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De ŠKODA Citigo voelt zich erg thuis in de stad, maar  
heeft nog veel meer in zijn mars. Dankzij ŠKODA Originele 
Accessoires kunt u uw Citigo zo samenstellen, dat deze 
het beste past bij wat u belangrijk vindt in uw leven. Elk 
accessoire is goedgekeurd door ŠKODA en voldoet daarom 
aan strenge veiligheids- en kwaliteitsnormen.

Lichtmetalen velg 5.0J x 14" 
Apus voor 175/65 R14 band, 
zwart metallic design 
(1ST 071 494E FL8)

Lichtmetalen velg 5.5J x 15" 
Auriga voor 185/55 R15 band, 
wit design 
(1ST 071 495G FM9)

Lichtmetalen velg 5.5J x 15" 
Auriga voor 185/55 R15 band, 
zwart metallic design 
(1ST 071 495G FL8)

Wieldoppen Aries 
4 stuks voor 5.0J x 14" wielen 

(1ST 071 454B)

Lichtmetalen velg 5.5J x 15" 
Auriga voor 185/55 R15 band 
(1ST 071 495F)

Lichtmetalen velg 5.0J x 14" 
Apus voor 175/65 R14 band 
(1ST 071 494D)

Lichtmetalen velg 5.0J x 14" 
Apus voor 175/65 R14 band, 
wit design
(1ST 071 494E FM9)

Lichtmetalen velg 6.0J x 16" 
Serpens voor 185/50 R16 band, 
zilver/zwart design 
(1ST 071 496G FL8) 
Ook verkrijgbaar in wit design 
(1ST 071 496G MF9)

Vraag uw SKODA-dealer naar de mogelijkheden voor lichtmetalen zomersets.

Lichtmetalen velg 6.0J x 16" 
Serpens voor 185/50 R16 band
(1ST 071 496G 8Z8)

Lichtmetalen velg 6.0J x 16" 
Serpens voor 185/50 R16 band, 
wit design 
(1ST 071 496G FM9)

Lichtmetalen velg 6.0J x 16" 
Scorpius voor 185/50 R16 band, zilver/
zwart design (1ST 071 496H 8Z8)
Ook verkrijgbaar in 
zwart design (1ST 071 496J FL8) 
en wit design (1ST 071 496K FM9)
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Om uw auto sportief aan te kleden bieden wij verschillende accessoires aan, 
zoals side skirts, decoratieve dorpellijsten en een dakspoiler. 
U heeft een ruime keuze uit lichtmetalen velgen om uw Citigo nog een extra 
persoonlijk tintje te geven.

Side skirts 
(PS02 067)

Dakspoiler 
(PS03 236)

Dorpellijsten RVS
3-deurs (PS08 132)
5-deurs (PS08 150)

Dorpelfolie zwart met opdruk
3-deurs (PS08 133)
5-deurs (PS08 151)

Geen foto:
Dorpelfolie zwart met streep

3-deurs (PS08 131)
5-deurs (PS08 152) 

Geen foto:
Uitlaatsierstuk 
Enkel, linkerzijde (PS30 146)
Dubbel, linkerzijde (PS30 149)

Eibach verlagingsveren
20/25 mm (PS51 333)

SpORT & DESIGnSpORT & DESIGn
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Move&Fun (Portable Information Device)
Een multifunctioneel systeem dat de eigenschappen van een  
on-board computer, funky radiobediening, een navigatiesysteem,  
een Bluetooth handsfree kit en een muziekspeler combineert. 
Alleen mogelijk i.c.m. voorbereiding af-fabriek.
(1ST 051 235D)

Geen foto:
Beschermhoes voor Move&Fun
De beste bescherming voor het systeem, voorzien van Citigo opdruk.
(1ST 087 315)

ŠKODA Funky radio
CD-speler voor CD's en MP3-bestanden, RDS-tuner, 4 x 20 W 
versterker en een aux-ingang voor het aansluiten van portable 
muziekdragers zoals de iPod. (1ST 057 156D QWA)

Rijden in de Citigo wordt nog aangenamer, leuker en veiliger 
met onze multimedia mogelijkheden. Zo introduceren wij 
een uniek systeem in de ŠKODA Citigo: Move&Fun PID. Dit 
is een multifunctionele mobiele navigatie, die u niet alleen 
betrouwbaar naar uw bestemming brengt, maar ook op een 
duidelijke manier de functies van de auto laat zien.

Pioneer DEH-X5700BT
Radio/CD-speler met Parrot bluetooth handsfree, MP3/WMA/ 
AAC-weergave, 4x50W MOSFET versterker en een digitale RDS-
tuner voor optimale storingsonderdrukking. SD-kaartlezer en USB-
aansluiting voor weergave van MP3's vanaf een USB-stick of SD(HC) 
geheugenkaart. Door de geïntegreerde iPod interface is een iPod/
iPhone met dock connector te beluisteren, bedienen en op te laden. 
Dankzij instelbare display- en toetsenverlichtingskleur mooi passend te 
maken bij elke dashboardverlichting. 
(PM01 020)

Pioneer DEH-1700UBG
Radio/CD-speler met krachtige 4 x 50 watt  

MOS-FET versterker, Pioneer's D4Q digitale RDS-tuner,  
MP3- & WMA-weergave vanaf CD-R(W) en USB-stick 

en een aux-ingang voor muziekweergave van portable 
muziekspelers zoals bijvoorbeeld een iPod.

(PM01 022)



6

De standaard basis versie van de Citigo zal u verrassen met zijn comfort en 
gebruiksgemak. Om aan uw persoonlijke wensen te voldoen kunt u kiezen uit 
verschillende accessoires bijvoorbeeld zoals een armsteun om ontspannen te rijden 
of een elektrische koelbox om eten voor onderweg heerlijk koel te bewaren.

Eco-lederen interieur (kunstleder) 
Stijlvol interieur met alle goede eigenschappen 
van echt leder. Daarnaast zijn er een aantal 
afwerkingsmogelijkheden tegen meerprijs mogelijk.
Vraag uw ŠKODA-dealer naar de mogelijkheden.

Mattenset, 
vierdelig

prestige (1ST 061 270)
standaard (1ST 061 404)

Rubberen mattenset, 
vierdelig

3-deurs (1ST 061 550)
5-deurs (1ST 061 541A)

Zonwering - achterportieren
3-deurs (1ST 064 363)

5-deurs (1ST 064 363A)

Zonwering - achterruit
3-deurs en 5-deurs (1ST 064 361)

Kunststof kofferbakmat 
(1ST 061 160)

Elektrische koelbox
inhoud 15 liter, 12V-aansluiting (5L0 065 400)

Armsteun
(PI23 048)

COMFORT & bESChERMInGCOMFORT & bESChERMInG
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Onze dakdragers maken van de Citigo een uitstekende partner voor vakanties en sportieve 
tripjes. Wij raden het daarnaast aan om ski's en fietsen aan de buitenkant van uw auto te 
vervoeren, om zo de veiligheid van uw passagiers en uw eigen comfort te garanderen.

Afsluitbare fietshouder met aluminium profiel 
max. draaglast 20 kg (3T0 071 128B)

Geen foto:
Afsluitbare fietshouder met standaard profiel (3T0 071 128)

Aluminium bagageplateau inclusief bevestigingsmateriaal (LBT 009 006)

Afsluitbare ski- / snowboardhouder (aluminium) 
max. 4 paar ski’s of 2 snowboards (LBB 000 001)

Geen foto:
Afsluitbare ski- / snowboardhouder (standaard)
max. 4 paar ski’s of 2 snowboards (LBT 071 027)

Afsluitbare ski- / snowboardbox max. 5 paar skis of 4 snowboards; 
inhoud 380 liter (5L6 071 175) 

Dakdragers (aluminium) 
3-deurs (1ST 071 126) 
5-deurs (1ST 071 126A)

Geen foto:
Thule EuroClick fietsendrageroplossing om een fietsendrager eenvoudig te koppelen, niet 
geschikt voor vervoer van elektrische fietsen (PT01 120)

Thule RMC kogel voor gebruik van universele fietsendrager (ZC 00380B) 

Thule EuroClick Ride fietsendrager handbediende kantelfunctie, niet geschikt voor vervoer 
van elektrische fietsen (ZC 000380)

Thule EuroClick G2 fietsendrager voetbediende kantelfunctie, niet geschikt voor vervoer 
van elektrische fietsen (ZC 000380A)
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Veiligheid is afhankelijk van de persoonlijke situatie. 
Gezinnen met kinderen hebben een veilige kinderstoel nodig, 
terwijl andere bestuurders kiezen voor een veiligheidstas, 
slotwielbouten of een sleepkabel.

BABY-SAFE Plus babyzitje (0-13kg) wordt bevestigd in 
de auto door middel van een ISOFIX basis.

(IST 019 907)

ISOFIX DUO Plus kinderzitje (9-18kg) 
wordt bevestigd in de auto door middel 

van een ISOFIX basis. 
(DDA 000 006)

Baby One Plus 
babyzitje (tot 13 kg) 

(5L0 019 900)

Wavo 1-2-3 
stoelverhoger met rug- en 

 hoofdsteun (15-36kg)
(5L0 019 900B)

Wavo Kind  
stoelverhoger (15-36kg)

(5L0 019 900C)
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Parkeersensoren achter meten de afstand 
tussen de auto en eventuele obstakels 
en informeren door middel van een 
geluidssignaal (PI50 066)

Lampenset voor auto's met 
mistlichten voor (1ST 052 000). 
Voor auto's zonder mistlichten  
(1ST 052 000A)

Veiligheidstas bevat onder andere een gevarendriehoek, 
veiligheidsvest en verbandmiddelen
(ZG 999001)

Sleepkabel (GAA 093 009)

Slotbouten (000 071 597B)

Geen foto:
Bearlock® versnellingsslot

om diefstal van 
uw Citigo te bemoeilijken

Handgeschakeld 
(ZB 1ST 000 HBL)

Automaat 
(ZB 1ST 000 DBL)

Onderhouds- en reinigingsproducten, 
vraag naar het complete assortiment bij 
uw SKODA-dealer
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www.skoda.nl 

Uw ŠKODA dealer:Alle informatie in deze brochure met betrekking tot prijzen, 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 doorvoert, 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. 
Deze brochure is gedrukt op chloorvrij gebleekt papier en is 100% recyclebaar.

Met dit milieulogo drukt ŠKODA bewustzijn, verantwoordelijkheid en inspanning uit  
voor de bijdrage aan een leefbare samenleving en een schoner milieu.


