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Oraşul este o pepinieră de oportunităţi. Este locul unde 
visurile dumneavoastră pot deveni realitate. Un loc de joacă 
pentru cele mai măreţe dorinţe. Pentru a obţine maximum din 
aventurile dumneavoastră, aveţi nevoie de un partener care să 
fie la fel de agil, pe cât este de rafinat şi de spontan. Pe scurt, 
aveţi nevoie de ŠKODA CITIGO.
Este o maşină mică, dar cu ambiţii mari, care impresionează 
cu stilul său proaspăt, spaţiul său interior surprinzător şi 
tehnologiile inteligente, care fac ca explorările dumneavoastră 
urbane să fie mai plăcute. Zi de zi. De acum înainte, CITIGO 
merge acolo unde mergeţi şi dumneavoastră.

CITIGO este încă un exemplu pentru pasiunea noastră de a 
fabrica automobile cu un design frumos, care să aducă la fel de 
multă bucurie în călătorii, ca pe vremea începuturilor noastre.

Iată ce înseamnă Simply Clever. Iată ce înseamnă ŠKODA.

UN mODel COmpACT,
DAr De ImpACT
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CITIGO este accesoriul dumneavoastră 
urban perfect: proaspăt, efervescent, 
strălucitor. Este combinaţia ideală între 
ingeniozitate şi rafinament.

SecŢIuneA FrontAlĂ
Capota cu design nou, care ascunde 
motorul şi grila radiatorului, 
conferă modelului CITIGO o alură 
şi mai impresionantă şi semnalează 
apartenenţa sa la familia ŠKODA. 
Emblema mărcii se evidenţiază 
perfect pe muchia rotunjită a capotei, 
deasupra grilei cromate a radiatorului.  
Grila lată nouă a prizelor de aer 
din bara de protecţie din faţă, cu 
proiectoare de ceață integrate, 
subliniază designul matur al maşinii.

ProFIlul
Contururile marginilor 
inferioare ale geamurilor urcă 
uşor, conferind automobilului 
o alură dinamică şi plăcută, 
când este privit din profil. 
Geamurile SunSet cu tentă 
închisă vor optimiza aspectul 
exteriorului şi vor proteja 
pasagerii din spate de soare.

SecŢIuneA 
PoSterIoArĂ
Bara de protecţie din 
spate este masivă, 
pentru a adăuga 
maşinii doza necesară 
de robusteţe. 

De NerATAT
ÎN OrAŞ
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FArurI
Luminile de zi cu 
LED sunt integrate în 
faruri.

BlocurIle oPtIce SPAte
Blocurile optice din spate 
includ familiara noastră 
formă a literei C.

PlAFonul PAnorAMIc
Plafonul panoramic 
acţionat electric se 
deschide amplu deasupra 
locurilor din faţă, fiind, 
de asemenea, o trăsătură 
unică de design. 
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AlB cAndY unI
cu PlAFon neGru

roşu tornAdo unI
cu PlAFon AlB cAndY

AlBAStru crYStAl 
MetAlIZAt cu PlAFon 
AlB cAndY

ArGIntIu tunGSten 
MetAlIZAt cu
PlAFon neGru

Verde KIWI unI 
cu PlAFon neGru

neGru deeP MetAlIZAt
cu PlAFon AlB cAndY

Coloraţi-vă maşina în nuanţele preferate, cu ajutorul 
ColourConcept, care vă ajută să asortaţi diferite culori 
exterioare cu plafonul contrastant şi cu carcasele 
oglinzilor exterioare negre sau albe.

DAţI CUlOAre OrAŞUlUI: 
rOŞU sAU verDe KIwI
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În timp ce oraşul vă ţine în mişcare, CITIGO este locul perfect 
pentru a vă odihni. Interiorul său rafinat este echipat cu detalii 
inteligente pentru confort, astfel încât să ajungeţi mereu la 
destinaţie relaxat şi cu un look proaspăt.

Bordul
Bordul cu panoul de 
instrumente stilat are 
comenzile şi afişajele 
dispuse în mod practic, 
astfel încât şoferul 
să poată vedea totul 
dintr-o privire. Varianta 
superioară oferită include 
volanul multifuncţional 
îmbrăcat în piele, care 
vă permite să controlaţi 
sistemul radio şi telefonul.

SPAŢIu
Modelul CITIGO cu 4 
locuri oferă spaţiu generos 
la interior şi nu doar 
pentru pasagerii din faţă. 
Interiorul cu finisaje precise 
şi cu tapiţerie de calitate 
superioară poate fi chiar 
confundat cu un interior din 
clasele superioare.

GeAMurIle şI 
oGlInZIle cu 
AcŢIonAre electrIcĂ
Butoanele pentru 
geamurile faţă cu 
acţionare electrică şi 
cele pentru reglarea 
oglinzilor exterioare sunt 
poziţionate convenabil, pe 
panoul portierelor.

Cele mAI BUNe perspeCTIve
IAU NAŞTere ÎN INTerIOr



CONeCTIvITATe



20 21

c
o

ne
ct

iv
it

at
e

c
o

ne
ct

iv
it

at
e

Aplicaţia Move&Fun pentru smartphone vă interconectează 
smartphone-ul cu computerul de bord al maşinii, astfel încât 
să vă puteţi bucura de muzica dumneavoastră preferată şi să 
puteţi utiliza statisticile simplu şi rapid.

MoVe&Fun
Cu aplicaţia Move&Fun pentru 
Android şi iOS vă puteţi bucura 
de accesul facil şi imediat la 
variate funcţii. Trebuie doar să 
vă conectaţi smartphone-ul 
prin Bluetooth pentru a obţine 
acces la agenda dumneavoastră 
de contacte, precum şi la 
playlist-uri. Puteţi, de asemenea, 
evalua informaţiile provenite 
de la computerul de bord, ca 
de exemplu consumul mediu de 
combustibil. Datorită funcţiei 
DriveGreen, veţi putea conduce 
mai economic.  
Iar cu sistemul de navigaţie Tom 
Tom, nu vă veţi rătăci niciodată.

CONeCTIvITATe
lA pUrTĂTOr
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Muzica va fi pasagerul dumneavoastră preferat.  
Ascultaţi melodiile preferate, folosind un sistem intuitiv 
de infotainment şi difuzoarele de calitate, care vor 
transforma fiecare călătorie într-un real concert.

SWInG 
Sistemul radio Swing cu display color 
oferă numeroase funcţii şi dotări, 
inclusiv conexiunea Aux-in, un slot 
pentru carduri SD, Bluetooth şi șase 
difuzoare. Nu lipseşte nici interfaţa 
USB de pe consola centrală.

SuPortul MultIMedIA
Puteţi păstra dispozitivele 
externe în suportul multimedia 
pentru a le transporta în 
siguranţă.

BlueS 
Sistemul radio Blues cu display 
monocromatic oferă o conexiune 
Aux-in, un slot pentru carduri SD, 
o unitate CD şi două difuzoare.

SISteMul de Sunet
Sistemul excelent de sunet dispune de șase difuzoare 
(patru în faţă, două în spate), de un amplificator, precum şi 
de subwoofer-ul din portbagaj. Cei pasionaţi de aspectele 
tehnice vor aprecia puterea totală de 300 W.

sAlA COmpACTĂ De 
CONCerTe 



sImplY
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Se spune că la condus, ne sunt implicate mereu toate cele 
cinci simţuri. Aşa că, nu strică un pic de ajutor din partea 
soluţiilor Simply Clever, materializate în funcţii şi dotări care 
uneori vor părea de-a dreptul divine.

torPedoul
Torpedoul include suporturi pentru 
ochelari şi pentru instrumentele 
dumneavoastră de scris.

SPAŢII de dePoZItAre
În versiunea cu 3 uşi, pasagerii 
din spate pot folosi spaţiile de 
depozitare din lateral, unde pot 
păstra şi sticlele de băuturi.

SPAŢIul Pentru 
uMBrelĂ
Sub scaunul 
pasagerului din faţă 
se află o cutie cu o 
umbrelă originală 
ŠKODA.

BuZunArele de 
dePoZItAre
În buzunarele de pe 
laturile interioare 
ale spătarelor din 
faţă puteţi păstra 
telefonul mobil, 
o agenda sau alte 
obiecte mici.

SuPortul
Pentru BĂuturI
Suportul din consola centrală este 
uşor accesibil tuturor pasagerilor.

CAleA CeA mAI sCUrTĂ 
spre sUCCes
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Este un automobil compact, dar spaţiul este suficient pentru mult 
mai multe lucruri decât pare la prima vedere. Datorită posibilităţilor 
inteligente de pliere a scaunelor şi a portbagajului generos, cu CITIGO 
nu va trebui niciodată să vă lipsiţi de ceea ce este important.

cAPAcItAteA
Cu scaunele aranjate clasic, portbagajul 
are capacitatea de 251 de litri, care poate 
fi extinsă la 951 de litri, când rabataţi 
scaunele din spate. Spătarul rabatabil al 
scaunului pasagerului din faţă, disponibil 
pentru versiunea cu 5 uşi, ridică şi mai 
mult nivelul de variabilitate al maşinii.

Setul de PlASe
Setul de plase previne mişcarea 
obiectelor prin portbagaj şi vă permite 
să vedeţi imediat unde anume se află 
lucrurile dumneavoastră.

cÂrlIGele
Pe pereţii laterali al 
portbagajului găsiţi patru 
cârlige practice, de care 
puteţi agăţa genţile.

mĂrIme s CU
ATITUDINe xl
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Dotările de siguranţă cu care este echipat modelul 
CITIGO vor avea grijă de dumneavoastră, în timp ce 
alergaţi de la o provocare la alta, prin tumultul oraşului. 

AIrBAG-urIle FrontAle
Airbag-urile mari pentru şofer şi pasagerul din faţă se 
activează în combinaţie cu sistemul de pretensionare 
a centurilor de siguranţă din faţă, care literalmente vă 
ancorează în poziţia corectă, pe mijlocul scaunului.

AIrBAG-urIle lAterAle
Airbag-urile speciale laterale cap-torace, care 
pot proteja capul şi corpul celor de pe locurile 
din faţă în cazul unui impact lateral, sunt, de 
asemenea, incluse în dotarea standard. 

BuZunArul Pentru VeStA 
reFlectorIZAntĂ
Sub scaunul şoferului se găseşte un spaţiu special, 
destinat vestei reflectorizante, astfel încât 
aceasta să vă fie mereu rapid la îndemână.

SenZorII Pentru PArcAre (Pdc)
Manevrele de parcare a modelului CITIGO sunt 
mai sigure şi mai facile cu senzorii pentru parcare. 
Cei trei senzori sunt integraţi în bara din spate şi 
monitorizează distanța între maşină şi obstacole.

cItY SAFe drIVe
Sistemul City Safe Drive 
sporeşte siguranţa 
pasagerilor, mai ales pe 
străzile aglomerate din oraş. 
Dacă şoferul nu reuşeşte să 
reacţioneze în timp util la un 
obstacol, sistemul acesta 
poate preveni coliziunea. 
Este o dotare oferită doar 
în combinaţie cu asistentul 
pentru lumini şi ploaie, care 
oferă funcţii adiţionale, 
inclusiv funcţia de activare 
automată a farurilor şi 
senzorul de ploaie.

sAFe AND 
THe CITY
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ŠKODA CITIGO MONTE CARLO: legendara cursă din Monte 
Carlo întâlneşte rafinamentul principatului. Versiunea aceasta 
este caracterizată de numeroase elemente negre la interior, 
care îi conferă maşinii un stil unic şi o alură neîmblânzită. Cu 
designul său distinctiv, va ieşi în evidenţă, indiferent pe ce 
stradă alegeţi să parcaţi.  

deSIGnul eXterIor
Printre elementele specifice cu design 
negru se numără rama grilei radiatorului, 
spoilerul de la bara din faţă, oglinzile 
exterioare, blocurile optice spate, 
eleronul de la nivelul plafonului şi 
difuzorul. Pe lateral şi pe a 5-a uşă sunt 
aplicate şi folii decorative negre sau 
argintii (în funcţie de culoarea caroseriei), 
cu un design care aminteşte de steagul 
de raliu. Atât versiunea cu 3 uşi, cât şi cea 
cu 5 uşi (cu excepţia variantelor G-TEC) 
dispun de şasiul sport.

VolAnul
Volanul sport multifuncţional cu butoane 
pentru sistemul radio şi telefon este 
acoperit cu piele perforată.

deSIGnul InterIor
La interior veţi găsi panoul de bord negru gloss şi tapiţeria 
care combină negrul cu roşul. Versiunea Monte Carlo 
include şi plafonul negru, contrastând atractiv cu consola 
centrală roşie. Interiorul este rafinat, de asemenea, de 
cusături roşii, pe care le veţi găsi şi la covoraşe.

pe COvOrUl 
rOŞU

JAntele cruX
Stilul distinctiv 
al maşinii este 
subliniat de jantele 
negre din aliaj uşor 
de 15", numite Crux.

JAntele 
SerPenS
Jantele Serpens de 
16", din aliaj uşor, 
sunt oferite ca 
dotare opţională.
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AmBITIONACTIve Dotarea standard a versiunii Active include 
oglinzile exterioare şi mânerele exterioare 
ale portierelor cu finisaj negru, grila cromată 
la radiator, volanul ajustabil, patru cârlige în 
portbagaj, plus multe altele.

Dotarea standard a liniei de echipare Ambition oferă oglinzile exterioare şi 
mânerele exterioare ale portierelor vopsite în culoarea caroseriei, farurile cu lumini 
de zi cu LED, blocurile optice spate închise la culoare, închidere centralizată cu 
telecomandă, scaunul şoferului reglabil pe înălţime, geamurile din faţă cu acţionare 
electrică, umbrelă sub scaunul pasagerului din faţă, plus multe altele.

InterIor ActIVe neGru
bord negru

InterIor AMBItIon neGru
bord argintiu-negru

InterIor ActIVe neGru 
bord negru

InterIor AMBItIon neGru
bord argintiu-negru

InterIor AMBItIon neGru
bord negru

InterIor AMBItIon FIldeş
bord fildeş-negru
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DYNAmICsTYle

InterIor StYle FIldeş
bord negru-fildeş gloss

InterIor dYnAMIc neGru
bord negru-negru gloss

InterIor StYle FIldeş
bord negru-fildeş gloss

InterIor dYnAMIc neGru
bord negru-negru gloss 

InterIor dYnAMIc neGru
bord alb-negru gloss

InterIor StYle neGru 
bord negru

InterIor StYle neGru 
bord argintiu

Dotările standard ale versiunii Style includ oglinzile exterioare 
ajustabile electric şi încălzite, proiectoare de ceaţă, elemente 
decorative, ca de exemplu la mânerele interioare ale portierelor 
şi la ceasurile de bord, plus multe altele.   

Interiorul Dynamic va sublinia caracterul unic al automobilului dumneavoastră, 
cu scaunele sale exclusive cu design special sport şi cu pachetul de piele sumar, 
incluzând, de exemplu, volanul sport îmbrăcat în piele perforată. Disponibil 
pentru versiunile de echipare Ambition şi Style, ca dotare opţională. 
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Ambition negru (textil)Active negru (textil) Style negru (textil)Style fildeş (textil)Ambition fildeş (textil) Dynamic negru (textil)

TApIţerII
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Jante argintii de 15" Crux din aliaj uşor

Jante de 14" din oţel cu capace Indus

Jante negre de 15" Crux din aliaj uşor

Jante argintii de 14" Apus din aliaj uşor

Jante albe de 15" Crux din aliaj uşor

Jante negre de 14" Apus din aliaj uşor Jante albe de 14" Apus din aliaj uşor

JANTe

Jante negre mate de 15" Conan 
din aliaj uşor*

Jante argintii de 16" Scorpius 
din aliaj uşor

Jante negre de 16" Scorpius 
din aliaj uşor

Jante negre metalizate de 15" Conan 
din aliaj uşor*

Jante antracit de 15" Conan 
din aliaj uşor

Jante argintii de 15" Conan din aliaj uşor

Jante argintii de 16" Serpens 
din aliaj uşor

* Oferite de departamentul Accesorii Originale ŠKODA
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cutIA FrIGorIFIcĂ
Cutia termică are o capacitate de 15 litri şi poate fi 
alimentată de la o priză de 12 V. Centura de siguranţă 
din spate poate fi folosită pentru a fixa cutia în maşină. 

APArAt PortABIl cAFeA
Vă place cafeaua? Cu aparatul 
portabil pentru cafea, puteţi 
savura aroma cafelei proaspete, 
oricând şi oriunde.

SISteMul de SIGurAnŢĂ
Maşina poate fi echipată cu 
un sistem mecanic de blocare 
a transmisiei. 

PrAGurIle decorAtIVe
Decorul de pe pragurile uşilor 
poartă inscripţia CITIGO.

coVorAşele
Covoraşele din cauciuc pot fi 
curăţate cu uşurinţă şi protejează 
interiorul pe vreme rea. 

Accesoriile nu sunt doar mofturi la modă. Accesoriile Originale ŠKODA, 
vă permit să vă transformaţi maşina, accentuându-i caracterul practic, 
siguranţa şi modurile de utilizare, astfel încât să se potrivească mai bine 
nevoilor şi dorinţelor dumneavoastră.

DeTAlII speCIAle 
peNTrU CITIGO 
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NOTĂ prIvIND ImAGINIle
Imaginile din acest catalog (această broşură) sunt utilizate 
exclusiv în scopuri ilustrative şi nu fac parte din niciun 
contract şi nu reprezintă nicio garanție. Automobilele de 
prezentare din faza de prevânzare şi anumite ilustraţii, dotări, 
detalii, elemente şi caracteristici pot să fie diferite la modelul 
din producţia de serie şi în anumite ţări.  
Pentru o confirmare exactă a dotărilor, detaliilor, elementelor 
şi caracteristicilor vă rugăm să contactaţi cel mai apropiat 
distribuitor ŠKODA.
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dAcĂ V-A FĂcut PlĂcere SĂ cItIŢI
deSPre AceAStĂ MAşInĂ , 
― IMAGInAŢI-VĂ cÂt de Mult V-Ar PlĂceA
SĂ o conduceŢI

contActAŢI-ne Pentru A ProGrAMA un drIVe teSt.

Distribuitorul dumneavoastră ŠKODA:

APlIcAŢIA MyŠKodA 
Beneficiaţi de propriu dumneavoastră 
însoţitor la drum. Descărcaţi MyŠKODA cu 
asistentul interactiv PAUL, care are rolul de 
a vă ajuta zi de zi, monitorizând maşina şi 
administrându-vă agenda.  

Aplicaţia ŠKodA connect
Controlaţi pe deplin automobilul. Descărcaţi 
ŠKODA Connect şi accesaţi oricând toate 
funcţiile şi informaţiile necesare, ca de exemplu 
datele privind călătoriile, planificarea rutei şi 
chiar şi locul unde aţi parcat ultima dată.


