí cestujícím na zadních
sedadlech Easy Entry (mechanizmus
předních sedadel), který umožňuje
jednoduchým způsobem sklápět
opěradla a posouvat sedadla řidiče
a spolujezdce. V nabídce je i sedadlo
řidiče vybavené pamětí.

Sdružený panel přístrojů
se vyznačuje příjemným
zeleným podsvícením.
Specifickým prvkem
modelu Citigo je palubní
počítač s digitálním
ukazatelem teploty
chladicí kapaliny.

Motory 1,0 MPI/44 kW nebo
55 kW mohou být vybaveny
automatizovanou pětistupňovou
převodovkou s jednoduchou
pohodlnou obsluhou.

Interiér Elegance je dodáván buď s potahovou látkou sedadel a přístrojovou deskou v provedení Ivory (na snímku), nebo s potahovou látkou sedadel černá/šedá a černou
přístrojovou deskou. Ojedinělou nabídku představují vkládané probarvené díly na přístrojové desce, které dodají interiéru individuální charakter.

Tříramenný kožený volant nabízíme v kombinaci
s dalšími koženými doplňky jako hlavice řadicí páky
a madlo ruční brzdy.

Jednoduše a zcela sklopné
opěradlo předního sedadla
spolujezdce zvyšuje užitnou
hodnotu pětidveřové verze vozu.

Pro interiér Ambition je určena potahová látka sedadel
v kombinaci černá/Ivory a přístrojová deska v provedení
Ivory/černá (na snímku) nebo potahová látka v kombinaci
černá/šedá a černá přístrojová deska.

Interiér Active má potahovou látku sedadel v provedení
černá/šedá a černou přístrojovou desku (na snímku).
V nabídce je i varianta s modrými detaily na potazích
sedadel a přístrojové desce.

Pro interiér Quicksilver je určena atraktivní potahová
látka sedadel v barevné kombinaci černá/Colorstar
a přístrojová deska v provedení Quicksilver/černá.

ŠKODA Citigo G-TEC. Pro ty, kteří myslí ekologicky i ekonomicky.

ŠKODA Citigo G-TEC nabízí pohon na stlačený zemní plyn
(Compressed Natural Gas), který představuje oproti běžným
palivům mnohem „zelenější” a úspornější alternativu. Vůz je
vybaven motorem 1,0 MPI/50 kW G-TEC, který se vyznačuje
jak nízkými emisemi CO2, pouhých 79 g/km, tak i sníženými
emisemi oxidů dusíku a nulovými emisemi pevných částic.
CNG se tankuje do dvou bezpečně uložených nádrží, které
dohromady pojmou 72 litrů paliva. Navíc je tu i 10litrová nádrž
na benzin, takže ujedete až 600 km bez zastávky u čerpací
stanice. Motorizace G-TEC je dodávána s paketem Green tec.
Standardem jsou tedy prvky jako systém Start-Stop a funkce
rekuperace, které přispívají k úspornému provozu.

Vůz je vybaven automatickým přepínáním mezi oběma palivovými systémy.
Startování motoru je zajištěno pomocí benzinu a následně se režim přepne
na CNG. Na ukazateli vpravo vidíte, který režim je aktivní. Na informačním displeji
pak lze kontrolovat hodnoty jako stav paliva nebo průměrnou spotřebu. Pokud
množství CNG dosáhne oblasti rezervy, symbol na informačním displeji Vás včas
upozorní na nutnost načerpat palivo.

Systém Start-stop, který
dokáže automaticky
vypnout motor, využijete
například při čekání
na semaforech nebo
za jízdy v kolonách.
Po sešlápnutí spojkového
pedálu se motor opět
automaticky nastartuje.
Další snížení zátěže
motoru a hospodárnější
provoz přináší funkce
rekuperace brzdné
energie, která efektivním
způsobem využívá
pohybovou energii
automobilu k dobíjení
akumulátoru.

ŠKODA Citigo Monte Carlo. Pro ty, kteří hledají vzrušující styl.
ŠKODA Citigo Monte Carlo přichází s černými exteriérovými
prvky, které jí dávají unikátní styl a dravý výraz. Ke specifické
výbavě v černém provedení patří rámeček masky chladiče,
spoiler předního nárazníku, vnější zpětná zrcátka, střešní
spoiler a difuzor. Vůz charakterizují také dekorativní fólie
v černém provedení nebo ve stříbrné barvě (pro černou
karoserii). Obě verze vozu, třídveřová i pětidveřová, jsou
dodávány se sportovním podvozkem (vyjma Citigo G-TEC).

Sportovní interiér je vybaven černou lesklou přístrojovou deskou,
černým stropem a potahovou látkou v kombinaci černá/červená.
Tříramenný volant v černé perforované kůži zdobí červené prošití.

Hlavice a manžeta
řadicí páky a madlo
ruční brzdy jsou
provedeny v černé kůži
s červeným prošitím.

Osobitý styl vozu
podtrhují 15" kola z lehké
slitiny Auriga v černé
metalické barvě, nebo si
můžete zvolit z nabídky
na přání 16" kola z lehké
slitiny Serpens.

Na dekorativních prahových lištách najdete
nápis Monte Carlo.

Technické údaje
Motor

Bílá Candy uni

Žlutá Sunflower uni

Počet válců
Zdvihový objem (cm3)
Max. výkon/otáčky (kW/min-1)
Max. točivý moment/otáčky (Nm/min-1)
Exhalační norma
Palivo
Provozní vlastnosti
Maximální rychlost (km/h)
Zrychlení 0–100 km/h (s)
Spotřeba (dle normy 99/100)
– město (l/100 km)
– mimo město (l/100 km)
– kombinovaná (l/100 km)
Emise CO2 (g/km)
Vnější průměr zatáčení – obrysový (m)
Pohon
Druh
Spojka
Převodovka

Červená Tornado uni

Stříbrná Brilliant metalíza

Hmotnost
Pohotovostní hmotnost – základní verze vozu se 75kg řidičem (kg)
Užitečná hmotnost – včetně řidiče a mimořádných výbav (kg)
Celková hmotnost (kg)
Karoserie
Součinitel odporu vzduchu Cx
Podvozek
Přední náprava
Zadní náprava
Brzdy
– vpředu
– vzadu
Řízení
Kola
Pneumatiky

Stříbrná Leaf metalíza

Zelená Spring metalíza

Vnitřní rozměry
Šířka v loktech vpředu/vzadu (mm)
Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm)
Objem zavazadlového prostoru (max. l)
– bez rezervního kola – nesklopená/sklopená zadní sedadla
– s rezervním kolem jsou hodnoty o 17 l nižší

Černá Deep metalíza

1,0 MPI/44 kW Green tec
zážehový
3
999
44/5000–6000
95/3000–4300
EU5
benzin, okt. č. 95/91*

1,0 MPI/55 kW
zážehový
3
999
55/6200
95/3000–4300
EU5
benzin, okt. č. 95/91*

1,0 MPI/55 kW Green tec
zážehový
3
999
55/6200
95/3000–4300
EU5
benzin, okt. č. 95/91*

1,0 MPI/50 kW G-TEC
zážehový
3
999
50/6200
90/3000
EU5
CNG/benzin, okt. č. 95/91*

160
14,4 (15,3)

161
14,4

171
13,2 (13,9)

172
13,2

164
16,3

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

5,0
3,6
4,1
95
9,8

5,9 (5,5)
4,0
4,7 (4,5)
108 (105)
9,8

5,1
3,7
4,2
98
9,8

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

pohon předních kol

pohon předních kol

pohon předních kol

pohon předních kol

pohon předních kol

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

mechanická 5stupňová
(automatizovaná 5stupňová)

mechanická 5stupňová

mechanická 5stupňová
(automatizovaná 5stupňová)

mechanická 5stupňová

mechanická 5stupňová

929 (932)
436 (433)
1290

940
425
1290

929 (932)
436 (433)
1290

940
425
1290

1031
414
1370

3dveřová nebo 5dveřová, 4mistná, 2prostorová
0,33; G-TEC: 0,34
typu McPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem
kliková s vlečenými rameny
kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem Dual Rate
kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny
bubnové
hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem
5,0J x 14"
165/70 R14; Green tec, G-TEC: 175/65 R14

Objem palivové nádrže (l)
Vnější rozměry
Délka (mm)
Šířka (mm)
Výška (mm)
Rozvor (mm)
Rozchod vpředu/vzadu (mm)
Světlá výška (mm)

Modrá Night metalíza

1,0 MPI/44 kW
zážehový
3
999
44/5000–6000
95/3000–4300
EU5
benzin, okt. č. 95/91*

* Při použití benzinu s nižším okt. č. může dojít k mírnému snížení výkonu.
** Platí pro 5dveřovou verzi.

35; G-TEC: 12 kg + 10 l
3563
1641; 1645**
1478; Green tec: 1463; G-TEC: 1480
2420
1428/1424
136; Green tec: 121; G-TEC: 134
1417/1389; 1369/1388**
993/947
251/951; 959**; G-TEC: 213/913; 921**

( ) Platí pro vůz s automatizovanou 5stupňovou převodovkou.

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či
technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.

Pětidveřová verze

Třídveřová verze

Všeobecné informace
ŠKODA SERVICE
ŠKODA Assistance
Stane-li se Vaše vozidlo z jakýchkoliv důvodů
nepojízdným, volejte kdykoliv (24 hodin denně 365 dní
v roce) centrálu ŠKODA Assistance:
v ČR: 800 120 000 v zahraničí: +420 236 090 002

1478

1478

Pracovníci centrály Vám ochotně zprostředkují
potřebnou pomoc.

1424
1910

993

947

993

947

1428
1641

1424
1910

1428
1645

251 l
632

251 l
632

14,6°

°
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14,6*°

22,3

22,3

544

2420
3563

599

544

2420
3563

599

978

1069

1389
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1069

1388
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Doživotní záruka mobility
K tomu, aby jízda s Vaším vozem byla vždy bezpečná
a příjemná, přispívá mimo jiné i produkt Doživotní záruka
mobility. V případě závady na Vašem vozidle je Vám
v rámci záruky mobility prostřednictvím centrály ŠKODA
Assistance poskytnut bezplatně příjezd servisního vozidla
na místo poruchy, případný odtah k nejbližšímu autorizovanému servisnímu partnerovi a v případě potřeby
i další služby pro posádku vozidla, například přenocování
v hotelu, náhradní vozidlo či náhradní doprava. Podmínkou platnosti Doživotní záruky mobility je provádění
servisních prohlídek v síti autorizovaných servisních
partnerů ŠKODA. S každou takto provedenou servisní
prohlídkou je Doživotní záruka mobility prodloužena
o další servisní interval. Veškeré podrobnosti o rozsahu
a platnosti záruky jsou uvedeny v palubní literatuře,
která je součástí každého vozu. Informace o Doživotní
záruce mobility získáte také u autorizovaných servisních
partnerů ŠKODA nebo na Infolince ŠKODA 800 600 000.

ŠKODA Originální příslušenství představuje
nejrůznější produkty od exkluzivních kol z lehké
slitiny přes mobilní navigaci, sluneční clony,
textilní koberce či výbavu do zavazadlového
prostoru až po střešní nosiče, stejně jako
sněhové řetězy, mechanické zabezpečení řazení
a dětské sedačky. Pro maximálně emotivní vzhled
modelu Citigo Vám nabízíme Sport Design paket
se sadou fólií a 15" koly Auriga z lehké slitiny
v černé metalické barvě, který lze objednat
s novým vozem i dodatečně. Další informace
a přehled našich produktů přinášíme v katalogu
příslušenství, který Vám poskytne každý
autorizovaný partner ŠKODA.

Vyzvednutí a přistavení vozu
Je-li pro Vás překážkou přistavit Váš vůz do servisu, autorizovaný servisní partner s Vámi dohodne termín a vůz si
u Vás vyzvedne. Po provedení servisních úkonů jej přistaví
zpět. Doporučujeme objednat si službu vyzvednutí a přistavení vozu už v okamžiku objednání Vašeho vozu do servisu.

Dětská sedačka ISOFIX DUO plus
Top Tether (9–18 kg) disponuje
nejbezpečnějším systémem uchycení
Isofix, pomocí kterého je pevně připevněna
ke karoserii. Navíc má ještě na zadní straně
upevňovací popruh Top Tether pro fixaci
shora v dalším úchytném bodu. Sedačka
nabízí tři různé polohy: ležení/odpočívání/
sezení. Dítě je v sedačce připoutáno
pomocí pětibodového pásu.

PID Move&Fun kombinuje funkce palubního počítače, navigačního systému
a hands-free sady. Prostřednictvím
bluetooth se tento multifunkční přístroj
dokáže i připojit k mobilnímu telefonu
s internetem a stahovat potřebná data pro
své aplikace. Aktualizaci softwaru můžete
provést na stránkách www.garmin.com.
Podmínkou pro propojení PID s vozem je již
z výroby nainstalovaná mimořádná výbava:
příprava pro navigační systém Move&Fun.

Mechanické zabezpečení
řazení spolehlivě uzamkne
řadicí páku pomocí
masivního zabezpečovacího
systému.

Prodloužená záruka
K vozu ŠKODA si můžete za příplatek jako mimořádnou
výbavu objednat záruku prodlouženou až na 5 let
s volbou limitu najetých kilometrů až 150 000 km.
V době trvání prodloužené záruky máte právo na
bezplatné, včasné a řádné odstranění oprávněně reklamovaných vad dle platných obchodních podmínek. Více
informací naleznete na www.skoda-auto.cz a u svých
autorizovaných prodejců vozů ŠKODA.
Proměnný servisní interval
U vybraných modelů ŠKODA může být uplatněn
proměnný servisní interval (WIV). Při dodržení
předepsaných podmínek umožňuje systém WIV
prodloužit servisní interval až na maximálně 30 000 km,
respektive až na maximálně dva roky. Délka intervalu
servisních prohlídek závisí na režimu provozu vozidla.
Řidič je vždy včas informován prostřednictvím panelu
přístrojů o nutnosti provedení servisní prohlídky.
O možnostech nastavení proměnného servisního
intervalu na Vašem voze se informujte u svého
nejbližšího servisního partnera ŠKODA.

ŠKODA ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Jako ŠKODA Originální příslušenství Vám nabízíme široký
sortiment produktů zaměřených na individualizaci vozu,
přepravu, hudbu a komunikaci, bezpečnost či komfort
a užitek. Produkty procházejí náročnými testy v rámci
technického vývoje ŠKODA a vyznačují se vysokou
kvalitou, bezpečností a kompatibilitou s jednotlivými
modely ŠKODA, pro které jsou připraveny. Při použití
produktů ŠKODA Originálního příslušenství zůstává
zachována záruka vozu v plné výši. Bližší informace
o celém sortimentu najdete v katalozích příslušenství
jednotlivých modelů ŠKODA.

ŠKODA ORIGINÁLNÍ DÍLY

Náhradní vozidlo
Po dobu opravy nebo údržby Vašeho vozu Vám
autorizovaný servisní partner ŠKODA může poskytnout
náhradní vozidlo. Doporučujeme zamluvit si náhradní vůz
už v okamžiku objednání servisních prací, tak budete mít
jistotu, že je pro Vás v požadovaném termínu připravený.

Bezpečnost
ŠKODA Originální díly jsou identické s díly, které
byly použity při montáži vozu ŠKODA. Díky použití
prvotřídních materiálů a technologií zaručují bezpečnou
a bezstarostnou jízdu.

Záruky výrobce
1. Záruka 2 roky na věcné a právní vady
2. Záruka 3 roky na vady laku
3. Záruka 12 let na neprorezavění karoserie

Dostupnost
ŠKODA AUTO nabízí kompletní sortiment dílů,
respektive dílů výbavy použitých při sériové výrobě
vozu, a nezaměřuje se pouze na obrátkové díly.

Zásobování ŠKODA Originálními díly je zajištěno
i po výběhu daného modelu ze série, po min. zákonem
stanovenou dobu 5 let, přičemž naším cílem je zajištění
dílů nutných pro provoz vozidla až po následujících 15 let.
Dlouhá životnost
Použití materiálů prvotřídní kvality a špičková
technologie výroby ŠKODA Originálních dílů zaručují jejich
maximální spolehlivost a dlouhou životnost. Důkazem je
tříletá záruka na ŠKODA Originální baterie a prodloužení
záruční doby originálních tlumičů výfuku na 4 roky,
vztahující se na všechny střední a zadní díly výfuku.
Ochrana životního prostředí
Do sortimentu ŠKODA Originálních dílů patří i díly
výměnné, při jejichž výrobě není životní prostředí natolik
zatěžováno odpadem, přebytkem odpadního tepla
a znečišťováním vody.

INFORMACE NA INTERNETU
Na www.skoda-auto.cz najdete mimo jiné náš
konfigurátor, se kterým si můžete sestavit svůj vůz
přesně podle svých představ a přání. Navštivte
i www.youtube.com/skodacz nebo jděte na
www.facebook.com/skodacz a staňte se fanoušky
značky ŠKODA. Získáte čerstvé informace a nové přátele.

ŠKODA FINANCE
Využijte pro pořízení svého nového vozu výhodných
akčních nabídek financování, které pro Vás ŠkoFIN
připravil ve spolupráci se ŠKODA AUTO. Smlouvu
na úvěr, finanční leasing či operativní leasing můžete
uzavřít přímo u autorizovaného prodejce, a to bez
poplatků. Spočítejte si výši své měsíční splátky
na on-line kalkulačce a zároveň si nechte svoji
smlouvu předschválit. Nabídka financování platí pro
soukromé osoby, podnikatele i firmy. Více informací
na www.skofin.cz.

PRODEJ VELKOODBĚRATELŮM
Nabízíme Vám produkty a služby přizpůsobené Vašim
obchodním a finančním potřebám, špičkovou úroveň
péče o zákazníka, portfolio služeb odpovídající
požadavkům velkoodběratelů a vysokou kvalitu vozů,
příslušenství a servisu, která je zárukou nízkých nákladů
na provoz Vašeho vozového parku. Více informací
na www.skoda-auto.cz/fleet.

Společnost ŠKODA AUTO považuje za jeden ze svých prvořadých cílů vývoj a výrobu produktů, které jsou v maximální možné míře šetrné k životnímu prostředí ve všech fázích svého
životního cyklu. Hlavní důraz klademe na výběr recyklovatelných materiálů. Vozy ŠKODA vyrábíme progresivními technologiemi v moderních výrobních provozech splňujících nejpřísnější
kritéria. Pro antikorozní ochranu lakovaných částí vozu je používána výhradně bezolovnatá kataforéza (KTL) a vodou ředitelné barvy.
Snižování spotřeby paliva a emisí realizujeme v rámci koncernové strategie, a tak motory, které nabízíme, splňují aktuální emisní předpisy. Všechny produkty ŠKODA AUTO splňují zákony
a předpisy na ochranu půdy a vody. Výsledkem těchto aktivit je, že vozy ŠKODA odpovídají nejen požadavkům z oblasti technické úrovně, bezpečnosti a kvality, ale i z oblasti ochrany
životního prostředí. Společnost ŠKODA AUTO tak přispívá k zachování čistého životního prostředí při současném zajištění mobility a spokojenosti svých zákazníků.

Ekologické logo vyjadřuje vědomí odpovědnosti a snahu ŠKODA AUTO
o trvale udržitelný vývoj společnosti a šetrný přístup k životu a přírodě.

Objednejte si prodlouženou záruku
ke svému vozu jako mimořádnou výbavu.
Stáhněte si
interaktivní katalog
do svého iPhonu
nebo iPadu.

ŠKODA E-shop
eshop.skoda-auto.cz

V tomto katalogu jsou vyobrazeny modely s volitelnou či příplatkovou výbavou, která nemusí být součástí standardní výbavy. Informace
o technických údajích, konstrukci, vybavení, materiálech, zárukách a vnějším vzhledu se vztahují na období zadávání katalogu do tisku.
Výrobce si vyhrazuje právo na změny bez předchozího oznámení. Údaje uvedené v tomto katalogu jsou tedy pouze orientační. Vzhledem
k omezeným technickým možnostem tiskového procesu se barvy vyobrazené v tomto katalogu mohou mírně lišit od skutečných
odstínů laků nebo jiných materiálů. Nejnovější údaje a další podrobné informace o standardní a volitelné výbavě, o aktuálních cenách,
dodacích podmínkách a termínech si prosím ověřte u svého prodejce vozů ŠKODA. Svůj vůz si můžete sestavit pomocí konfigurátoru
na www.skoda-auto.cz. Tento katalog byl vytištěn na papír vyrobený z buničiny bělené bez použití chloru. Papír je 100% recyklovatelný.
skoda-auto.cz
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Váš prodejce vozů ŠKODA:
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Aplikace ŠKODA Service
Vždy na Vaší straně.

