
Motorizace
Kombinovaná spotřeba

[l/100 km]
Kombinované emise CO2

[g/km]
Fresh

Citigo 3D (3dveřová karoserie)

1,0 MPI/55 kW 4,6 106 229 900

1,0 MPI/55 kW AP 4,5 105 242 400

1,0 MPI/50 kW G-TEC 2,9 (1) 79 290 900

Citigo 5D (5dveřová karoserie)

1,0 MPI/55 kW 4,6 106 239 900

1,0 MPI/55 kW AP 4,5 105 252 400

1,0 MPI/50 kW G-TEC 2,9 (1) 79 300 900

Standardní výbava a výbava na přání Fresh

Pakety

Sportovní paket (15" kola z lehké slitiny, sportovní podvozek, nelze pro G-TEC) 5 500

Sport Look paket (černá, bílá nebo stříbrná fólie na přední kapotě, střeše, víku zavazadlového prostoru a bocích vozu, 
k dispozici pro 3- i 5dveřovou karoserii)

7 330

Bezpečnost

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

City Safe Drive včetně ESC, ABS, MSR, ASR, EDS a asistentu rozjezdu do kopce 4 100

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

Deaktivace airbagu spolujezdce 1 100

Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce

Tříbodové bezpečnostní pásy vpředu a vzadu, vpředu s přitahovači

Přední opěrky hlavy a dvě hlavové opěrky vzadu, výškově nastavitelné

Imobilizér, štítek s VIN kódem

Příprava pro uchycení dětských sedaček s bezpečnostním systémem Isofi x a pásem TopTether na zadních sedadlech

Vnější výbava

Kola z lehké slitiny stříbrná / bílá nebo černá – 14"  / 2 200

Kola z lehké slitiny stříbrná / bílá nebo černá – 15" 3 100 / 5 200

Kola z lehké slitiny stříbrná – 16" 6 200

Kola z lehké slitiny bílá / černá nebo antracit – 16" (pouze se Sport Look paketem) 8 300 / 10 000

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) 1 200

Přední mlhové světlomety / LED denní svítilny (místo mlhových světlometů)  / 1 900

ŠKODA CITIGO FRESH
AKČNÍ CENÍK
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AKČNÍ CENÍK

ŠKODA Citigo Fresh

Akční nabídka ...od 199 900 KčCitigo Fresh(2) 

při využití financování ŠKODA Financial Services za cenu...



Standardní výbava a výbava na přání Fresh

Vnější výbava

Tónovaná skla / SunSet  / 

Elektricky ovládané panoramatické střešní okno 15 200

Nárazníky, vnější zpětná zrcátka a vnější kliky lakované v barvě vozu

Uni barva bílá Candy a žlutá Sunflower 2 500

Metalické barvy 10 300

Vnitřní výbava a komfort

Interiér Style

Interiér Dynamic s dekorační lištou Piano černá 6 400

Malý kožený paket*

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče / spolujezdce  / 1 900

Vyhřívání předních sedadel 4 800

Easy Entry (pouze pro 3dveřovou karoserii)

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

Palubní počítač MFA

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

Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka

Klimatizace

Signalizace vzdálenosti při parkování vzadu

Tempomat 6 100

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

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

Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru 1 400

Audio, telefony a navigace

Rádio Funky s CD a MP3, audiozdířka, 2 reproduktory a příprava pro mobilní navigaci Move&Fun

Rádio Funky s CD a MP3, audiozdířka, Sound System s 6 reproduktory, zesilovačem, subwooferem a příprava pro mobilní 
navigaci Move&Fun (nelze pro G-TEC)

8 000

Další dva reproduktory vpředu a dva reproduktory vzadu 2 200

Mobilní navigace Move&Fun 7 193

Záruky a služby

Mobilita PLUS – záruka mobility Plus a prodloužená záruka na 5 let, do 100 000 km 990

Předplacený servis Standard na 5 let nebo 60 000 km / 100 000 km / 150 000 km 16 990 / 25 490 / 36 290

Předplacený servis Plus na 5 let nebo 60 000 km / 100 000 km / 150 000 km 20 590 / 38 190 / 59 790

ŠKODA Originální příslušenství**

Chromovaná lišta spodní hrany víka zavazadlového prostoru 760

Textilní koberce Prestige 1 340

Plastová vana do zavazadlového prostoru 729

Mechanické zabezpečení řazení Construct 5 929

  základní výbava     AP – automatická převodovka     G-TEC – pohon na CNG (stlačený zemní plyn)

 (1) Spotřeba CNG je uvedena v kg/100 km. 
 (2) Akční nabídka Citigo Fresh – při využití značkového financování ŠKODA Financial Services možné zvýhodnění 30 000 Kč (pouze pro retailové klienty).

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

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

Váš prodejce vozů ŠKODA:
    
Všechny motorizace uvedené v tomto ceníku splňují emisní limity EU 6.  
       
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. Akční ceník obsahuje pouze vybrané 
prvky standardní a mimořádné výbavy. Další podrobné informace o základní a mimořádné 
výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám poskytne na přání Váš 
prodejce vozů ŠKODA. 
Ceník je platný od 16. 11. 2015 do odvolání.


