
8 rokov záruka 
na akumulátor*

* Záruka 8 rokov/160 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) platí na vysokonapäťový akumulátor vozidla.

www.skoda-auto.sk

MOTORIZÁCIA iV BONUS ŠTART AKCIOVÁ CENA

Synchrónny AC elektromotor 61 kW   21 190 €  - 1 200 €  19 900 € 

CITIGOe iV

CENNÍK
ŠKODA CITIGOe iV

VYPREDANÉ



DISKY/PNEUMATIKY 
Disky Scorpius z ľahkej zliatiny 6J x 16" (185/50 R16) strieborné PJ2 0

OSTATNÉ
UNI farba žltá Sunflower UNI 0

UNI farby biela Candy/červená Tornado/zelená Kiwi SPE 252

Metalické farby MET 379

Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km EA4 l

Predĺžená záruka na 5 rokov/150 000 km EA9 126

DOPLNKOVÁ VÝBAVA

ZÁKLADNÁ VÝBAVA

IV
Interiér a dekoratívne obloženie prístrojovej dosky čierne

Disky SCORPIUS z ľahkej zliatiny 6J x 16" (185/50 R16) čierne

ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDL, HHC

Kontrola tlaku v pneumatikách

Airbag vodiča a spolujazdca

Bočné airbagy vpredu a hlavové airbagy

Opierky hlavy vpredu integrované v operadlách, vzadu výškovo nastaviteľné – 2x

Signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov pre všetky sedadlá

Príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek  
na zadných sedadlách systémom ISOFIX

Halogénové svetlomety s LED denným svietením a predné hmlové svetlomety

Stmavené zadné svetlá

Mechanicky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí – čierne

Mriežka chladiča lakovaná vo farbe vozida s chrómovaným orámovaním

RAIN AND LIGHT ASSIST – dažďový a svetelný senzor

LANE ASSIST – asistent kontroly jazdy v jazdnom pruhu

CLIMATRONIC – automatická klimatizácia

Elektrické ovládanie okien vpredu

Kožený multifunkčný volant na ovládanie rádia  
s čiernym ozdobným krytom, výškovo nastaviteľný

Rádio SWING, Aux-In, slot na SD kartu, 6 reproduktorov  
a DAB – digitálny audiopríjem

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 1x sklopný kľúč

Parkovacie senzory vzadu

Tempomat

Výškovo nastaviteľné a vyhrievané predné sedadlá

Držiak na mobilný telefón

Držiak na multimédiá v stredovej konzole

Maxi DOT

Držiak na 1 l fľašu v predných dverách

Tónované sklá

Zadný stierač s ostrekovačom 

Držiak reflexnej vesty pod sedadlom vodiča

SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B-stĺpika

Zadné operadlo delené, sklopné (v pomere 60 : 40)

TyreFit – súprava na opravu pneumatík  

Uzatvárateľná odkladacia schránka pred spolujazdcom

Sieťový program v batožinovom priestore

Slnečné clony pre vodiča a spolujazdca

Vnútorné kľučky dverí čierne

Chrómované orámovanie rádia, klimatizácie, výduchov ventilácie  
a prístrojového panela

Rekuperácia brzdnej energie

Kombinovaný nabíjací systém CCS (Combo 2) pre AC/DC  

Nabíjací kábel na pripojenie striedavého prúdu pre verejné nabíjacie  
stanice – Typ 2 (MENNEKES)

ŠKODA – Doživotná garancia Mobility Premium

Spoločnosť ŠKODA AUTO sa usiluje o zodpovedný, trvale udržateľný vývoj spoločnosti a šetrný prístup k životu a prírode.

Technické dáta vozidla nájdete v katalógu technických dát na stránke www.skoda-auto.sk.

Ceny uvedené v cenníku sú odporúčané ceny pre klienta v € vrátane DPH. Doplnková výbava 
znamená bohatšie vybavenie vozidla, nie zdvojenú výbavu. Konečnú cenu, výbavu a  jej mož-
nú kombinovateľnosť konzultujte s  autorizovaným predajcom značky ŠKODA. Spoločnosť  
ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o., si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií bez predchádzajú-
ceho upozornenia. Všetky obrázky sú ilustračné.

Platný od 18. 12. 2019 do vypredania zásob. (MR 2020)

Váš autorizovaný partner značky ŠKODA:

www.skoda-auto.sk


