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Laurin & Klement voiturette, typ A, cca 1905

Úzkou jednosměrkou hbitě prokličkujete. Před kavárnou 
zaparkujete na místě, kam se jiní nevešli. Pak můžete 
udělat hodně velký nákup, protože na počtu tašek 
nezáleží. A když budete chtít, ukážete městu záda. 
S přáteli a s vozem ŠKODA Citigo.

Se svými rozměry a snadnou ovladatelností je Citigo 
jako doma v městských ulicích, ale jeho možnosti jsou 
daleko širší. Nabízí obratnost v kombinaci s velkým 
vnitřním prostorem, spolehlivost a bezpečnost. 
A jako každý vůz značky ŠKODA Vám samozřejmě 
přináší i množství Simply Clever detailů.

Citigo je zároveň skvělým příkladem sto dvaceti 
let progresivního myšlení. Hledáme nová řešení, 
a přitom vyrábíme auta se stejnou vášní jako 
na samotném začátku. Inspirací je pro nás naše 
bohatá historie. Protože k cestě vpřed patří 
i pohled do zpětného zrcátka. 

To je Simply Clever. To je ŠKODA.



Model Citigo je nezaměnitelný díky osobitým zadním svítilnám s prosvícením do C.

DESIGN
Svou lásku k městu dává Citigo sebevědomě najevo. Vůz má moderní 

svěží design, kterému ovšem nechybí nadčasovost. I když bylo navrženo 

s ohledem na městské prostředí, je to se vším všudy dospělé auto, ať už 

jde o třídveřovou, nebo pětidveřovou verzi. 

DESIGN



Elektricky ovládané střešní okno, které Vám umožní 
vytvořit nad předními sedadly velký otevřený 
prostor, zvyšuje potěšení z jízdy a zároveň je 
i unikátním designovým prvkem.

Vůz může být ještě přitažlivější, když se rozhodnete pro LED denní světla 
integrovaná v předním nárazníku na místě mlhových světlometů.

EXTERIÉR

Atraktivitu exteriéru i komfort posádky zvyšuje Sunset – skla s vyšším stupněm tónování v zadní části vozu. 
Okna zadních dveří jsou u pětidveřové verze výklopná.

„Tohle musí být ŠKODA,” napadne Vás hned, jak ho uvidíte. Výrazný svěží 

design s typickou maskou chladiče v chromovaném rámečku, širokými okny 

a precizně tvarovanými hlavními světlomety Vám okamžitě napoví, do jaké 

automobilové rodiny Citigo patří.



INTERIÉR

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

Řidiči, pro které je potěšení z jízdy spojeno 
s ručním řazením, si mohou vybrat 
mechanickou pětistupňovou převodovku. 
Ostatní mohou zvolit automatizovanou 
pětistupňovou převodovku s jedno duchou 
pohodlnou obsluhou.

Více světla do interiéru stejně jako pocit volnosti a větší prostornosti 
přináší elektricky ovládané střešní okno.

Precizně propracovaný interiér Vám bude připomínat vozy vyšší třídy. Rozmístění ovládacích prvků 
se řídí přísnými pravidly ergonomie, takže vše najdete na obvyklých místech a snadno na dosah. Díky 
intuitivnímu ovládání vozu se budete za volantem cítit naprosto jistě hned po prvních kilometrech.

„To je ale krásný pohled,” řeknete nejspíš, až nastoupíte dovnitř. Ale nebude to znamenat, že se 

právě díváte z okna. Skvělou podívanou nabízí i přístrojová deska, která je výborně, přehledně 

uspořádaná, jak už je u značky ŠKODA zvykem.



SIMPLY 
CLEVER

V třídveřové verzi vozu mají pasažéři 
vzadu k dispozici schránky umístěné 
po stranách u sedadel.

Do praktických kapes na boční straně předních 
sedadel můžete uložit drobnosti jako diář, mobil, 
klíče apod. 

Držák nápojů ve středové konzole je snadno dostupný z jakéhokoli 
sedadla. 

Tašky s křehkým či cennějším nákupem můžete zavěsit 
na sklopný háček umístěný na víku odkládací schránky 
v přístrojové desce.

Držák na fotografi e nebo dokumenty je umístěn na přístrojové desce.  

V odkládací schránce v přístrojové desce můžete najít 
držáky na brýle a tužku. 

„Všechno vždycky po ruce.” Právě s touto myšlenkou byl vytvářen designový koncept interiéru, a tak Vám 

Citigo přináší spoustu Simply Clever řešení a detailů, které zpříjemní cestování celé posádce. 



Sklopné opěradlo sedadla spolujezdce, které 
je v nabídce pro pětidveřovou verzi, podstatně 
zvýší variabilitu vozu a umožní Vám převézt 
i mimořádně dlouhé předměty. 

Po stranách zavazadlového prostoru najdete čtyři 
praktické háčky pro zavěšení tašek s nákupy. 

ZAVAZADLOVÝ 
PROSTOR
„Malý, ale prostorný,” tak lze jednoduše a výstižně popsat zavazadlový prostor modelu Citigo. Pro život 

ve městě je naprosto vyhovující. A navíc jsou tu Simply Clever řešení, která Vám umožní přizpůsobit úložné 

možnosti vozu Vašim potřebám. 

Zabránit posouvání převážených věcí můžete pomocí síťového programu. Ten zahrnuje dvě sítě (horizontální a vertikální) a je 
dodáván jako součást Funkčního paketu.

Při základním uspořádání Vám zavazadlový prostor nabídne objem 251 litrů, což patří v dané 
automobilové třídě k nadprůměrným hodnotám. Po sklopení opěradel zadních sedadel získáte úložný 
prostor o objemu 951 litrů. 



INFOTAINMENT

Vysoce kvalitní sound systém nabízí šest reproduktorů 
(čtyři vpředu a dva vzadu), zesilovač a subwoofer 
v zavazadlovém prostoru. A ještě informace pro technicky 
založené řidiče: celkový výkon je 300 W.

Rádio Funky umožňuje vedle jiných funkcí přehrávání hudebních CD a CD-MP3. Přístroj 
nabízí také příjem DAB (Digital Audio Broadcast) a lze ho propojit s Move&Fun.

Externí zařízení můžete bezpečně převážet v držáku na multimediální přístroje, 
který je dodáván jako součást Funkčního paketu.

„Nechceš někam svézt?” je otázka, kterou teď Vaši přátelé nebo 

rodina uslyší častěji. Se Citigo Vás bude prostě bavit jezdit. 

S kvalitním ozvučením a multifunkční mobilní navigací se potěšení 

z jízdy znásobí. 

Multifunkční přístroj Move&Fun kombinuje funkce palubního počítače, navigačního systému a hands-free sady. 
Prostřednictvím Bluetooth se toto zařízení dokáže připojit k mobilnímu telefonu s internetem a stahovat potřebná 
data pro své aplikace. 



BEZPEČNOST

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

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.

Zaparkovat vůz bude mnohem snazší a bezpečnější se 
signalizací vzálenosti při parkování vzadu. Parkovací 
senzory, které hlídají vzdálenost vozu od překážky, 
jsou integrovány v zadním nárazníku.

„Bezpečnost je na prvním místě,” tak zní motto, na které nikdy nezapomínáme při výrobě 

našich vozů. A právě vůz do města s jeho rušným provozem si žádá velmi propracovaný koncept 

bezpečnosti. Proto Vám Citigo přináší širokou bezpečnostní výbavu i prvky, kterými ji lze doplnit. 

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

Pod sedadlem řidiče je umístěna 
speciální kapsa na výstražnou 
vestu, která je tak v případě 
potřeby okamžitě po ruce. 



ŠKODA CITIGO G-TEC
„Ohleduplnost k životnímu prostředí i k Vaší peněžence,” to je stručná charakteristika vozu 

s pohonem na  stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas), který představuje oproti běžným 

palivům mnohem „zelenější” a úspornější alternativu. Motor 1,0 MPI/50 kW G-TEC se vyznačuje 

jak nízkými emisemi CO2, pouhých 79 g/km, tak i sníženými emisemi oxidů dusíku a nulovými 

emisemi pevných částic. Standardem jsou prvky jako systém Start-Stop a funkce rekuperace 

brzdné energie. 

CNG se tankuje do dvou bezpečně uložených nádrží, které dohromady pojmou 11 kg paliva. Navíc je tu 
i 10litrová nádrž na benzin, takže ujedete až 600 km bez zastávky u čerpací stanice.

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.

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.



Vezměte sportovní úspěchy vozů ŠKODA v legendární rallye Monte Carlo a smíchejte je se stylem a půvabem monackého 

knížectví. Výsledkem je vzrušující ŠKODA Citigo Monte Carlo. Vůz charakterizují černé exteriérové prvky, které mu dávají jedinečný 

styl a dravý výraz. Obě verze, třídveřová i pětidveřová, přichází se sportovním podvozkem.

ŠKODA CITIGO 
MONTE CARLO

Sportovní interiér je vybaven potahovou látkou v kombinaci černé a červené barvy, černou 
lesklou přístrojovou deskou a atraktivní červenou středovou konzolou. Tříramenný 
kožený sportovní volant, manžetu řadicí páky a rukojeť ruční brzdy zdobí červené prošití.

Rozhodnout se můžete i pro exkluzivní 16" kola 
z lehké slitiny Serpens v antracitové barvě.

Jedinečný styl vozu podtrhují 15" kola z lehké 
slitiny Auriga v černé metalické barvě.

Ke specifi cké výbavě v černém provedení patří rámeček masky chladiče, spoiler předního nárazníku, 
vnější zpětná zrcátka, střešní spoiler a difuzor. Boky a páté dveře zdobí fólie s designem šachovnice 
v černé nebo ve stříbrné barvě (v závislosti na karoserii).



ACTIVE VÝBAVOVÁ VERZE AMBITION VÝBAVOVÁ VERZE

Interiér Active, černý

Interiér verze Active nabízí černé dekorativní prvky jako kličky dveří, rámečky ventilace nebo rámečky přístrojů ve sdruženém panelu.

Interiér Ambition, černý, s černým panelem přístrojové deskyInteriér Ambition, Ivory, s Ivory panelem přístrojové desky

Interiér verze Ambition nabízí černé dekorativní prvky jako kličky dveří, rámečky ventilace a rámečky přístrojů ve sdruženém panelu. Ovladače topení jsou chromované. 
Základní výbava dále zahrnuje například elektrické ovládání předních oken, výškově nastavitelné sedadlo řidiče a centrální zamykání.



DYNAMICSTYLE VÝBAVOVÁ VERZE

Interiér Style, černý, se stříbrným panelem přístrojové deskyInteriér Style, černý, s černým panelem přístrojové deskyInteriér Style, Ivory, s černým panelem přístrojové desky

Interiér verze Style nabízí chromované dekorativní prvky jako kličky dveří a rámečky přístrojů ve sdruženém panelu. Vybrat si můžete z několika kombinací potahů sedadel 
a dekoru. Základní výbava dále zahrnuje například elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka.

Paket Dynamic s dekorační lištou „Piano černá” Paket Dynamic s dekorační lištou „Piano bílá”

Paket Dynamic, který zahrnuje sportovní potahy, malý kožený paket (sportovní volant v perforované kůži; madlo ruční brzdy a hlavice řadicí páky v kůži) a Sunset, dá Vašemu vozu 
jedinečný charakter. Nabízíme jako mimořádnou výbavu pro verze Ambition a Style.



Modrá Saphire metalíza

Zelená Spring metalíza

Černá Deep metalíza

Žlutá Sunfl ower uniBílá Candy uni

Červená Tornado uni

Stříbrná Brilliant metalíza

Stříbrná Tungsten metalíza

Interiér Active, černý Interiér Ambition, Ivory Interiér Ambition, černý Interiér Style, Ivory Interiér Style, černý Potahy Dynamic

BARVY POTAHY

KOLA

16" kola z lehké slitiny Serpens 16" kola z lehké slitiny Scorpius 15" kola z lehké slitiny Auriga 15" kola z lehké slitiny Auriga, černá 15" kola z lehké slitiny Auriga, bílá

14" kola z lehké slitiny Apus 14" kola z lehké slitiny Apus, černá 14" kola z lehké slitiny Apus, bílá 14" ocelová kola s kryty Indus



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro maximálně emotivní vzhled modelu Citigo Vám nabízíme Sport Design paket, který zahrnuje sadu dekorativních fólií pro kapotu, střechu a dveře.

Uzamykatelný nosič jízdního kola 
s hliníkovým (viz snímek) nebo 
ocelovým profi lem; kapacita až 20 kg

Zavazadlový koš; dodáván včetně 
upínací sítě a popruhů

Uzamykatelný nosič  lyž í  nebo 
snowboardů s hliníkovým (na snímku) 
nebo ocelovým profilem; kapacita až 
4 páry lyží nebo 2 snowboardy 

U z a m y k a t e l n ý  b o x  n a  l y ž e 
a snowboardy; kapacita až 5 párů 
lyží nebo 4 snowboardy, úspěšně 
absolvoval City Crash test

Základní střešní nosič 

Zvyšte přitažlivost, praktičnost a bezpečnost svého vozu se 

ŠKODA Originálním příslušenstvím. Bližší informace o naší 

nabídce najdete v katalogu příslušenství vozů Citigo, který 

Vám poskytne Váš autorizovaný partner ŠKODA. 



Termoelektrický chladicí box, objem 15 litrů, napájení prostřednictvím 12V 
zásuvky; pro upevnění boxu ve voze lze použít zadní bezpečnostní pás.

Mechanické zabezpečení
řazení. 

Textilní koberce, sada čtyř kusů. Dekorativní prahové lišty s nápisem Citigo. Sněhové řetězy pro pneumatiky 165/70 R14; 
vyrobeny z kvalitní titanové slitiny.

Obaly na kompletní kola; vyrobeny 
z kvalitního odolného polyesteru.

Dětská sedačka ISOFIX DUO plus Top Tether (9–18 kg) s nejbezpečnějším systémem uchycení 
Isofi x, pomocí kterého je pevně připevněna ke karoserii; na zadní straně je navíc upevňovací 
popruh Top Tether pro fi xaci shora v dalším úchytném bodu.
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Motor 1,0 MPI/44 kW 1,0 MPI/44 kW Green tec 1,0 MPI/55 kW 1,0 MPI/55 kW Green tec 1,0 MPI/50 kW G-TEC

zážehový zážehový zážehový zážehový CNG/ zážehový

Počet válců 3 3 3 3 3

Zdvihový objem (cm3) 999 999 999 999 999

Max, výkon/otáčky (kW/min-1) 44/5000 44/5000 55/6200 55/6200 50/6200

Max, točivý moment/otáčky (Nm/min-1) 95/3000 95/3000 95/3000 95/3000 90/3000

Exhalační norma EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Palivo benzin, okt. č. 95/91* benzin, okt. č. 95/91* benzin, okt. č. 95/91* benzin, okt. č. 95/91* CNG/benzin. okt. č. 95

Provozní vlastnosti

Maximální rychlost (km/h) 160 161 171 172 164

Zrychlení 0–100 km/h (s) 14,4 (15,3) 14,4 (15,3) 13,2 (13,9) 13,2 (13,9) 16,3

Spotřeba (dle normy 99/100)
– město (l/100 km) 5,6 (5,3) 5,0 (4,6) 5,8 (5,5) 5,1 (4,6) 5,5 m3/100 km

– mimo město (l/100 km) 3,9 (3,9) 3,6 (3,7) 3,9 (4,0) 3,7 (3,8) 3,8 m3/100 km

– kombinovaná (l/100 km) 4,5 (4,4) 4,1 (4,0) 4,6 (4,5) 4,2 (4,1) 4,4 m3/100 km

Emise CO2 (g/km) 105 (103) 95 (93) 106 (105) 98 (95) 79

Vnější průměr zatáčení – obrysový (m) 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

Pohon
Druh pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol

Spojka hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová

Převodovka mechanická 5stupňová
(automatizovaná 5stupňová)

mechanická 5stupňová
(automatizovaná 5stupňová)

mechanická 5stupňová
(automatizovaná 5stupňová)

mechanická 5stupňová
(automatizovaná 5stupňová) mechanická 5stupňová

Hmotnost

Pohotovostní hmotnost – základní verze vozu se 75kg řidičem (kg) 929 (932) 940 (931) 929 (932) 940 (931) 1,031

Užitečná hmotnost – včetně řidiče a mimořádných výbav (kg) 436 (433) 425 (444) 436 (433) 425 (444) 414

Celková hmotnost (kg) 1290 1290 (1300) 1290 1290 (1300) 1370

Karoserie 3dveřová nebo 5dveřová, 4mistná, 2prostorová

Součinitel odporu vzduchu Cx 0,33; G-TEC: 0,34

Podvozek 

Přední náprava typu McPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem

Zadní náprava kliková s vlečenými rameny

Brzdy kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem Dual Rate

– vpředu kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny

– vzadu bubnové

Řízení hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem

Kola** 5,0J x 14"

Pneumatiky** 165/70 R14; Green tec, G-TEC: 175/65 R14

Objem palivové nádrže (l) 35; G-TEC: 11 kg + 10 l

Vnější rozměry

Délka (mm) 3563

Šířka (mm) 1641; 1645***

Výška (mm) 1478; Green tec: 1463; G-TEC: 1480

Rozvor (mm) 2420; G-TEC: 2421

Rozchod vpředu/vzadu (mm) 1428/1424

Světlá výška (mm) 136; Green tec: 121; G-TEC: 134

Vnitřní rozměry

Šířka v loktech vpředu/vzadu (mm) 1417/1389; 1369/1388***

Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm) 993/947

Objem zavazadlového prostoru (max, l)

– bez rezervního kola – nesklopená/sklopená zadní sedadla 251/951; 959***; G-TEC: 213/913; 921***

– s rezervním kolem jsou hodnoty o 17 l nižší

Technické údaje

 * Při použití benzinu s nižším okt. č. může dojít k mírnému snížení výkonu.
 **  Informace o zapsaných rozměrech kol a pneumatik v technickém průkaze vozidla 

jsou uvedeny na skoda-rozmerykol.cz. 

 *** Platí pro 5dveřovou verzi. 
 ( ) 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.

Měřeno na kolech 6,0J x 16" s pneumatikami 185/50 R16.



Dárkové předměty 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

Pracovníci centrály Vám ochotně zprostředkují potřebnou 
pomoc. 

Záruka mobility 
Pokud se Vaše vozidlo stane během cesty z důvodu 
jakékoliv neočekávané poruchy nepojízdným, budou 
Vám kdekoliv, v jakoukoliv dobu a bezplatně poskytnuty 
následující služby: příjezd na místo poruchy nebo odtah 
k nejbližšímu servisnímu partnerovi ŠKODA, technická 
pomoc po telefonu, popř. zprovoznění na místě. Nebude-li 
oprava provedena ten samý den, může servisní partner 
ŠKODA v případě potřeby zajistit pro posádku vozidla 
ještě některou z následujících služeb: náhradní doprava 
(autobus, vlak apod.), zapůjčení náhradního vozidla 
až na  3 pracovní dny, přenocování v hotelu na 1 noc. 
Podmínkou platnosti Záruky mobility je provádění 
servisních prohlídek v síti autorizovaných servisních 
partnerů ŠKODA. Informace o Záruce mobility získáte 
na ŠKODA Infolince 800 600 000.

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 vyzved nutí 
a přistavení vozu už v okamžiku objednání Vašeho vozu 
do servisu.

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. 

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 

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. 

Mobilita Plus
Aby Vaše jízda vozem značky ŠKODA byla vždy bezpečná 
a příjemná, připravili jsme pro Vás paket Mobilita Plus, jehož 
zakoupením si můžete rozšířit Záruku mobility a prodloužit 
standardní dvouletou záruku na vůz na období 5 let nebo 
100 000 km. Vedle základní Záruky mobility vztahující se 
na vady výrobního charakteru Vám navíc poskytneme 
pomoc i v případech, které mohou nastat kdykoliv při 
každodenním provozu Vašeho vozidla. Pomoc Vám 
poskytneme v těchto případech: defekt pneumatiky, vybití 
baterie, nedostatek paliva, záměna paliva, nedostatek 
oleje nebo chladicí kapaliny, zabouchnutí klíče ve voze, 
zlomení klíče, ztracení klíče, nehoda, poškození kabeláže 
vozu zvěří (např. kunou). Na platnost rozšířené Záruky 
mobility a prodloužené záruky na 5 let nebo 100 000 km 
se vztahují podmínky platnosti z odstavce Záruky mobility 
a Prodloužené záruky.

Proměnný servisní interval
U vybraných modelů ŠKODA může být uplatněn proměnný 
servisní interval (WIV). Při dodržení předepsaných podmí-
nek umožňuje systém WIV prodloužit servisní interval až 
na maximálně 30 000 km, respektive až na maxi málně 
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 proměn ného 
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 

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

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 konfi gurátor, 
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 FINANCIAL SERVICES

Využijte pro pořízení svého nového vozu výhodných 
akčních nabídek fi nancování od ŠKODA Financial Services. 
Smlouvu na úvěr, fi nanční 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 fi nancování platí pro soukromé osoby, podnikatele 
i fi rmy. Více informací na www.vwfs.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.

ŠKODA Citigo Sport, bílý model 1:43

ŠKODA Citigo, zelený model 1:43



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.   

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 Váš prodejce vozů ŠKODA:

Získejte více informací a domluvte si zkušební jízdu:

/skodacz /skodacr/skodacz /skodacz
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Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého mobilního 
zařízení.

Katalog

Stáhněte si aplikaci 
ŠKODA Servis pro pomoc 
na Vašich cestách.

Stáhněte si aplikaci 
ŠKODA Manual pro přístup 
ke kompletnímu manuálu 
Vašeho vozu.

Stáhněte si aplikaci ŠKODA 
CNG a užívejte si jízdu 
ohleduplnou k životnímu 
prostředí.


