VYHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI K OBRÁZKOM
Obrázky použité v tomto katalógu (brožúre) slúžia len
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 automobilov ŠKODA.

Aplikácia MyŠKODA
Získajte svojho osobného digitálneho
spoločníka. Stiahnite si aplikáciu MyŠKODA
s Paulom, interaktívnym asistentom, ktorý
vám pomôže nielen pri sledovaní automobilu,
ale aj pri každodenných záležitostiach.

Aplikácia ŠKODA CONNECT
Vychutnajte si úplnú kontrolu nad automobilom.
Stiahnite si aplikáciu ŠKODA CONNECT
a získajte prístup ku všetkým potrebným
funkciám, kedykoľvek to budete potrebovať.
Môže ísť o údaje o jazde, plánovanie trasy, ale aj
o miesto, kde ste naposledy zaparkovali.

ŠKODA
CITIGOe iV
TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE – CITIGOe IV

CITIGOe iV/61 kW

ĎALŠIE ÚDAJE
KAROSÉRIA

ROZMERY/HMOTNOSTI/OBJEMY
Dĺžka/šírka/výška (mm)

3 597/1 645/1 481

Rázvor (mm)

2 422

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm)

1 428/1 424

Obrysový priemer otáčania (m)

9,8

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Základný/maximálny so sklopenými operadlami (l)

250/923

HMOTNOSŤ
Pohotovostná hmotnosť s vodičom (75 kg)*

1 235 – 1 265

Užitočná hmotnosť s vodičom (75 kg)*

340 – 370

Celková hmotnosť (kg)

1 530

Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)

-

Hmotnosť brzdeného prívesu pri 12 % stúpaní (kg)

-

ELEKTROMOTOR
Max. výkon (kW)

61

Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min.)

212 pri 0 – 2 750

LÍTIUM-IÓNOVÝ VYSOKONAPÄŤOVÝ AKUMULÁTOR
Typ/netto kapacita (kWh)

Li-Ion/36,8

Dojazd na čisto elektrický pohon – kombinovaný WLTP (km)

225 – 274

Čas nabíjania pri výkone nabíjacej stanice 2,3 kW (0 – 80 %)

12 h 43 min.

Čas nabíjania pri výkone nabíjacej stanice 7,2 kW (0 – 80 %)

4 h 15 min.

Čas nabíjania pri výkone nabíjacej stanice 40 kW (0 – 80 %)

1h

VÝKONY AUTOMOBILU
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)

12,3

Maximálna rýchlosť (km/h)

130

SPOTREBA PALIVA CYKLUS – EÚ (l/100 km)
Zaťaženie
Kombinované (kWh/100 km)

12,8 – 12,9

Emisie CO2 (g/km)

0

* V závislosti od výbavy vozidla.

PODVOZOK

Druh

4-miestna, 5-dverová
s 2 oddelenými časťami

Predná náprava

zavesenie McPherson so spodnými trojuholníkovými ramenami
a priečnym skrutným stabilizátorom

Svetlá výška (mm)

141

Zadná náprava

kľuková náprava s vlečnými ramenami

Brzdová sústava
- predné brzdy
Súčiniteľ odporu vzduchu CX

0,325

hydraulická dvojokruhová, diagonálne prepojená brzdová sústava
s elektromechanickým posilňovačom
kotúčové brzdy s vnútorným chladením a jednopiestovým
plávajúcim strmeňom

- zadné brzdy

bubnové brzdy

Riadenie

hrebeňové priamočinné s elektromechanickým posilňovačom

Kolesá

6J × 16”

Pneumatiky

185/50 R16

VNÚTORNÉ ROZMERY
Šírka priestoru vpredu/vzadu (mm)

1 369/1 388

Efektívna výška na hlavu
vpredu/vzadu (mm)

1 020/947

