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Mesto je úrodnou pôdou príležitostí. Je to čisté plátno 
pre vaše sny. Ihrisko pre vaše najrozmanitejšie želania. Aby ste 
tu zažili čo najviac z vašich vysnívaných dobrodružstiev, budete 
potrebovať spoločníka, ktorý bude rovnako svižný, obratný 
a spontánny ako ste vy. Stručne povedané, budete potrebovať 
novú ŠKODA CITIGO. 
Malý automobil s veľkými ambíciami, ktorý zaujme sviežim 
štýlom, prekvapivo priestranným interiérom a premyslenými 
technológiami, ktoré premenia každodenné objavovanie mesta 
na zábavu. 
Od tejto chvíle, nech pôjdete kdekoľvek, CITIGO pôjde s vami.

CITIGO je skvelým príkladom našej filozofie vyrábať 
automobily s nadčasovým dizajnom, ktoré je radosť šoférovať 
rovnako ako tie, s ktorými sme začínali. 

Toto je Simply Clever. Toto je ŠKODA.

SKLADNÉ  
A LADNÉ ZÁROVEŇ
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Nápadité, svieže, iskrivé – CITIGO je navrhnuté 
ako váš ideálny doplnok pre potulky mestom. 
Proste dôvtipne elegantné.

PRI POHĽADE SPREDU
Novo navrhnutá kapota a predná 
maska robia z modelu CITIGO 
hrdého a právoplatného člena 
rodiny ŠKODA. Logo sa skvelo 
vyníma v oblúku nosa kapoty 
nad chrómovaným rámikom 
mriežky chladiča. Nová široká 
mriežka nasávania vzduchu 
s integrovanými hmlovými 
svetlometmi v prednom 
nárazníku podčiarkuje vyspelý 
vzhľad automobilu.

PRI POHĽADE ZBOKU
Spodná línia okien smerom 
ku kapote postupne 
klesá, vďaka čomu pôsobí 
automobil dynamickým 
dojmom. Tónované okná 
SUNSET zlepšujú vonkajší 
vzhľad a chránia cestujúcich 
sediacich na zadných 
sedadlách pred slnkom.

PRI POHĽADE ZOZADU
Masívny zadný nárazník 
dodáva automobilu 
výraz robustnosti. 
Zadné osvetlenie v tvare 
písmena C dotvára vzhľad, 
ktorý je charakteristickým 
štylistickým prvkom 
automobilov ŠKODA.

JEDNODUCHO 
NEPREHLIADNUTEĽNÉ
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SVETLOMETY
Sústava LED diód 
pre denné svietenie je 
súčasťou svetlometov.

ZADNÉ SVETLÁ
Svetelný podpis v tvare 
písmena C je typickým 
prvkom značky ŠKODA.

PANORAMATICKÉ 
STREŠNÉ OKNO
Elektricky ovládané 
panoramatické strešné 
okno, ktoré dotvára veľký 
priestor nad prednými 
sedadlami, je jedinečným 
dizajnovým prvkom.



BIELA CANDY UNI 
S ČIERNOU STRECHOU

ČERVENÁ TORNADO UNI  
SO STRECHOU BIELA CANDY

MODRÁ CRYSTAL METALÍZA  
SO STRECHOU BIELA CANDY

STRIEBORNÁ TUNGSTEN 
METALÍZA S ČIERNOU STRECHOU

ZELENÁ KIWI UNI  
S ČIERNOU STRECHOU

ČIERNA DEEP METALÍZA  
SO STRECHOU BIELA CANDY

12 13
D

iz
aj

n

D
iz

aj
n

CITIGO môžete zahaliť do svojich najobľúbenejších 
farieb vďaka ColourConceptu. Kombinujte rozličné farby 
karosérie so strechou a vonkajšími spätnými zrkadlami 
v kontrastnej bielej alebo čiernej farbe.

PREJAVTE SA!



 INTERIÉR
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Kým vás mesto udržuje v strehu, v modeli CITIGO sa 
môžete uvoľniť. Jeho kultivovaný interiér je doplnený 
premyslenými komfortnými prvkami výbavy, vďaka 
ktorým vždy dorazíte do vášho cieľa svieži.

PRÍSTROJOVÝ PANEL
Svojím praktickým 
štýlom usporiadania 
prístrojov a ovládacích 
prvkov poskytuje vodičovi 
výhodu istoty intuitívneho 
ovládania a trvalej kontroly 
automobilu. Najvyšší 
stupeň výbavy môže 
obsahovať multifunkčný 
kožený volant, ktorý 
umožňuje ovládanie  
rádia aj telefónu.

PRIESTOR
4-miestne CITIGO ponúka 
veľkorysý vnútorný priestor 
– a to nielen pre cestujúcich 
vpredu. Svojím precízne 
navrhnutým interiérom s veľmi 
kvalitným čalúnením je tento 
automobil porovnateľný  
s automobilmi vyššej triedy.

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ
OKNÁ A ZRKADLÁ
Prvky na elektrické ovládanie 
predných okien a vonkajších 
spätných zrkadiel sú 
prakticky umiestnené v paneli 
vodičových dvier.

NAJLEPŠÍ VÝHĽAD  
JE ZVNÚTRA



KONEKTIVITA
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Aplikácia pre smartfóny Move&Fun dokáže spárovať 
smartfón so systémom palubného počítača CITIGO, 
takže si môžete vychutnávať hudbu a pozrieť si 
základné štatistiky jazdy pohybom jedného prsta.

MOVE&FUN
Aplikácia pre Android 
a iOS Move&Fun umožňuje 
jednoduchý a okamžitý prístup 
k mnohým funkciám. Stačí 
pripojiť váš smartfón k rádiu 
cez Bluetooth, aby ste získali 
prístup ku kontaktom či 
hudbe. Dokonca si môžete 
vyhodnocovať informácie 
z palubného počítača, ako je 
napríklad priemerná spotreba. 
Vďaka funkcii DriveGreen môžete 
jazdiť úspornejšie. A určite sa 
nikde nestratíte s navigačným 
systémom TomTom.

KONEKTIVITA  
NA CESTÁCH
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Hudba môže byť vaším príjemným spoločníkom. 
Prehrávajte si obľúbené skladby pomocou 
infotainment systému s nenáročným ovládaním 
a prostredníctvom kvalitných reproduktorov sa 
každá jazda razom zmení na koncert.

SWING 
Rádio Swing s farebným 
displejom poskytuje 
množstvo funkcií vrátane 
pripojenia Aux-In, slot 
na SD kartu, technológie 
Bluetooth a šiestich 
reproduktorov. Dodáva 
sa aj s konektorom USB 
v stredovej konzole.

DRŽIAK NA MULTIMÉDIÁ
Externé zariadenia môžete 
bezpečne prepravovať v držiaku 
na multimédiá.

BLUES 
Rádio Blues s čiernobielym displejom 
poskytuje funkciu pripojenia Aux-In, 
zásuvku na SD kartu, CD mechaniku 
a dva reproduktory.

SOUND SYSTÉM
Vysokokvalitný zvukový systém obsahuje šesť 
reproduktorov (štyri vpredu, dva vzadu), zosilňovač 
a subwoofer v batožinovom priestore. Pre vyznávačov 
„silného zvuku“ máme dobrú správu: celkový výstupný 
výkon je 300 W.

NEHOVORTE, 
POČÚVAJTE



SIMPLY
     CLEVER
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Hovorí sa, že počas jazdy je všetkých vašich päť zmyslov 
vždy v pozore. Preto prinášame pomoc prostredníctvom 
dômyselných funkcií Simply Clever, ktoré umožnia spríjemniť 
pobyt všetkým cestujúcim v automobile.

PRIEHRADKA NA STRANE SPOLUJAZDCA
Priehradka v dolnej časti prístrojového panela 
na strane spolujazdca má integrované držiaky 
na pero a okuliare.

ÚLOŽNÉ PRIESTORY
V 3-dverovej verzii môžu 
cestujúci využiť úložné 
priestory po stranách zadných 
sedadiel, kde si môžu odložiť 
napríklad aj fľašu s nápojom.

PRIEHRADKA 
S DÁŽDNIKOM
Originálny dáždnik 
ŠKODA nájdete 
v priehradke 
pod sedadlom 
spolujazdca.

VRECKÁ
Odkladacie vrecká 
na vnútorných 
stranách operadiel 
predných sedadiel 
sú určené napríklad 
pre mobilný telefón, 
diár alebo iné drobné 
predmety.

DRŽIAK NA NÁPOJE
Držiak integrovaný v stredovej 
konzole je ľahko prístupný 
pre všetkých cestujúcich.

DÔVTIPNÉ DETAILY
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Na pohľad malý, ale prináša mnoho. 
Inteligentne funkčné sklopné sedadlá 
a veľkorysý batožinový priestor v interiéri 
CITIGO – vďaka týmto prvkom už nikdy 
nebudete musieť nechať svoje veci doma.

OBJEM
V základnom usporiadaní poskytuje batožinový 
priestor objem 251 l, ktorý sklopením zadných 
sedadiel môžete zväčšiť až na 951 l. Sklopné 
operadlo predného sedadla spolujazdca, ktoré 
je k dispozícii v 5-dverovej karosérii, dodáva 
automobilu ešte väčšiu variabilitu.

SIEŤOVÝ PROGRAM
Systém sietí spoľahlivo zabraňuje voľnému 
pohybu vašich uložených vecí. Navyše 
budete presne vidieť, kam veci umiestniť.

HÁČIKY
Po bokoch batožinového 
priestoru sú 4 praktické 
háčiky, s ktorými je preprava 
tašiek jednoduchšia 
a bezpečnejšia.

VEĽKOSŤ S, 
OSOBNOSŤ XL



BEZPEČNOSŤ
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Aj keď kľučkujete pomedzi rôzne nástrahy veľkomesta, 
bezpečnostné prvky a systémy CITIGO sa postarajú 
o vašu ochranu v prípade nepredvídaných kolíznych 
situácií.

PREDNÉ AIRBAGY
Veľkoobjemové predné airbagy vodiča a spolujazdca 
sa aktivujú spoločne s predpínačmi bezpečnostných 
pásov, ktoré ukotvia posádku automobilu v správnej 
polohe v strede sedadla.

BOČNÉ AIRBAGY
Špeciálne Head – Thorax airbagy chránia 
hlavu, hrudník a trup osôb na predných 
sedadlách v prípade bočného nárazu. Sú 
súčasťou štandardnej výbavy.

PRIEHRADKA NA REFLEXNÚ VESTU
Špeciálna priehradka pod sedadlom 
vodiča je určená na uloženie reflexnej 
bezpečnostnej vesty, ktorá je na dosah 
vždy, keď ju potrebujete.

PARKOVACIE SENZORY VZADU
Parkovanie automobilu CITIGO je bezpečnejšie 
a jednoduchšie vďaka trojici parkovacích senzorov, 
ktoré sú integrované do zadného nárazníka, tieto 
sledujú vzdialenosť automobilu od prekážok.

SYSTÉM CITY SAFE DRIVE
Systém City Safe Drive zvyšuje 
bezpečnosť cestujúcich, obzvlášť 
na preplnených mestských 
cestách. V prípade, že vodič 
nestihne včas zareagovať 
na prekážku, systém dokáže 
zabrániť kolízii. Toto zariadenie 
je vždy kombinované s ďalšími 
asistenčnými funkciami 
vrátane automatickej aktivácie 
svetlometov (svetelný senzor) 
a stieračov (dažďový senzor).

V MESTE 
BEZPEČNE
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Keď spojíte ducha legendárnych pretekov Rallye Monte Carlo 
s vycibreným štýlom slávneho kniežatstva, dostanete vzrušujúci 
model ŠKODA CITIGO MONTE CARLO. Exteriér automobilu je 
charakteristický množstvom čiernych prvkov, ktoré mu dodávajú 
jedinečný štýl a dravý výraz. Vďaka jeho charakteristickému vzhľadu 
budete pútať pozornosť všade, kde sa objavíte.

EXTERIÉR
Medzi hlavné prvky v čiernom vyhotovení 
patrí rámovanie prednej mriežky chladiča, 
spojler predného nárazníka, vonkajšie 
spätné zrkadlá, koncové svetlá, strešný 
spojler a difúzor. 
Automobil je tiež vybavený čiernymi alebo 
striebornými fóliami (podľa farby karosérie) 
so šachovnicovým vzorom na bokoch 
a veku batožinového priestoru.

PRÍSTROJOVÝ PANEL
Športový interiér sa dodáva v lesklom 
čiernom vyhotovení. Multifunkčný 
športový volant, ktorý ponúka 
ovládanie rádia a telefónu, je potiahnutý 
perforovanou čiernou kožou.

INTERIÉR
Čalúnenie v kombinácii červenej a čiernej je ďalšou 
zo špecifických čŕt modelu MONTE CARLO. 
Športový interiér ponúka aj čierny strop, príťažlivú 
stredovú konzolu v červenom vyhotovení a je 
dekorovaný červeným prešívaním.

JAZDITE PO  
ČERVENOM KOBERCI

DISKY CRUX
Výnimočný štýl 
podčiarkujú 15” 
čierne disky z ľahkej 
zliatiny CRUX.

DISKY SERPENS
Z doplnkovej 
výbavy si možno 
objednať 16” disky 
z ľahkej zliatiny 
SERPENS.



G-TEC
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Jazda automobilom by nemala predstavovať záťaž 
pre životné prostredie ani pre vašu peňaženku. Palivo 
CNG (stlačený zemný plyn) je sľubnou a oveľa zelenšou 
alternatívou konvenčných palív. Palivo CNG tvorí z vyše 
90 % čistý metán, vďaka čomu je ľahšie než vzduch 
a ľahko sa rozptýli. S motorom 1,0 MPI/50 kW G-TEC 
produkuje CITIGO len 82 g/km CO2, vykazuje znížené 
emisie oxidov dusíka a nezaťažuje pevnými časticami.

ŠETRNÝ K PRÍRODE  
AJ K PEŇAŽENKE

NÁDRŽE 
Dve bezpečne navrhnuté nádrže 
na palivo CNG majú vnútornú kapacitu 
72 l. S cieľom ešte viac zlepšiť flexibilitu 
jazdy sme ho vybavili aj 10 l nádržou 
na benzín. Inými slovami, môžete 
cestovať bez prestávky až 600 km 
a čerpacie stanice po ceste obísť 
bez povšimnutia.

ŠTART/STOP SYSTÉM 
Systém šetrí palivo tým, že 
automaticky vypne motor, keď je 
nečinný, napríklad počas čakania 
na svetelnej križovatke alebo 
pri pomalom pohybe v kolóne 
automobilov. Motor sa naštartuje 
automaticky stlačením pedála spojky. 
Vyhotovenie G-TEC je tiež vybavené 
rekuperáciou energie.

PREPÍNANIE PALIVA CNG A BENZÍNU 
Automobil je vybavený automatickým 
prepínaním medzi dvoma palivovými 
systémami. Motor štartuje pomocou 
benzínu a následne sa prepne 
do režimu CNG. Indikátor vpravo 
informuje o aktívnom režime.



PRISPÔSOBENIE



Štandardná výbava Active zahŕňa vonkajšie 
spätné zrkadlá a kľučky dverí v čiernej farbe, 
chrómovaný rámik mriežky chladiča, nastaviteľný 
volant, rádio BLUES a ďalšiu výbavu.

Štandardná výbava Ambition zahŕňa vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky 
dverí vo farbe karosérie, predné svetlomety s LED denným svietením, 
centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, výškovo nastaviteľné sedadlo 
vodiča, elektricky ovládateľné predné okná, dáždnik pod sedadlom 
spolujazdca, priehradku na okuliare a ďalšiu výbavu.
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INTERIÉR ACTIVE ČIERNY
Prístrojový panel čierny

INTERIÉR AMBITION ČIERNY
Prístrojový panel čierny so strieborným dekorom

INTERIÉR ACTIVE ČIERNY
Prístrojový panel čierny

INTERIÉR AMBITION ČIERNY
Prístrojový panel čierny so strieborným dekorom

INTERIÉR AMBITION ČIERNY
Prístrojový panel čierny 

INTERIÉR AMBITION BÉŽOVÝ
Prístrojový panel čierny – horný diel v béžovej farbe

AMBITIONACTIVE
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DYNAMIC

INTERIÉR STYLE BÉŽOVÝ
Prístrojový panel béžový s čiernym dekorom

INTERIÉR DYNAMIC ČIERNY
Prístrojový panel čierny s čiernym dekorom

INTERIÉR STYLE BÉŽOVÝ
Prístrojový panel béžový s čiernym dekorom

INTERIÉR DYNAMIC ČIERNY
Prístrojový panel čierny s čiernym dekorom 

INTERIÉR DYNAMIC ČIERNY
Prístrojový panel čierny s bielym dekorom

INTERIÉR STYLE ČIERNY 
Prístrojový panel čierny

INTERIÉR STYLE ČIERNY 
Prístrojový panel čierny so strieborným dekorom

STYLE Štandardná výbava Style zahŕňa mechanickú klimatizáciu, 
elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, 
predné hmlové svetlá, dekoratívne chrómované vnútorné kľučky 
dverí, ovládače rádia a klimatizácie, orámovanie prístrojového 
panela a ďalšiu výbavu.

Interiér Dynamic, dostupný pre Ambition a Style, je typický exkluzívnymi 
športovými sedadlami, multifunkčným športovým volantom potiahnutým 
perforovanou kožou alebo dekoratívnym obložením prístrojového panela, čo 
podčiarkne jedinečný charakter vášho automobilu. 
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Interiér Ambition čiernyInteriér Active čierny Interiér Style čiernyInteriér Style béžovýInteriér Ambition béžový Interiér Dynamic čierny

ČALÚNENIE
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DISKY

Strieborné disky z ľahkej zliatiny 15” CRUX

Matné čierne disky z ľahkej zliatiny  
15” CONAN*

Strieborné disky z ľahkej zliatiny
16” SERPENS

Oceľové disky 14” s krytmi kolies INDUS

Strieborné disky z ľahkej zliatiny  
16” SCORPIUS

Čierne disky z ľahkej zliatiny  
16” SCORPIUS

Čierne disky z ľahkej zliatiny 15” CRUX

Strieborné disky z ľahkej zliatiny 14” APUS Antracitové disky z ľahkej zliatiny  
15” CONAN

Biele disky z ľahkej zliatiny 15” CRUX

Strieborné disky z ľahkej zliatiny  
15” CONAN

Čierne disky z ľahkej zliatiny 14” APUS Biele disky z ľahkej zliatiny 14” APUS

* Dostupné v ponuke Originálneho príslušenstva ŠKODA.



PRÍSLUŠENSTVO
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CHLADIACI BOX
Termoelektrický chladiaci box s kapacitou 15 litrov sa napája 
prostredníctvom 12-voltovej zásuvky. Zadný bezpečnostný 
pás možno použiť na upevnenie boxu v automobile. 

PRISPÔSOBTE SI HO TAK, 
AKO POTREBUJETE

PRENOSNÝ KÁVOVAR
Máte radi kávu? S prenosným 
kávovarom si môžete 
vychutnať rozvoniavajúcu 
šálku vášho obľúbeného 
nápoja vždy a všade.

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM
Automobil možno vybaviť 
mechanickým systémom 
uzamykania prevodovky.

DEKORATÍVNE PRAHOVÉ LIŠTY
Štýlové prahové lišty s nápisom CITIGO majú 
nielen dekoratívny, ale aj ochranný charakter.

ROHOŽE
Gumené rohože sa ľahko 
čistia a chránia interiér 
pri nepriaznivom počasí. 

Príslušenstvo nie je len estetickým kritériom. 
S Originálnym príslušenstvom ŠKODA získa váš 
automobil úplne nový rozmer. Prispôsobte svoj automobil 
vašim potrebám. Oceníte väčšiu funkčnosť, bezpečnosť či 
viac praktických riešení na každý deň.



1,0 MPI
44 kW (60 k) 5° MP

1,0 MPI
50 kW (68 k) 5° MP G-TEC

1,0 MPI
55 kW (75 k) 5° MP

1,0 MPI
55 kW (75 k) 5° ASG

ROZMERY/HMOTNOSTI/OBJEMY

Dĺžka/šírka/výška (mm) 3 597/1 641; 1 645***/1 478 3 597/1 641; 1 645***/1 480 3 597/1 641; 1 645***/1 478 3 597/1 641; 1 645***/1 478

Rázvor (mm) 2 420 2 421 2 420 2 420

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1 428/1 424 1 428/1 424 1 428/1 424 1 428/1 424

Stopový priemer otáčania (m) 9,8 9,8 9,8 9,8

Objem palivovej nádrže (l) 35 11 kg +10 l 35 35

Objem batožinového priestoru

Štandardné sedadlá/sklopené zadné sedadlá (l) 251/951; 959*** 213/913; 921*** 251/951; 959*** 251/951; 959***

Hmotnosť

Pohotovostná hmotnosť  EÚ* (kg) 934 1 033 936 940

Užitočná hmotnosť s vodičom (kg) 471 422 469 465

Celková hmotnosť (kg) 1 330 1 380 1 330 1 330

MOTORY

Druh
pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies

zážihový motor s viacbodovým 
vstrekovaním paliva

zážihový motor s viacbodovým 
vstrekovaním paliva

zážihový motor s viacbodovým 
vstrekovaním paliva

zážihový motor s viacbodovým  
vstrekovaním paliva

Zdvihový objem (cm3)/počet valcov 999/3 999/3 999/3 999/3

Max. výkon (kW pri 1/min.) 44/5 000 – 6 000 50/6 200 55/6 200 55/6 200

Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min.) 95/3 000 – 4 300 90/3 000 95/3 000 – 4 300 95/3 000 – 4 300

POHÁŇACIA SÚSTAVA

Spojka hydraulická jednokotúčová hydraulická jednokotúčová hydraulická jednokotúčová hydraulická jednokotúčová

Prevodovka mechanická 5-stupňová mechanická 5-stupňová mechanická 5-stupňová robotizovaná  5-stupňová

VÝKON AUTOMOBILU

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 14,4 16,3 13,5 14,9

Maximálna rýchlosť (km/h) 162 165 173 173

SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EÚ 2017/1154
Cyklus podľa zaťaženia motora

Nízky 5,5 – 5,9 6,7 – 7,0 5,9 – 7,0 6,7 – 7,1

Stredný 4,4 – 5,0 5,0 – 5,6 4,6 – 5,3 5,1 – 5,6

Vysoký 4,2 – 4,9 4,6 – 5,2 4,4 – 5,0 4,7 – 5,2

Mimoriadne vysoký 5,4 – 6,4 5,6 – 6,8 5,4 – 6,6 5,6 – 6,5

Kombinovaný 4,8 – 5,6 5,3 – 6,1 5,0 – 5,9 5,4 – 6,0

Emisie CO2 (g/km) 110 – 127 95 – 109 113 – 133 121,2 – 135,4

Palivo benzín, RON 95/91* CNG/benzín, RON 95 benzín, RON 95/91* benzín, RON 95/91*

 251 l
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

* Platí pre vozidlá s pneumatikami s nízkym valivým odporom. Pri verzii CNG hodnota platí pri režime jazdy na benzín.
** Hmotnosť automobilu je závislá od zvolenej motorizácie a doplnkovej výbavy. Pohotovostná hmotnosť EÚ zahŕňa 90 % objemu nádrže, 68 kg na vodiča a 7 kg na batožinu.
*** Platí pre päťdverovú verziu.
Hodnoty emisií a spotrieb pri nových vozidlách sú zisťované podľa nového homologizačného štandardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure).
Viac sa o WLTP dozviete na našej webovej stránke http://www.skoda-auto.sk/wltp.

ĎALŠIE ÚDAJE  

KAROSÉRIA  PODVOZOK

Druh
3-dverová alebo 5-dverová päťmiestna verzia, 
s 2 oddelenými časťami Predná náprava

zavesenie McPherson so spodnými 
trojuholníkovými ramenami a priečnym 
skrutným stabilizátorom

Svetlá výška (mm) 136, G-TEC: 134 Zadná náprava kľuková náprava s vlečenými ramenami

Súčiniteľ odporu vzduchu CX 0,338 – 0,353 podľa motorizácie Brzdová sústava  

hydraulická dvojokruhová diagonálne prepojená 
brzdová sústava s podtlakovým posilňovačom 
s dvojitým účinkom

– predné brzdy
kotúčové brzdy s vnútorným chladením 
a jednopiestovým plávajúcim strmeňom

– zadné brzdy bubnové brzdy

VNÚTORNÉ ROZMERY Riadenie
priamočinné s elektromechanickým 
posilňovačom

Šírka priestoru vpredu/vzadu (mm) 1 417/1 389, 1 369/1 388*** Kolesá 7,0J × 14"

Efektívna výška na hlavu vpredu/vzadu (mm) 993/947 Pneumatiky 165/70 R 14, G-TEC: 175/65 R 14
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Technický nákres platí pre 5-dverovú karosériu.

Uhly priblíženia a oddialenia neplatia pre modely G-TEC.
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Váš partner ŠKODA:

ZAVOLAJTE NÁM A OBJEDNAJTE SA  
NA TESTOVACIU JAZDU

PRÁVNA DOLOŽKA K OBRÁZKOM
Obrázky použité v tomto katalógu (brožúre) slúžia výhradne 
na ilustráciu a nie sú určené ako súčasť žiadnej zmluvy ani záruky. 
Zobrazujú predvýrobné automobily a určité ilustrácie, funkcie, 
súčiastky a výbava sa môžu líšiť od skutočných výrobných 
automobilov a ponuky v jednotlivých krajinách. 
So žiadosťou o presné špecifikácie funkcií, súčiastok a výbavy sa 
obráťte na najbližšieho predajcu vozidiel ŠKODA.


