
CITIGOe iVCITIGOe
DE NIEUWE ŠKODA





iV – dat is de naam die we bij ŠKODA meegeven aan 
onze meest innovatieve auto's: de hybride modellen en de 
volledig elektrische auto's. 

ŠKODA nodigt u uit om een stap in de toekomst te 
zetten en kennis te maken met de CITIGOe iV. Het 
gestroomlijnde design en de wendbaarheid in combinatie 
met de laatste technologie op het gebied van eMobility 
maakt de CITIGOe iV tot de perfecte partner voor elke 
gelegenheid. Met zijn soepele motor en grote actieradius 
brengt hij u overal waar u wilt zijn in de stad. Ook 
mooi meegenomen is dat de CITIGOe iV 6 jaar gratis 
onderhoud heeft.

En het beste van alles: de CITIGOe iV rijdt emissievrij en 
biedt volop rijplezier.

ŠKODA. Simply Clever.
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ACHTERAANZICHT
De naam ŠKODA staat prominent op de achterklep.  
De iV badge verraadt het bijzondere karakter van de auto.

VOORAANZICHT 
De nieuw ontworpen voorbumper met spoiler geeft de auto niet alleen een energieke 
look, maar verbetert ook de aerodynamica. De nieuwe grille in carrosseriekleur en de 
buitenspiegelkappen met geïntegreerde richtingaanwijzers versterken de algehele 
indruk. De led-dagrijverlichting en de mistlampen, die tevens dienst kunnen doen als 
bochtenverlichting, zorgen ervoor dat u onder alle omstandigheden opvalt.

Stralend, verfrissend en schoon – de CITIGOe iV is 
ontworpen om uw perfecte accessoire voor in de stad te 
zijn. Zijn moderne en vlotte looks raken nooit uit de tijd en 
hij overtuigt met slimme technologieën.

RECHARGE 
CITY LIFE



ZIJAANZICHT 
Sunset getinte ruiten verfraaien niet alleen de looks van het exterieur, 
maar beschermen ook de inzittenden achterin tegen hinderlijke 
zonnestraling. Zwarte 16 inch Scorpius lichtmetalen velgen 
onderstrepen het onderscheidende karakter van de auto. De CITIGOe 
iV wordt altijd geleverd als 5-deurs, maar is desondanks zeer compact.



iV TECHNOLOGIE
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De CITIGOe iV zet een nieuwe maatstaf binnen het segment van de compacte stadsauto's. Met een 
maximumkoppel van 212 Nm, dat van meet af aan beschikbaar is, biedt hij veel rijplezier. De CITIGOe iV 
is de stilste, maar ook de indrukwekkendste telg van de ŠKODA familie.

iV TECHNOLOGIE

PLUG 'N CHARGE 
Mocht de accu leeg raken, dan kunt u deze 
binnen 4 uur en 8 minuten opladen (tot 80%). 
Snelladen duurt zelfs maar 1 uur.

OPBERGVAK VOOR LAADKABEL 
U hoeft niet na te denken over waar u de laadkabel moet 
opbergen. Rol de kabel op en plaats hem in het speciaal 
hiervoor bedoelde opbergvak in de bagageruimte van de 
auto.
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MOTOR 
Met een maximumvermogen van 61 kW en een actieradius van tot wel 260 km bewijst de CITIGOe iV dat zelfs compacte elektrische 
stadsauto's tot grote prestaties in staat zijn. Bovendien kan de motor als een dynamo werken. Dankzij de recuperatiefunctie wordt de 
kinetische energie van de auto gebruikt voor het opladen van de accu, bijvoorbeeld bij het remmen of decelereren.





 INTERIEUR
DESIGN



16
D

es
ig

n

In de stad is het belangrijk dat u scherp blijft, maar in 
de CITIGOe iV kunt u even ontsnappen aan de hectiek. 
Het fraai afgewerkte interieur biedt doordachte 
comfortvoorzieningen, zodat u altijd fris aankomt.

LED-
SFEERVERLICHTING 
Maak het interieur 
knusser en comfortabeler 
met de zachte led-
sfeerverlichting langs het 
dashboard.

HET MOOISTE
ZIT VAN BINNEN
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INSTRUMENTENPANEEL
In het instrumentenpaneel ziet 
u alle informatie die u nodig 
heeft. De informatie wordt 
overzichtelijk recht voor uw ogen 
weergegeven. 

STOELVERWARMING EN 
VOORRUITVERWARMING 
De verwarmingsfunctie 
van de voorstoelen en de 
voorruitverwarming, voor het 
snel ontdooien of ontwasemen 
van de ruit, worden bediend via 
knoppen in de middenconsole.

LEDEREN ACCENTEN 
Voor nog meer rijcomfort 
kunnen de pookknop, de 
handremhendel en het 
stuurwiel in leder worden 
uitgevoerd. Op de style 
uitvoering.



CONNECTIVITEIT
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Terwijl de Move&Fun-app uw smartphone aan de 
boordcomputer van de CITIGO koppelt, heeft u met de ŠKODA 
Connect-app, waarmee u toegang heeft tot een groot aantal 
diensten, volledige controle over uw auto, waaronder Remote 
Access.

MOVE&FUN
De Move&Fun-app 
is er voor Android en 
iOS en biedt snel en 
makkelijk toegang tot tal 
van functies. Door uw 
smartphone via Bluetooth 
aan de autoradio te 
koppelen, heeft u toegang 
tot uw contacten en 
afspeellijsten. Het toestel 
toont ook informatie van 
de boordcomputer.

CONNECTIVITEIT
ONDERWEG
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REMOTE 
VERTREKTIMER 
Met de vertrekplanner 
kunt u de 
ladingstoestand van 
de accu controleren 
of de tijd instellen 
waarop moet worden 
begonnen met het 
opladen van de accu.

REMOTE 
KLIMATISERING
U kunt het interieur 
van uw auto koelen 
voordat u vertrekt, wat 
u zeker tijdens warme 
zomerdagen op prijs 
zult stellen. Stel gewoon 
enkele minuten voordat 
u vertrekt de gewenste 
temperatuur in de app in 
en stap in een aangenaam 
koele auto.

CAR FINDER 
Zie de exacte locatie 

van uw auto, waar 
u ook bent. ŠKODA 

Connect toont het 
adres evenals de tijd 

en de datum waarop 
u uw auto heeft 

geparkeerd op uw 
telefoon.

REMOTE LADEN 
Als de auto is aangesloten 

op de lader, kunt u niet 
alleen de status van het 
laadproces controleren, 

maar ook het laden 
starten of stoppen. U 

heeft hierdoor een beter 
inzicht in de toestand van 

de auto.





SIMPLY
     CLEVER



Tijdens het rijden gebruikt u altijd alle vijf zintuigen. Onze praktische 
en ingenieuze Simply Clever-oplossingen zijn dan ook een uitkomst.

IDEEËN DIE 
HOUT SNIJDEN
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DASHBOARDKASTJE
Het dashboardkastje biedt geïntegreerde houders voor uw bril en pennen.

HAAK 
De uitklapbare haak op het dashboardkastje is 
perfect geschikt voor het ophangen van uw tas.

BEKERHOUDER ACHTERIN 
De achterpassagiers kunnen gebruikmaken van een 
bekerhouder achter in de middenconsole.

STEEKZAKKEN
In de steekzakken aan de zijkant van de voorstoelen kunt u kleine 
dingen, zoals een mobiele telefoon of agenda, opbergen.
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Hij ziet er weliswaar klein uit, maar biedt toch veel 
ruimte. De rugleuningen kunnen handig worden 
neergeklapt en dankzij de royale bagageruimte van 
de CITIGOe iV hoeft u niets te laten staan.

CAPACITEIT
De capaciteit van de 250 

liter grote bagageruimte kan 
worden uitgebreid tot 923 

liter door de achterbank neer 
te klappen. De neerklapbare 

rugleuning van de bijrijdersstoel 
biedt nog meer flexibiliteit.

BAGAGENETTEN
Een set netten voorkomt dat voorwerpen gaan schuiven. 
U ziet bovendien meteen waar uw spullen zijn.

COMPACT MAAR
TOCH RUIM





VEILIGHEID
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Terwijl u de drukke stad doorkruist, zorgen de 
veiligheidsvoorzieningen van de CITIGOe iV ervoor 
dat u dit zorgeloos kunt doen.

AIRBAGS VOORIN
De bestuurder en passagier worden beschermd door airbags in het 
stuurwiel en dashboard, terwijl de gordelspanners van de voorstoelen 
inzittenden veilig op hun plek houden.

ZIJ-AIRBAGS VOORIN
Deze airbags beschermen het lichaam én 
het hoofd van de personen voorin bij een 
aanrijding van opzij.

VEILIG IN 
DE STAD
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LANE ASSIST 
Dit systeem helpt u 
om de auto binnen de 
wegbelijning te houden. 
Het is actief vanaf een 
snelheid van 65 km/h.

PARKEERSENSOREN 
Het parkeren van de CITIGOe iV 
is makkelijker en veiliger dan ooit 
dankzij de parkeersensoren in de 
achterbumper, die de afstand tot 
obstakels in de gaten houden.



UITRUSTING
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Stoffen bekleding
Zwart dashboard

AMBITION Tot de standaarduitrusting van de Ambition behoort onder meer: 
buitenspiegels en portiergrepen uitgevoerd in zwart, bumpers in 
carrosseriekleur, grille in carrosseriekleur met chromen omlijsting, koplampen 
met led-dagrijverlichting, mistlampen, donker getinte achterlichten, centrale 
vergrendeling met afstandsbediening, elektrisch bedienbare portierruiten 
vóór, radio Swing met 6,5 inch beeldscherm, Lane Assist en Climatronic-
airconditioning met twee klimaatzones.
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Stoffen bekleding
Zilveren dashboard

STYLE Tot de standaarduitrusting van de Style behoort onder meer: buitenspiegels 
(elektrisch verstelbaar en verwarmd) en portiergrepen in carrosseriekleur, chromen 
binnenportiergrepen, led-sfeerverlichting, multifunctioneel lederen stuurwiel, 
lederen versnellingshendelknop en handremhendel, in hoogte verstelbare 
voorstoelen en Combined Charging System.   
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Stoffen bekleding
Zilveren dashboard
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Style Black  (stof)
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BEKLEDING
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