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De stad bruist met mogelijkheden. Hier kunt u uw dromen 
waarmaken. Laat uw grootste wensen in vervulling gaan. Om het 
maximale uit uw avonturen in de betonnen jungle te halen, hebt 
u een metgezel nodig die net als u flexibel, vlug en spontaan is. 
Oftewel, de nieuwe ŠKODA CITIGO.
Deze kleine auto met grote ambities blinkt uit door zijn 
verfrissende stijl, het verrassend ruime interieur en doordachte 
technologieën die het verkennen van de stad elke dag weer 
leuker maken.  Vanaf nu gaat u samen met de CITIGO op pad.

Dat is Simply Clever. Dat is ŠKODA.

COMPACT
MET IMPACT
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Stralend en verfrissend – de CITIGO 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.

VOORAANZICHT
Dankzij de nieuw ontworpen 
motorkap en grille maakt de 
CITIGO nog meer indruk en is 
hij onmiskenbaar een telg van de 
ŠKODA familie. Het logo boven het 
verchroomde grilleframe springt 
direct in het oog tegen de afgeronde 
rand van de motorkap.  
Het nieuwe brede luchtrooster in 
de voorbumper met geïntegreerde 
mistlampen benadrukt de 
volwassen uitstraling van de auto.

BLIKVANGER
IN DE STAD
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ZIJAANZICHT
De dynamische look van de 
CITIGO wordt onderstreept 
door de licht oplopende 
carrosserielijn langs de 
onderkant van de zijruiten. 
De donker getinte SunSet-
achterruiten zorgen voor 
extra stijl en beschermen uw 
achterpassagiers tegen de zon.

ACHTERAANZICHT
De grote achterbumper 
geeft de auto de nodige 
robuustheid. 
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KOPLAMPEN
De LED-dagrijverlichting 
is geïntegreerd in de 
koplampen.

ACHTERLICHTEN
De achterlichten zijn 
uitgevoerd in de bekende 
C-vorm.

PANORAMADAK
Het elektrisch bedienbare 
panoramadak creëert een 
grote ruimte boven de 
voorstoelen en is een uniek 
designelement. 



WIT
MET ZWART DAK

TORNADO RED UNI
MET WIT DAK

CRYSTAL BLUE METALLIC
MET WIT DAK
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Personaliseer de CITIGO in uw favoriete kleuren. 
Met ons ColourConcept kunt u verschillende 
carrosseriekleuren combineren met een in zwart of wit 
uitgevoerd dak en dito buitenspiegels.

KLEUR UW DAG ROOD 
... OF KIWIGROEN



TUNGSTEN SILVER METALLIC
MET ZWART DAK

KIWI GREEN UNI 
MET ZWART DAK

DEEP BLACK METALLIC
MET WIT DAK
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 INTERIEUR
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In de stad is het belangrijk dat u scherp blijft, maar in 
de CITIGO kunt u even ontsnappen aan de hectiek. 
Het fraai afgewerkte interieur biedt doordachte 
comfortvoorzieningen, zodat u altijd fris aankomt.

DASHBOARD
Het dashboard met zijn 
stijlvolle instrumentenpaneel 
heeft een praktische en 
overzichtelijke lay-out. Met 
het multifunctionele lederen 
stuurwiel kunt u bovendien 
de radio en telefoon 
bedienen.

HET MOOISTE
ZIT VAN BINNEN



RUIMTE
De CITIGO is ruim van binnen, 
met voldoende ruimte voor 
vier inzittenden. Het gebruik 
van hoogwaardige materialen 
in het interieur en het hoge 
afwerkingsniveau zorgen voor 
extra comfort en luxe.

ELEKTRISCH BEDIENBARE 
RUITEN EN SPIEGELS
De ruitbediening en spiegelverstelling 
zijn handig ondergebracht in het 
bestuurdersportier.



CONNECTIVITEIT



CONNECTIVITEIT
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De Move&Fun-app koppelt uw smartphone aan 
de boordcomputer van de CITIGO, zodat u van uw 
muziek kunt genieten en eenvoudig belangrijke 
rijstatistieken kunt bekijken.

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, hebt u toegang tot 
uw contacten en afspeellijsten. 
Het toestel toont ook informatie 
van de boordcomputer, zoals het 
gemiddelde brandstofverbruik. 
DriveGreen helpt om nog zuiniger 
te rijden.  
En dankzij de ingebouwde 
TomTom-navigatie komt u altijd op 
uw bestemming aan.

CONNECTIVITEIT
ONDERWEG
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Geniet van de muziek.  
Het intuïtieve infotainmentsysteem en de 
premium luidsprekers maken van elke rit een 
concert.

SWING 
Radio Swing is uitgevoerd met een 
kleurenscherm en biedt veel opties en 
functies, zoals een Aux-in-aansluiting, SD-
kaartopening, Bluetooth en zes speakers. 
Hij is tevens voorzien van een USB-
aansluiting in de middenconsole.

MULTIMEDIAHOUDER
De multimediahouder is een veilige 
plek voor externe apparaten.

SSST... 
LUISTER
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BLUES 
Radio Blues is uitgevoerd met 
een monochroom display, Aux-
in-aansluiting, SD-kaartopening, 
cd-speler en twee speakers.

SOUNDSYSTEEM
Het hoogwaardige soundsysteem is voorzien van zes luidsprekers 
(vier voorin en twee achterin), een versterker en een subwoofer in 
de bagageruimte.  





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

DASHBOARDKASTJE
Het dashboardkastje biedt 
geïntegreerde houders voor uw bril 
en pennen.

BEKERHOUDER
De bekerhouder op de 
middenconsole is goed 
bereikbaar voor alle passagiers.

DE SNELLE WEG
NAAR SUCCES
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OPBERGVAKKEN
In het driedeursmodel kunnen 
passagiers achterin vakken aan 
de zijkant van de achterbank 
gebruiken voor het opbergen van 
o.a. flessen.

PARAPLUHOUDER
De originele ŠKODA-
paraplu vindt u onder de 
passagiersstoel.

OPBERGNETJES
In de netjes aan 
de zijkant van de 
voorstoelen kunt u 
kleine dingen als 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 CITIGO hoeft u 
niets te laten staan.

CAPACITEIT
De capaciteit van de 251 liter grote 
bagageruimte kan worden uitgebreid tot 951 
liter door de achterbank neer te klappen. De 
horizontaal neerklapbare bijrijdersstoel (bij het 
vijfdeursmodel) biedt nog meer flexibiliteit.

COMPACT MAAR
TOCH RUIM
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Een set netten voorkomt dat 
voorwerpen gaan schuiven. U ziet 
bovendien meteen waar uw spullen 
zijn.

BAGAGEHAKEN
Aan de zijkanten van de 
bagageruimte zitten vier 
handige haken, waaraan 
u uw bagage kunt 
ophangen.



VEILIGHEID
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Terwijl u de drukke stad doorkruist, zorgen de 
veiligheidsvoorzieningen van de CITIGO 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
De speciale hoofd-/zij-airbags zijn tevens 
standaard en beschermen het lichaam  
én het hoofd van de personen voorin bij een 
zijdelingse botsing. 

VEILIG IN 
DE STAD
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OPBERGVAK VOOR 
VEILIGHEIDSVEST
Onder de bestuurdersstoel bevindt 
zich een speciaal opbergvak voor een 
veiligheidsvest. Uit het zicht, maar 
veilig binnen handbereik.

PARKEERHULP
Het parkeren van de CITIGO is veiliger en 
eenvoudiger met de parkeerhulp. In de achterbumper 
zijn drie parkeersensoren geïntegreerd, die de afstand 
tot eventuele obstakels in de gaten houden.

CITY SAFE DRIVE
Het City Safe Drive-systeem is 
een unieke innovatie voor veiliger 
rijden in druk verkeer, met name 
in steden. Indien de bestuurder 
niet tijdig op een obstakel 
reageert, kan het systeem een 
botsing voorkomen. Het systeem 
is ook uitgevoerd met Light and 
Rain Assist met automatische 
koplampactivatie en regensensor.



G-TEC
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Rijden hoort het milieu of uw portemonnee niet te belasten. 
Aardgas is een goedkope en schone brandstof. Het bestaat 
uit meer dan 90% puur methaangas, is lichter dan lucht en 
verspreidt zich makkelijk. De CITIGO met 1.0 MPI/50 kW 
G-TEC-motor heeft een CO2-uitstoot van slechts 82 g/km. 
De emissie van stikstofoxiden wordt verminderd en er is geen 
roetuitstoot.

BETER VOOR 
HET MILIEU, 
AARDIG VOOR DE 
PORTEMONNEE

START-STOP 
Het start-stopsysteem schakelt de motor 
van een stilstaande auto uit, bijvoorbeeld 
voor een rood verkeerslicht of in een 
langzaam bewegende file. Bij het intrappen 
van de koppeling slaat de motor razendsnel 
weer aan.

SCHAKELING TUSSEN BENZINE EN 
AARDGAS 
De auto schakelt automatisch tussen de 
twee brandstofsystemen. Hij start altijd 
op benzine en gaat dan over op CNG. 
De brandstofmeter toont op welke 
brandstof wordt gereden.
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TANKS 
In de twee CNG-tanks (Compressed Natural 
Gas) gaat in totaal 12 kg aardgas, goed voor 
zo’n 330 kilometer. Daarnaast is er ook nog 
een 10-liter benzinetank. Hierdoor kunt u 
non-stop tot wel 600 kilometer rijden. Alle 
tankstations die u onderweg tegenkomt, 
kunt u dus met een gerust hart overslaan.



PERSONALISATIE





De Active is standaard onder andere uitgerust 
met zwarte buitenspiegels en portiergrepen, een 
chromen rand rondom de grille, een verstelbaar 
stuurwiel en vier haken in de bagageruimte.
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ACTIVE ZWART INTERIEUR
Zwart dashboard

ACTIVE BLACK INTERIEUR 
Zwart dashboard

ACTIVE



De Ambition is standaard onder andere uitgerust met buitenspiegels en 
portiergrepen in carrosseriekleur, koplampen met LED-dagrijverlichting, 
donkere achterlichten, centrale vergrendeling met afstandsbediening, 
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, elektrische voorruiten en een 
paraplu onder de bijrijdersstoel.
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AMBITION BLACK INTERIEUR
Zilver-zwart dashboard

AMBITION BLACK INTERIEUR
Zilver-zwart dashboard

AMBITION BLACK INTERIEUR
Zwart dashboard

AMBITION IVORY INTERIEUR
Ivory-zwart dashboard

AMBITION
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STYLE IVORY INTERIEUR
Glanzend zwart-ivory dashboard

STYLE IVORY INTERIEUR
Glanzend zwart-ivory dashboard

STYLE BLACK INTERIEUR 
Zwart dashboard

STYLE BLACK INTERIEUR 
Zilveren dashboard

STYLE De Style is standaard onder andere uitgerust met 
elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, 
mistlampen vóór, chromen accenten op de portiergrepen 
binnen en op het instrumentenpaneel.   
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DYNAMIC

DYNAMIC BLACK INTERIEUR
Glanzend zwart-op-zwart dashboard

DYNAMIC ZWART INTERIEUR
Glanzend zwart-op-zwart dashboard 

DYNAMIC BLACK INTERIEUR
Glanzend zwart-wit dashboard

Het interieur van de Dynamic accentueert het unieke karakter van uw 
auto met zijn exclusieve stoelen in een sportief design en het kleine 
lederpakket met onder meer geperforeerd leder op het sportstuur. Voor 
de Ambition en Style is dit als meeruitvoering leverbaar. 
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Ambition Black (stof)Active Black (stof) Ambition Ivory (stof)

BEKLEDING
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Style Black (stof)Style Ivory (stof) Dynamic Black (stof)



facebook.com/skodanl instagram.com/skodanl

Alle informatie in deze brochure met betrekking tot vormgeving,  
technische gegevens en uitrusting was correct op het moment van  
het ter perse gaan. Aangezien ŠKODA voortdurend aan mogelijke  
verbeteringen van haar producten werkt en deze eventueel direct door-
voert, kunnen gegevens zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. 
Voor de meest recente informatie over zowel nieuwe ontwikkelingen, 
prijzen alsmede de leverbaarheid van de diverse accessoires, kunt u 
contact opnemen met een erkende ŠKODA-dealer. 

ŠKODA stelt het ontwikkelen en produceren van milieuvriendelijke
producten als prioriteit en laat dat aspect meewegen in alle fasen van
de levenscyclus van zijn producten. ŠKODA bouwt auto’s met behulp van
geavanceerde technieken in de meest moderne fabrieken van dit moment
die stuk voor stuk voldoen aan de hoogste en strengste eisen. Voor
antiroestbescherming van afgewerkte onderdelen gebruiken we loodvrije
kataforese en lak op waterbasis.

Voor het terugdringen van het brandstofverbruik en emissies van zowel
benzine- als dieselmotoren volgen we een specifieke bedrijfsstrategie.
Alle producten van ŠKODA Auto voldoen aan de wettelijke vereisten en
voorschriften voor de bescherming van het milieu. Het resultaat van deze
gecombineerde inspanningen is dat een ŠKODA niet alleen voldoet aan alle
technische vereisten voor veiligheid en kwaliteit, maar ook aan die voor
het milieu. Op die manier levert ŠKODA Auto een bijdrage aan het behoud
van een schone leefomgeving en garandeert tegelijkertijd de mobiliteit  
en tevredenheid van onze klanten.
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