
ŠKODA Citigo | 1

STROM V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Díky vozům ŠKODA je česká krajina o něco zelenější. Za každý automobil s okřídleným šípem ve znaku prodaný  
v České republice vysazujeme jeden stromek. Od roku 2007 jsme takto do naší přírody vrátili přes 820 000 sazenic. 
ŠKODA stromky zapustily své kořeny na více než 90 místech, především ve středních a východních Čechách.

Více o projektu „Za každé prodané auto ŠKODA v ČR jeden zasazený strom“ naleznete na www.skoda-auto.cz.

 ŠKODA Financial Services  ŠKODA Pojištění  Mobilita PLUS  Předplacený servis

 CENA
CENA S  VÝKUPNÍM

BONUSEM
AKČNÍ CENA

 S BONUSY

MOTORIZACE
Komb. spotřeba 

[l/100 km]
Komb. emise CO2 

[g/km]

1,0 MPI/44 kW 4,2 96 – 97 229 900 214 900 194 900

 CENA
CENA S  VÝKUPNÍM

BONUSEM
AKČNÍ CENA

 S BONUSY

MOTORIZACE
Komb. spotřeba 

[l/100 km]
Komb. emise CO2 

[g/km]

1,0 MPI/44 kW 4,2 96 – 97 239 900 224 900 204 900

1,0 MPI/55 kW 4,3 97 – 98 249 900 234 900 214 900

1,0 MPI/50 kW G-TEC 4,5 – 4,6(1) 81 – 82 309 900 294 900 274 900

O dostupnosti dalších motorizací se informujte u Vašeho prodejce ŠKODA.

CITIGO TRUMF 5D (5dveřová karoserie)

CITIGO FRESH 5D (5dveřová karoserie)

ŠKODA CITIGO FRESH A TRUMF
•  15 000 Kč jako výkupní bonus za váš starý vůz 
•  20 000 Kč jako ŠKODA bonus při využití financování se ŠKODA Financial Services

NYNÍ SE ZVÝHODNĚNÍM

 až 35 000 Kč
AKČNÍ 
  NABÍDKA

ŠKoDA Citigo
  AKČNÍ CENÍK
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• TRUMF • FRESH
Chromovaná mřížka chladiče, hlavice řadicí páky s rámečkem, stříbrné výdechy
a ovládání přivodu vzduchu

Chromované kličky dveří, výdechy přívodů vzduchu, rámeček okolo rádia a klimatizace
a rámeček přístrojového panelu

Přední mlhové světlomety Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka se směrovkami a kliky v barvě vozu

Halogenové světlomety s LED denním svícením Kola z lehké slitiny: Apus (5J×14")

Palubní počítač Malý kožený paket s multifunkčním volantem(2)

Klimatizace Signalizace vzdálenosti při parkování vzadu

Kola ocelová (5J×14"), kryty Indus Vyhřívání předních sedadel

Rádio Blues, CD, Aux-in a SD karta

Vnější zpětná zrcátka mechanicky ovládaná se směrovkami a kliky v barvě vozu

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Jednotónová houkačka

Odkládací kapsy na boční straně předních opěradel

Zadní opěradlo dělené a sklopné

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

Uzavřená odkládací schránka před spolujezdcem

Zatmavené zadní svítilny

Přístrojová deska s otáčkoměrem a ukazatelem stavu paliva

Elektrické ovládání oken vpředu

Odkládací schránka na deštník pod sedadlem spolujezdce

ESC včetně ABS, ASR, EBV, asistentu rozjezdu do kopce a kontroly tlaku v pneumatikách

Airbagy řidiče a spolujezdce, boční airbagy s ochranou hlavy vpředu

Sada na opravu pneumatik (bez rezervního kola, zvedáku vozu a klíče na kola)

 

• TRUMF • FRESH
Paket Multimedia:
rádio Swing, DAB – digitální radiopříjem, software aplikace s držákem na telefon

Paket Comfort:
Climatronic – automatická klimatizace, tempomat s palubním počítačem

Sportovní paket:
15" kola z lehké slitiny, sportovní podvozek, Sunset – zatmavená zadní okna

STANDARDNÍ VÝBAVA

PAKETY
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TRUMF FRESH

PAKETY
Paket Multimedia v hodnotě 11 900 Kč – 9 500

Paket Comfort v hodnotě 15 600 Kč – 9 500

Sportovní paket (nelze pro G-TEC) – 9 300

SIMPLY CLEVER
Odkládací schránka na deštník s deštníkem pod sedadlem spolujezdce  

Držák výstražné vesty pod sedadlem řidiče  

BEZPEČNOST
ESC včetně ABS, ASR, EBV, asistentu rozjezdu do kopce a kontroly tlaku v pneumatikách  

City Safe Drive – systém sledování prostoru před vozem, funkce nouzového brždění a světelný 
a dešťový asistent (automatické spínání světel, dešťový senzor, Coming Home, Leaving Home, Tunnel 
Light) – 7 400

Airbagy řidiče a spolujezdce a boční airbagy Head-Thorax vpředu, včetně funkce ochrany hlavy  

Deaktivace airbagu spolujezdce 1 100 1 100

Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce  

Tříbodové bezpečnostní pásy vpředu a vzadu, vpředu s přitahovači  

Přední opěrky hlavy, dvě hlavové opěrky vzadu, výškově nastavitelné  

Imobilizér, štítek s VIN kódem  

Jednotónová houkačka  

Příprava pro uchycení dvou dětských sedaček s bezpečnostním systémem Isofix a pásem TopTether na 
zadních sedadlech  

VNĚJŠÍ VÝBAVA
Ocelová kola 14" s velkoplošnými kryty  –

Kola z lehké slitiny stříbrná – 14" 10 500 

Kola z lehké slitiny bílá nebo černá – 14" 12 700 2 200

Kola z lehké slitiny leštěná – 15" – 6 100

Kola z lehké slitiny antracitová leštěná – 15" – 8 200

Kola z lehké slitiny stříbrná – 16" – 6 200

Sada na opravu pneumatik (bez rezervního kola, zvedáku vozu a klíče na kola)  

Rezervní kolo ocelové neplnohodnotné, zvedák vozu, klíč na kola, bez sady na opravu pneumatik 
(nelze pro G-TEC) 1 400 1 400

Přední mlhové světlomety / s přisvěcováním při odbočování  / –  / 2 500

Halogenové světlomety s LED denním svícením  

Zatmavené zadní skupinové svítilny  

Nárazníky lakované v barvě vozu  

Vnější zpětná zrcátka a vnější kliky lakované v barvě vozu  

Tónovaná skla  

Sunset – zatmavená zadní okna 4 400 4 400

Elektricky ovládané panoramatické střešní okno 15 200 15 200

Paket pro špatné cesty (nelze pro G-TEC) 4 100 4 100

Uni barva žlutá Sunflower  

Uni barva červená Tornado a bílá Candy / zelená Kiwi 6 300 / 6 300 6 300 / 6 300

Metalické barvy 10 900 10 900

ColourConcept v bílé nebo černé barvě (střecha a kryty vnějších zpětných zrcátek) pro uni barvu 
červená Tornado, bílá Candy a zelená Kiwi – 12 300

ColourConcept v bílé nebo černé barvě (střecha a kryty vnějších zpětných zrcátek) pro metalickou 
barvu – 16 900

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ
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TRUMF FRESH

VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT
Interiér Ambition černý s dekorační lištou Piano černá  –

Interiér Ambition béžový s dekorační lištou Ivory 0 –

Interiér Style černý s dekorační lištou stříbrná – 

Interiér Style černý s dekorační lištou Titan Black – 0

Interiér Dynamic s dekorační lištou Piano černá a 3ramenným koženým multifunkčním sportovním 
volantem 8 600 –

Interiér Dynamic s dekorační lištou Piano bílá a 3ramenným koženým multifunkčním sportovním 
volantem 8 600 –

3ramenný kožený multifunkční volant s dekorem Piano černá a malý kožený paket(2) 7 400 

Elektromechanický posilovač řízení  

Výškově nastavitelný 3ramenný volant  

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče  

Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce 2 200 2 200

Vyhřívání předních sedadel 5 500 

Sklopné opěradlo sedadla spolujezdce (pouze pro 5dveřovou karoserii) 1 800 1 800

Zadní opěradlo dělené, sklopné (v poměru 60 : 40)  

Palubní počítač  

Maxi Dot (standard pro G-TEC) 3 700 3 700

Start-Stop systém a rekuperace brzdné energie  

Elektrické ovládání oken vpředu a centrální zamykání s dálkovým ovládáním (dva sklopné klíčky)  

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka 3 600 

Klimatizace a vnitřní cirkulace vzduchu  

Climatronic – automatická klimatizace – 8 900

Signalizace vzdálenosti při parkování vzadu 6 500 

Tempomat a palubní počítač (palubní počítač pro verze Style a Monte Carlo v základní výbavě, nelze pro 
G-TEC) 8 800 6 700

Tempomat a Maxi Dot (nelze pro G-TEC) 10 400 10 400

Tempomat (pouze pro G-TEC) 6 700 6 700

Funkční paket 1 (make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče, držák na multimediální přístroje, černý síťový 
program, odpadkový koš v obložení dveří, nelze pro G-TEC) 1 400 1 400

Funkční paket 2 (make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče, držák na multimediální přístroje, 
mezipodlaha v zavazadlovém prostoru, odpadkový koš v obložení dveří, nelze pro G-TEC) 1 600 1 600

Odkládací schránka v přístrojové desce u spolujezdce – uzavíratelná  

Držák tašek na schránce spolujezdce  

Držák na brýle, tužku, mince a dokumenty uvnitř odkládací schránky  

Odkládací kapsy na vnitřních stranách opěradel předních sedadel  

Odkládací schránky ve výplních zadních dveří (pouze pro 5dveřovou karoserii)  

Odkládací schránky s držáky 1l lahví ve výplních předních dveří  

Zadní odkládací plato  

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ
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 základní výbava – nelze objednat G-TEC – pohon na CNG (stlačený zemní plyn)

(1) Spotřeba CNG je uvedena v m3/100 km.

(2) Malý kožený paket obsahuje 3ramenný volant, madlo ruční brzdy a hlavici řadicí páky v kůži.
(3) Jedná se o výběr z bohaté nabídky ŠKODA Originálního příslušenství. Ceny ŠKODA Originálního příslušenství nezahrnují cenu montáže.

Emise CO2: kombinovaný ́provoz – od 81 do 98 g/km. Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů 
motorových vozidel.

TRUMF FRESH

AUDIO, TELEFONY A NAVIGACE
Počet reproduktorů 2 repro 2 repro

Další dva reproduktory vpředu a dva reproduktory vzadu 2 500 2 500

Rádio Blues s CD  

Rádio Swing s USB a 6 reproduktorů 6 000 6 000

Rádio Swing s USB, 6 reproduktorů a Sound system 14 700 14 700

Software aplikace s držákem na telefon 2 500 2 500

DAB – digitální radiopříjem 3 400 3 400

USB zásuvka ve středové konzoli 1 000 1 000

ZÁRUKY A SLUŽBY
Mobilita PLUS – záruka mobility Plus a prodloužená záruka na 5 let, do 100 000 km 2 000 2 000

Mobilita PLUS – záruka mobility Plus na 5 let, do 100 000 km a prodloužená záruka na 5 let, 
do 150 000 km 6 800 6 800

Předplacený servis Standard na 5 let nebo 60 000 km / 100 000 km / 150 000 km 22 800 / 29 100 / 41 800 22 800 / 29 100 / 41 800

Předplacený servis Plus na 5 let nebo 60 000 km / 100 000 km / 150 000 km 34 300 / 46 600 / 71 700 34 300 / 46 600 / 71 700

ŠKODA ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ(3)

Loketní opěrka 3 763

Chromovaná lišta spodní hrany víka zavazadlového prostoru 798

Textilní koberce Prestige 1 402

Plastová vana do zavazadlového prostoru 799

Mechanické zabezpečení řazení Construct 7 294

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ
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POZNÁMKY

SHRNUTÍ

CENA VOZU ORIENTAČNÍ SPLÁTKA OD ŠKODA FINANCIAL SERVICES

CENA

Váš prodejce vozů ŠKODA:Všechny motorizace uvedené v  tomto ceníku splňují emisní limity EU 6. 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 
v tomto ceníku uvedeny dle standardu NEDC (New European Driving Cycle) do kterého jsou 
přepočítány. Hodnoty dle standardu WLTP Vám na přání poskytne Váš prodejce vozů ŠKODA.

V tomto ceníku jsou uvedeny ceny v Kč, doporučené výrobcem ŠKODA AUTO, včetně 21% DPH. 
Dopravní náklady jsou v ceně vozidla. Na možnosti kombinací jednotlivých mimořádných výbav 
se informujte u svého prodejce vozů ŠKODA. ŠKODA AUTO si vyhrazuje právo uskutečňovat 
v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným. Další podrobné informace o základní 
a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání 
poskytne Váš prodejce vozů ŠKODA.

Ceník je platný od 19. 10. 2018 do odvolání.


