
SIMPLY CLEVER

ŠKODA CITIGO
PŘÍSLUŠENSTVÍ



Ačkoli je ŠKODA Citigo jako doma v městských ulicích,  
její možnosti jsou daleko širší. Se ŠKODA Originálním 
příslušenstvím můžete dát navíc svému vozu individuální 
charakter a zvýraznit vlastnosti, které jsou pro Váš životní 
styl důležité. Přinášíme Vám atraktivní designové prvky, 
kola z lehké slitiny, dále výbavu, která zvýší praktičnost  
a komfort vozu, moderní automobilovou techniku pro 
kvalitní poslech a navigaci nebo doplňky z oblasti 
bezpečnosti včetně dětských sedaček. Všechny výrobky  
z našeho sortimentu byly schváleny společností  
ŠKODA AUTO a k jejich základním vlastnostem patří  
mimo jiné spolehlivost a dlouhá životnost. 

Sport Design paket – sada dekorativních fólií pro kapotu, střechu, zadní a boční dveře:  
– v bílé barvě (1ST 064 317F FM9 pro 3dveřovou verzi, 1ST 064 317G FM9 pro 5dveřovou),
– v černé barvě (1ST 064 317F FL8 pro 3dveřovou verzi, 1ST 064 317G FL8 pro 5dveřovou),
–  ve stříbrné barvě (1ST 064 317F 8Z8 pro 3dveřovou verzi, 1ST 064 317G 8Z8 pro 5dveřovou); pro zvýraznění  

sportovního charakteru vozu nabízíme kola z lehké slitiny Auriga 5,5J x 15" v černé metalické barvě



SPORT & DESIGN
Svěží design modelu Citigo můžete ještě zvýraznit s doplňky ŠKODA Originálního příslušenství. Pro maximálně emotivní vzhled Vašeho vozu Vám nabízíme  
Sport Design paket (viz snímky vlevo), u kterého máte na výběr ze dvou barevných variant, a styling kit (viz snímky vpravo). Rozhodnout se však můžete  
i pro další originální prvky, jako jsou například boční prahové spoilery nebo dekorativní lišty, střešní spoiler a kola z lehké slitiny. 

Boční  
prahové  
spoilery  

(1ST 071 685)

Dekorativní prahové lišty s vložkou 
z ušlechtilé oceli s nápisem Citigo  
(1ST 071 303 pro 3dveřovou verzi, 
1ST 071 303A pro 5dveřovou)

Dekorativní prahové 
fólie s nápisem Citigo 
(1ST 071 310D 
pro 3dveřovou verzi, 
1ST 071 310E pro 
5dveřovou)

Dekorativní prahové fólie (1ST 071 310B 
pro 3dveřovou verzi, 1ST 071 310C pro 
5dveřovou)

Dekorativní lišta předního nárazníku 
(1ST 071 004C FL8 v černé barvě,
1ST 071 004C FM9 v bílé barvě)

Dekorativní lišta 5. dveří 
(1ST 071 360)

Polep Move*
(v bílé barvě 1ST 064 317K, v černé barvě 1ST 064 317J)

* dostupné ve 4. čtvrtletí 2015



ŠKODA Citigo přináší revoluční možnost individualizace interiéru vozu
Chcete se těšit připomínkou svého nejhezčího výletu? Nebo mít stále na očích ty, kteří na vás 
čekají doma? Anebo prostě „vystajlovat“ svůj vůz do posledního detailu? Dolaďte si interiér svého 
vozu díky dekorační fólii, která přesně sedí do prostoru na přístrojové desce před spolujezdcem. Ale 
hlavně může nést jakýkoli motiv, co vás jen napadne. Takže perfektně zrcadlí váš styl, temperament 
či záliby. A když se změní? Fólii jedním rázem sloupnete a můžete si vůz vyšperkovat nanovo!

Být designérem je tak snadné!

1. Zachyťte svoje nej
Vyfoťte svůj motiv nebo si 

vyberte jakýkoli oblíbený 
obrázek. Buďte kreativní, 

fantazii se meze nekladou!

2. Stačí pár kliků
Jděte na stránky ŠKODA E-shopu (eshop.

skoda-auto.com), kde na vás v sekci „Fólie 
do interiéru“ čeká jednoduchá aplikace. 
V několika snadných krocích si nejdříve 

vyberete druh dekoru palubní desky 
(černý, bílý nebo světle šedý a tmavě šedý 

kartáčovaný), nahrajete svoji fotografii, 
upravíte požadovaný výřez a pak už jen 

zbývá dokončit objednávku. Hotovou fólii 
vám doručíme kurýrem až domů.

3. A jde se lepit
Připravenou samolepku nalepíte 
podle přiložených instrukcí do 
svého vozu. Pokud si nejste jistí 
svou zručností, nerozpakujte se 
obrátit na naše servisní partnery, 
kteří vám rádi pomohou.

INTERIÉR JAKO VAŠE DRUHÉ JÁINTERIÉR JAKO VAŠE DRUHÉ JÁ
Nemáte momentálně vlastní nápad?
Pokud si chcete vyzdobit interiér vozu podle svého gusta, 
ale nemáte vhodný snímek, využijte výběr už připravených 
motivů. I předdefinované interiérové fólie lze objednat ve 
ŠKODA E-shopu. Stačí se jen rozhodnout, který z 9 designů 
v černém, šedém a bílém provedení je ten pravý pro váš vůz. 



Kvalita, bezpečnost a design
Kola z lehké slitiny ze ŠKODA Originálního příslušenství jsou názorným příkladem spojení kvality,
funkce a estetiky. Kola z nabídky ŠKODA Originálního příslušenství procházejí všemi zkouškami jako
kola pro sériovou produkci a tím je zajištěna jejich vysoká kvalita a bezpečnost v provozu. Systém
zkoušek je dnes tak propracovaný, že je odzkoušena prakticky každá část kola z hlediska namáhání. 

Všechna kola musí vyhovět přísným požadavkům, které jsou kladeny na tento tzv. „životně důležitý díl”. 
Certifikovaní dodavatelé pak zaručují kvalitu vyráběných kol z lehkých slitin a dodržení stanovených 
parametrů. Díky široké nabídce designů a barevných provedení kol z lehké slitiny si můžete svůj Yeti
individualizovat přesně podle svých představ.

KOLA Z LEHKÉ SLITINY

Chromované kryty zrcátek*
(1ST 072 530A)

Chromované boční lišty*
(3dveřová varianta 1ST 071 328; 
5dveřová varianta 1ST 071 328A)

Kolo z lehké slitiny Serpens 6,0J x 16"
pro pneumatiky 185/50 R16,

v černé metalické barvě, broušené
(1ST 071 496G FL8)

Kolo z lehké slitiny Auriga 5,5J x 15"
pro pneumatiky 185/55 R15,

v černé metalické barvě (1ST 071 495G FL8)

Kolo z lehké slitiny Auriga 5,5J x 15"
pro pneumatiky 185/55 R15,

v bílé barvě (1ST 071 495G FM9)

Kolo z lehké slitiny Auriga 5,5J x 15"
pro pneumatiky 185/55 R15,

ve stříbrné metalické barvě (1ST 071 495F)

Kolo z lehké slitiny Serpens 6,0J x 16"
pro pneumatiky 185/50 R16,

v bílé barvě (1ST 071 496G FM9)

Kolo z lehké slitiny Serpens 6,0J x 16"
pro pneumatiky 185/50 R16,

ve stříbrné metalické barvě (1ST 071 496G 8Z8)

* dostupné ve 4. čtvrtletí 2015

Pro dosažení maximální kvality produktů ze sortimentu
ŠKODA Originálního příslušenství je využíváno výpočetní

techniky, jako například zde na simulačním obrázku
z testování kol z lehké slitiny



Obal na kompletní kola  
(000 073 900B)

Ozdobné krytky ventilků  
(000 071 215C)

Kolo z lehké slitiny Scorpius 6,0J x 16"
pro pneumatiky 185/50 R16,

v černé metalické barvě, broušené
(1ST 071 496J FL8)

Kolo z lehké slitiny Apus 5,0J x 14"
pro pneumatiky 175/65 R14,

v černé metalické barvě (1ST 071 494E FL8)

Kolo z lehké slitiny Apus 5,0J x 14"
pro pneumatiky 175/65 R14,

ve stříbrné metalické barvě (1ST 071 494D)

Kolo z lehké slitiny Apus 5,0J x 14"
pro pneumatiky 175/65 R14,

v bílé barvě (1ST 071 494E FM9)

Velkoplošné kryty kol Aries
pro kola 5,0J x 14", 

čtyřdílná sada (1ST 071 454B)

Kolo z lehké slitiny Scorpius 6,0J x 16"
pro pneumatiky 185/50 R16, 

v bílé barvě (1ST 071 496K FM9)

Kolo z lehké slitiny Scorpius* 6,0J x 16"
pro pneumatiky 185/50 R16, 

v bílé barvě, broušené (1ST 071 496L FM9)

Kolo z lehké slitiny Scorpius 6,0J x 16"
pro pneumatiky 185/50 R16,

ve stříbrné metalické barvě (1ST 071 496H 8Z8)

* dostupné ve 4. čtvrtletí 2015



Se špičkovou automobilovou technikou bude jízda vozem Citigo ještě příjemnější, zábavnější i bezpečnější. Mimo jiné najdete v naší 
nabídce i naprosto výjimečné zařízení, jaké se u vozu značky ŠKODA objevuje vůbec poprvé: multifunkční mobilní navigaci Move&Fun, 
která Vás nejen spolehlivě dovede do cíle cesty, ale také dokáže efektním způsobem zobrazovat funkce vozidla.

Sada pro dodatečnou  
montáž hands-free 
pro bezpečné telefonování 
za jízdy; disponuje snadným 
ovládáním prostřednictvím 
dotykového displeje, pomocí 
funkce multipoint možnost 
současného připojení dvou 
mobilních telefonů  
(000 051 473R)

PID Move&Fun*: multifunkční přístroj, který kombinuje palubní počítač, ovládání rádia 
Funky, navigační systém, Bluetooth hands-free a přehrávač hudby. Podmínkou pro 
plnohodnotné propojení PID s vozem je již z výroby nainstalovaná mimořádná výbava: 
příprava pro navigační systém Move&Fun. Přístroj nabízí 5" barevný dotykový displej, 4 GB 
interní paměti, navigaci včetně POIs (seznam zajímavých míst), mapové podklady pro 37 
zemí Evropy, Bluetooth hands-free, přehrávač hudby (podporované formáty: WAV, OGG, 
WMA), prohlížeč obrázků (podporované formáty: JPEG, GIF, TIF, BMP, PNG), čtečku SD karet, 
zobrazení a ovládání rádia Funky, zobrazení funkcí vozu, ŠKODA design, přenos zvuku 
do reproduktorů vozu – týká se hands-free, pokynů navigace a přehrávané hudby z SD 
karty, hlasové ovládání (1ST 051 235E)

Obal na PID Move&Fun  
(1ST 087 315)

HUDBA & KOMUNIKACE

* dostupné ve 4. čtvrtletí 2015



Textilní koberce, čtyřdílné sady 
(Prestige s ozdobným šedým lemem,
1ST 061 404P pro levostranné řízení,

1ST 061 404Q pro pravostranné řízení;
Sport s červeným obšitím,

1ST 061 404K pro 3dv. levostranné řízení,  
1ST 061 404L pro 3dv. pravostranné řízení, 
1ST 061 404M pro 5dv. levostranné řízení, 

1ST 061 404N 5dv. pro pravostranné řízení;
Standard 1ST 061 404R pro levostranné řízení, 

1ST 061 404R pro pravostranné řízení

Loketní opěrka 
(1ST 061 123)

Organizér na sedadlo  
(000 061 609A)

Gumové koberce  
pro 3dveřovou verzi (1ST 061 550 levostranné 
řízení, 1ST 061 550A pravostranné řízení);  
pro 5dveřovou verzi (1ST 061 541A levostranné 
řízení, 1ST 061 500A pravostranné řízení)

Přední lapače nečistot
(1ST 075 111A)

Zadní lapače nečistot
(1ST 075 101A)

Síťový program pro bezpečné převážení drobných věcí v zavazadlovém prostoru 
(1ST 065 110 – kompletní síťový program, 1ST 065 110A – síť za zadní sedačky)

Sportovní pedály*
(1SL 064 200)

Sluneční clony zadních bočních oken pro
3dveřovou verzi (1ST 064 363); pro 5dveřovou verzi
1ST 064 363A)
Sluneční clona okna zavazadlového prostoru
(1ST 064 361)

Vložka do zavazadlového prostoru ochrání čalounění  
a vyniká jednoduchou údržbou (1ST 061 160)

Termoelektrický chladicí box o objemu 15 litrů napájený 
z 12V zásuvky zajistí během cest pohodlné občerstvení. 
Box lze ve voze fixovat pomocí bezpečnostního pásu  
na zadním sedadle (5L0 065 400)
Bez vyobrazení: chladící box objem 25 l (000 065 400E)

Již ve svém základním provedení Vás Citigo překvapí svou využitelností i vysokou mírou pohodlí. Pro uspokojení svých individuálních nároků si pak můžete  
z nabídky ŠKODA Originálního příslušenství vybrat různé doplňky do interiéru, které zvýší pohodlí posádky nebo Vám usnadní údržbu vozu.  

KOMFORT & UŽITEK

*dostupné v průběhu 4. čtvrtletí 2015



*dostupné v průběhu 4. čtvrtletí 2015

Mezipodlaha* 
(1ST 061 261)

Dětské zrcátko
(000 072 549B 9B9 - černé;
000 072 549B WC4 - béžové;
000 072 549B YZ0 - šedé)

Podložka pod autosedačku
(000 017 819A)

Kávovar
(000 069 641C)



Se střešními nosiči, které podstatně zvyšují úložnou kapacitu, se z vozu stává výborný  
partner na dovolenou a sportovní výpravy. Přepravu lyží nebo jízdních kol mimo interiér  
lze navíc doporučit jak z hlediska bezpečnosti, tak i pohodlí posádky.

Uzamykatelný nosič jízdního kola s hliníkovým profilem o nosnosti až 20 kg.
Nosič jízdního kola je to pravé pro všechny ambiciózní bikery. Nosič se skládá
z aerodynamicky tvarovaného hliníkového profiu a držáku z matně chromované  
oceli. Snadná montáž na příčníky umožňuje jednoduchou manipulaci. Vlastní
váha cca 3,2 kg. Nosič jízdního kola, ověřený testem City-Crash, je uzamykatelný  
(3T0 071 128B)
Bez vyobrazení: Uzamykatelný nosič jízdního kola s kovovým profilem  
(3T0 071 128)

Zavazadlový koš, dodáván včetně upínací sítě a popruhů (LBT 009 006)

Uzamykatelný nosič lyží nebo snowboardů s hliníkovým profilem,  
kapacita až 4 páry lyží nebo 2 snowboardy (LBB 000 001)
Bez vyobrazení: Uzamykatelný nosič lyží nebo snowboardů s kovovým profilem.  
Přepravujte na střeše svého auta pohodlně až čtyři páry lyží nebo dva snowboardy  
– komfortně a bezpečně. Protože nosič lyží a snowboardů lze nejen snadno namontovat  
na příčníky, ale navíc i zamknout. Díky širokým otevíracím tlačítkům je možné držák  
lyží obsluhovat i v silných rukavicích. Funkce výsuvu usnadňuje nakládání a vykládání.  
Je vhodný i pro přepravu wakeboardu. (LBT 071 027)

Uzamykatelný box na lyže a snowboardy, kapacita až 5 párů lyží nebo 4 snowboardy,  
objem 380 litrů, úspěšně absolvoval City Crash Test (5L6 071 175);  
v černé metalické barvě (5L6 071 175A); stříbrný (5L6 071 175); bílý (5L6 071 175B)

City Crash je metoda testování produktů originálního
příslušenství, které je upevněno na karoserii vozu
(základní střešní nosiče, příčníky), a dalších transportních

systémů (boxy, držáky pro kolo, lyže a surf).
Průběh: „Sáňová zkouška” (část karoserie upevněna na speciálních
ližinách) při zatížení 9–12 G po dobu 80 ms (rychlost cca 30 km/h).
Výsledek: Pro úspěšné splnění City Crash je nutné, aby nedošlo
k oddělení žádného z převážených předmětů. To znamená, že musí být
zajištěna bezpečnost silničního provozu (chodců, ostatních vozidel) před
i za automobilem.

PŘEPRAVA



I bezpečnost je otázkou individuálních potřeb, a tak 
může mít různé podoby. Rodiny s dětmi jistě přivítají 
bezpečné autosedačky. Starostliví řidiči zase bezpochyby 
ocení například zabezpečovací zařízení, bezpečnostní 
šrouby kol, sněhové řetězy, lopatu na sníh nebo kvalitní 
autokosmetiku.

BEZPEČNOST

Originální autosedačky ŠKODA absolvovaly 
s vynikajícími výsledky náročné testy Euro 
NCAP.

Kategorie (podle hmotnosti v kg)

Název 0+ (0–13) 1 (9–18) 2 (15–25) 3 (22–36)

Baby Plus 0–13

Baby-Save Plus 0–13

ISOXIFIX Duo plus Top Tether 0–18

ISOFIX G 0/1 s rámem RWF 0–18

ISOFIX G 0/1 s rámem FWF 9–18

Wavo Kind 15–36

Dětská autosedačka 
Baby-Safe Plus  
(1ST 019 907)

Dětská autosedačka 
Baby Plus  
(000 019 900E)

Dětská autosedačka 
Wavo Kind  
(000 019 904D)

Dětská autosedačka 
ISOFIX Duo G 0/1  
(000 019 909D)

Rám RWF
pro upevnění proti směru jízdy
(DDF 000 003A)
Bez vyobrazení: Rám FWF  
pro upevnění po směru jízdy  
(DDF 000 002)

Bez vyobrazení: Podložka pod 
dětskou sedačku (000 019 819A)

Dětská autosedačka 
ISOFIX Duo plus Top Tether  
(DDA 000 006)



Sněhové řetězy pro pneumatiky 165/70 R14 jsou 
vyrobeny z kvalitní titanové slitiny a vynikají snadnou 
montáží na stojící vozidlo (CEP 400 002A)

Tažné lano (GAA 093 009)

Bezpečnostní šrouby kol  
(000 071 597B)

Plachta na zakrytí vozu  
(1ST 061 205A v zelené barvě, 1ST 061 205 v šedé barvě)

Skládací lopata na sníh vyrobená z hliníkové 
slitiny, hmotnost 750 g, třídílná, včetně 
praktického textilního obalu (5L0 099 320)

Alarm s hlídáním vnitřního 
prostoru pomocí ultrazvukového 
čidla (1ST 054 620 – montážní 
sada, BKA 700 001 – základní sada 
pro vozy s dálkovým ovládáním 
centrálního zamykání)

Zadní parkovací senzory – hlídají 
vzdálenost vozu od případné 
překážky (1ST 054 630)

Reflexní výstražná vesta 
( 000093056F)

Sada náhradních žárovek  
pro vozy s předními mlhovými 
světly (1ST 052 000);  
pro vozy bez mlhových světel 
(1ST 052 000A)

Mechanické zabezpečení 
řazení pro manuální 
převodovku, se zámkem 
na středové konzole 
bezpečně ochrání Váš vůz 
proti krádeži (1ST 054 613)

Výstražný trojúhelník  
(GGA 700 001A)

Autokosmetika
Sada autokosmetiky - zimní (000096352H)
Prezentační sada autokosmetiky (000096356A)
Sada autokosmetiky - letní (000096356B)
Vosk leštící (HAO096007)
Prostředek na ošetřování metalízy (HAO096008)
Prostředek na čištění interiéru (HBA096024)
Prostředek na ošetřování kůže (HBA096025)
Odstraňovač hmyzu, čistič oken (HBA096028)
Gel na čištění ráfků (HBA096038)
Koncentrát na čištění skel (HBA096039)
Prostředek čistící na přístrojovou desku (HBA096040)
Odmrazovač 300 ml (HFA096020)
Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů (HFA096022)

Autolékárnička, jejíž obsah odpovídá  
novelizované vyhlášce č. 216/2010  
(3T0 093 108)



ŠKODA AUTO doporučuje Castrol EDGE Professional
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www.skoda-auto.cz 

Váš autorizovaný partner ŠKODA:Uvedené výrobky představují pouze část ze široké nabídky příslušenství. Další podrobné informace o sortimentu příslušenství, o aktuálních  
cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám poskytne na přání Váš autorizovaný partner ŠKODA. Informace o technických údajích, 
konstrukci, vybavení, materiálech, zárukách a vnějším vzhledu se vztahují na období zadávání prospektu do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo 
změny (včetně změny technických parametrů se změnami jednotlivých modelových opatření). Tento katalog byl vytištěn na papír vyrobený  
z buničiny bělené bez použití chloru. Papír je 100% recyklovatelný.

ŠKODA E-shop
eshop.skoda-auto.cz

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

Aplikace ŠKODA Service
Vždy na Vaší straně


