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SIMPLY CLEVER

ŠKODA CITIGOŠKODA CITIGO





Laurin & Klement Voiturette typ A, około 1905.

Przemykaj po wąskich, jednokierunkowych uliczkach. 
Parkuj bez wysiłku. Wpadnij w szał zakupów, a kiedy 
zechcesz ucieknij z miasta razem z przyjaciółmi 
w ŠKODZIE Citigo. 

Niewielkie rozmiary i doskonałe prowadzenie 
sprawiają, że w Citigo zawsze czujesz się pewnie. 
Z łatwością odnajdziesz się w przestronnym 
i funkcjonalnym wnętrzu, pełnym rozwiązań Simply 
Clever, dzięki którym codzienne obowiązki zmienią 
się w codzienne przyjemności.

Ten samochód jest kolejnym owocem 120 lat 
przyszłościowego myślenia. Oznacza ono pasję 
do tworzenia wspaniałych samochodów, których 
prowadzenie cieszy tak samo teraz, jak wtedy, 
gdy zaczynaliśmy.

Patrzenie w przeszłość inspiruje nas do 
patrzenia w przyszłość. 

To Simply Clever. To ŠKODA.



Citigo trudno przeoczyć ze względu na charakterystyczne tylne reflektory w kształcie litery C. 

DESIGN
Citigo głośno wyraża swoją miłość do miasta. Wygląda nowocześnie 

i świeżo, ale też ponadczasowo. Mimo niewielkich rozmiarów, jest 

dojrzałym samochodem zarówno w wersji trzy- jak i pięciodrzwiowej. 

DESIGN





Elektrycznie sterowane panoramiczne okno 
dachowe zwiększa przyjemność podróżowania. 
To również ciekawy dodatek stylistyczny.

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

To musi być ŠKODA – pomyślisz, gdy tylko na nią spojrzysz. Wyrazista 

i zdecydowana stylistyka, duże okna i wyraźnie zarysowane reflektory 

przednie sprawiają, że Citigo jest dumnym członkiem rodziny ŠKODA.



Urodę samochodu podkreślają światła dzienne LED zintegrowane 
z przednim zderzakiem (zastępują reflektory przeciwmgielne).  

Dzięki opcji SunSet – tylnym szybom o wyższym 
stopniu przyciemnienia – Citigo zyska nie tylko 
wygląd zewnętrzny, ale również komfort 
pasażerów podróżujących na tylnej kanapie. 
W wersji pięciodrzwiowej tylne okna są uchylne.





Wszystkie drzwi  są wystarczająco duże, żebyś mógł wygodnie 
wsiadać i wysiadać z samochodu, a także załadować większy 
bagaż. 

PRZESTRZEŃ
Nie daj się zwieść pozorom. Dzięki przemyślanemu 

projektowi wnętrze czteromiejscowego Citigo zaskakuje 

przestronnością i to nie tylko na przednich fotelach. 



WNĘTRZE

Precyzyjnie wykonane wnętrze upodabnia Citigo do samochodów klasy wyższej. Rozmieszczenie 
wszystkich elementów jest zgodne z zasadami ergonomii – wszystko znajduje się pod ręką. Dzięki 
intuicyjnemu wnętrzu już po kilku kilometrach poczujesz się jak w domu. 

Funkcjonalna i dobrze zaprojektowana deska rozdzielcza 

to cecha wszystkich modeli marki ŠKODA. 



Przyciski elektrycznie sterowanych przednich szyb oraz zewnętrznych 
lusterek znajdują się na łatwo dostępnym panelu drzwi.

Możesz wybrać tradycyjną 5-stopniową 
manualną lub 5-stopniową 
zautomatyzowaną skrzynię biegów. 

Panoramiczne okno dachowe wypełnia wnętrze światłem, dając 
Tobie poczucie przestrzeni i wolności.



SIMPLY CLEVER

W wersji trzydrzwiowej pasażerowie 
mają do dyspozycji schowki po bokach 
tylnej kanapy, które pomieszczą 
również butelki z napojami.

Kieszenie z boku przednich foteli służą 
do przewożenia drobnych rzeczy.

Dzięki uchwytowi na desce rozdzielczej zdjęcie bliskich będziesz miał zawsze przy sobie.

Zawsze pod ręką – ta idea przyświecała nam, gdy projektowaliśmy wnętrze ŠKODY Citigo. Wszędzie 

znajdziesz praktyczne pomysły na przechowywanie różnych drobiazgów, co uczyni jazdę jeszcze 

przyjemniejszą.



Uchwyt na napoje w konsoli środkowej jest łatwo dostępny 
dla wszystkich pasażerów. 

Gdy schowek w desce rozdzielczej jest zamknięty, na haczyku 
można powiesić torebkę.

Uchwyty na okulary i długopis znajdziesz w schowku 
w desce rozdzielczej. 



Opcjonalne składane oparcie 
przedniego fotela pasażera 
(dostępne w wersji 5-drzwiowej) 
pozwala przewozić przedmioty 
o niestandardowych wymiarach. 

BAGAŻNIK

Niewielki, ale przestronny. Przestrzeń bagażowa ŠKODY Citigo jest wystarczająco duża, aby pomieścić 

wszystkie rzeczy, których potrzebujesz w mieście. 

W podstawowym ustawieniu tylnej kanapy bagażnik Citigo ma pojemność 251 litrów. Jeśli jest Ci 
potrzebne jeszcze więcej miejsca, po złożeniu oparcia tylnej kanapy pojemność bagażnika wzrośnie 
do 951 litrów (959 litrów w wersji 5-drzwiowej).



Cztery poręczne haczyki pozwolą Ci bezpiecznie przewieźć 
torby z zakupami po bokach przestrzeni bagażowej.

Zestaw siatek dobrze zabezpieczy Twoje rzeczy przed 
przemieszczaniem. 



INFOTAINMENT

Sound System gwarantuje wysoką jakość dźwięku. Składa 
się z sześciu głośników (czterech z przodu, dwóch z tyłu), 
wzmacniacza i subwoofera w bagażniku. Łączna moc zestawu 
to 300 W.

Podwieźć cię? Często będziesz zadawał to pytanie rodzinie 

i znajomym. Pokochasz prowadzenie swojej Citigo. Wysokiej 

jakości dźwięk i wielofunkcyjna nawigacja  jeszcze bardziej 

zwiększą przyjemność jazdy. 

System Move&Fun z kolorowym dotykowym wyświetlaczem łączy funkcje komputera pokładowego, nawigacji 
i zestawu głośnomówiącego. Warunkiem pełnego połączenia nawigacji z samochodem jest fabrycznie 
zainstalowane dodatkowe wyposażenie: przygotowanie do systemu Move&Fun.



Radioodtwarzacz Funky z możliwością odtwarzania płyt CD, plików w formacie 
MP3/WMA, dwoma głośnikami oraz wejściem AUX IN można również obsługiwać za 
pomocą ekranu nawigacji Move&Fun.

Dodatkowe urządzenia można bezpiecznie przewozić w uchwycie 
multimedialnym. 



BEZPIECZEŃSTWO

Wyposażenie standardowe obejmuje również specjalne 
boczne poduszki bezpieczeństwa z funkcją ochrony głowy, 
które skutecznie chronią przed urazami ciała w przypadku 
kolizji bocznej. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim – to motto zawsze towarzyszy nam przy tworzeniu 

samochodów. Zwłaszcza ruch miejski, gdzie często zatrzymujemy się i ruszamy, wymaga 

szczególnego zwrócenia uwagi na te kwestie. Dlatego ŠKODA Citigo oprócz spełnienia 

podstawowych wymogów oferuje kilka nowych funkcji. 

Dużej objętości poduszki bezpieczeństwa chroniące kierowcę i pasażera z przodu aktywują 
się wraz z napinaczami pasów, które dosłownie przytrzymują Cię w fotelu. 



Opcja City Safe Drive zwiększa bezpieczeństwo jazdy po 
zatłoczonych ulicach miasta. Posiada funkcję awaryjnego 
hamowania oraz czujnik zbliżeniowy CV (Closing Velocity), który 
działa przy prędkości do 30 km/h i monitoruje ruch do 10 m 
przed samochodem. W sytuacji, gdy kierowca nie zareaguje na 
przeszkodę na czas, funkcja ta może zapobiec wypadkowi.

Z łatwością zaparkujesz Citigo, ponieważ samochód 
jest niezwykle zwrotny. Możesz również liczyć na 
trzy czujniki parkowania w tylnym zderzaku, które 
kontrolują odstęp samochodu od potencjalnych 
przeszkód.

S c h o w e k  n a  k a m i z e l k ę 
odblaskową znajduje się pod 
fotelem kierowcy, aby zawsze 
była w zasięgu ręki.



Połączyliśmy pełną sukcesów historię samochodów marki ŠKODA w legendarnym rajdzie Monte Carlo ze stylem i przepychem 

księstwa Monako – tak powstała ekscytująca ŠKODA Citigo Monte Carlo. Czarne elementy nadwozia zapewniają jej stylowy 

i zadziorny wygląd.  Zarówno wersja trzy – i pięciodrzwiowa mają sportowe zawieszenie.

Charakterystyczne cechy wersji Monte Carlo to czarne elementy, takie jak 
obramowanie grilla, spoiler przedniego zderzaka, lusterka zewnętrzne, 
spoiler dachowy i dyfuzor. W zależności od koloru lakieru samochód 
ozdobiony jest czarną lub srebrną folią ze wzorem szachownicy. Sportowe wnętrze wyposażono w czarny dekor na desce 

rozdzielczej, czarną podsufitkę i urzekającą czerwoną 
konsolą centralną. Skórzana trójramienna kierownica, 
mieszek dźwigni zmiany biegów i uchwyt hamulca ręcznego 
ozdobione są czerwonymi przeszyciami. 

Tapicerka w kolorystyce czerwono-czarnej to 
kolejna charakterystyczna cecha wersji Monte 
Carlo. 

ŠKODA CITIGO 
MONTE CARLO



Wyjątkowy styl podkreślają czarne 
obręcze kół ze stopów lekkich Auriga 
15” lub opcjonalne obręcze Serpens 16”.



AMBITION WERSJA WYPOSAŻENIA 

Wnętrze Ambition Czarne, dekor w kolorze srebrnym 
na desce rozdzielczej

Wnętrze Ambition Czarne, czarna deska rozdzielcza Wnętrze Ambition Czarno-beżowe, czarno-beżowa 
deska rozdzielcza

Optymalnie wyposażona wersja Ambition w standardzie oferuje m.in. systemy ABS i ESP, dwie czołowe poduszki powietrzne, boczne poduszki powietrzne z funkcją ochrony 
głowy dla przednich foteli, wspomaganie kierownicy, manualną klimatyzację, komputer pokładowy, elektrycznie sterowane szyby z przodu, zdalnie sterowany centralny 
zamek oraz radio Funky.



STYLE WERSJA WYPOSAŻENIA 

Wnętrze Style Beżowe, beżowa deska rozdzielcza Wnętrze Style Czarne, czarna deska rozdzielcza Wnętrze Style Czarne, dekor w kolorze srebrnym na 
desce rozdzielczej

Najwyższa wersja wyposażenia Style oferuje w standardzie m.in. przednie światła przeciwmgielne, elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka boczne, czujniki parkowania 
z tyłu, trójramienną skórzaną kierownicę oraz obręcze kół ze stopów lekkich 14”.



Błękit Saphire metalizowany

Zieleń Spring metalizowany

Czerń Deep metalizowany

Żółty Sunflower niemetalizowanyBiel Candy niemetalizowany

Czerwień Tornado niemetalizowany

Srebrny Brilliant metalizowany

Srebrny Tungsten metalizowany

KOLORY



Wnętrze Ambition Czarno-beżowe Wnętrze Ambition Czarne Wnętrze Style Beżowe Wnętrze Style Czarne Wnętrze Dynamic Czarne

TAPICERKA

KOŁA

15" obręcze kół ze stopów lekkich 
Auriga srebrne

15" obręcze kół ze stopów lekkich 
Auriga czarne

15" obręcze kół ze stopów lekkich 
Auriga białe

14" obręcze kół ze stopów lekkich 
Apus srebrne

14" obręcze kół ze stopów lekkich 
Apus czarne

14" obręcze kół ze stopów lekkich 
Apus białe

14" stalowe obręcze kół z pełnymi 
osłonami Aries



AKCESORIA

Zamykany na k lucz aluminiow y 
uchwyt na rower; ładowność do 
20 kg. 

Kosz bagażowy, w zestawie siatka 
oraz paski do mocowania.

Zamykany na k lucz aluminiow y 
uchwyt mieszczący cztery pary nart 
lub dwie deski snowboardowe.

Zamykany na klucz kufer dachowy 
mieszczący pięć par nart lub cztery 
deski snowboardowe o pojemności 
380 l.

Popraw urok, praktyczność i bezpieczeństwo swojego samochodu 

za pomocą Oryginalnych Akcesoriów ŠKODY. Więcej informacji oraz 

przegląd naszych produktów znajdziesz w katalogu akcesoriów 

dostępnym u Twojego Autoryzowanego Partnera ŠKODY.

Lodówka termo-elektryczna. 
Pojemność: – 15 litrów. 
Zasilana z gniazdka 12 V. 
Do zamocowania używa 
się tylnego pasa. 

Fotelik dziecięcy Isofix Duo plus Top Tether (9–18 kg) 
z najbezpieczniejszym systemem mocowania Isofix. 
Dodatkowy pas Top Tether  pozwala za zamocowanie 

do dodatkowego punktu nad głową. 



Dywaniki tekstylne, 4 sztuki. Dekoracyjne listwy naprogowe z napisem Citigo. Łańcuchy śniegowe dla opon 165/70 R14 ze 
stopu tytanu. 

Pokrowce na koła z wysokiej jakości 
poliestru.



Silnik 1.0 MPI/44 kW 1.0 MPI/44 kW 1.0 MPI/55 kW 1.0 MPI/55 kW
Silnik benzynowy Silnik benzynowy Silnik benzynowy Silnik benzynowy 

Liczba cylindrów 3 3 3 3
Pojemność skokowa (cm3) 999 999 999 999
Moc maks./przy obrotach (kW/min-1) 44/5 000 44/5 000 55/6 200 55/6 200
Maks. moment obrotowy/przy obrotach (Nm/min-1) 95/3 000 95/3 000 95/3 000 95/3 000
Norma emisji spalin EU6 EU6 EU6 EU6
Paliwo Benzyna bezołowiowa LO 95/911 Benzyna bezołowiowa LO 95/911 Benzyna bezołowiowa LO 95/911 Benzyna bezołowiowa LO 95/911

Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h) 160 160 171 171
Przyspieszenie 0–100 km/h (s) 14,4 15,3 13,2 13,9
Zużycie paliwa 99/1002

– w mieście (l/100 km) 5,6 5,3 5.8 5,5
– poza miastem ( l/100 km) 3,9 3,9 3.9 4,0
– w cyklu mieszanym (l/100 km) 4,5 4,4 4.6 4,5
Emisja CO2 (g/km)2 105 103 106 105
Średnica zawracania (m) 9,8 9,8 9,8 9,8

Przeniesienie napędu
Typ Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie
Sprzęgło Sterowane hydraulicznie, 

jednotarczowe, suche
Sterowane hydraulicznie, 

jednotarczowe, suche
Sterowane hydraulicznie, 

jednotarczowe, suche
Sterowane hydraulicznie, 

jednotarczowe, suche

Skrzynia biegów Manualna 5-stopniowa Zautomatyzowana 5-stopniowa Manualna 5-stopniowa Zautomatyzowana 5-stopniowa

Masa3

Masa własna z kierowcą – wersja standardowa, kierowca o masie 75 kg (kg) 929 932 929 932
Dopuszczalna ładowność – z kierowcą i wyposażeniem dodatkowym (kg) 436 433 436 433
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1 290 1 290 1 290 1 290

Nadwozie 3 – lub 5-drzwiowy, czteromiejscowy, dwubryłowy
Współczynnik oporu powietrza CX 0,33

Podwozie 
Zawieszenie przednie Kolumny McPherson z wahaczem trójkątnym i stabilizatorem
Zawieszenie tylne Wahacze wleczone połączone belką skrętną
Układ hamulcowy Hydrauliczny ze wspomaganiem podciśnieniowym, dwuobwodowy z diagonalnym podziałem obwodów
– hamulce kół przednich Tarczowe, wewnętrznie wentylowane, z jednotłokowymi zaciskami pływającymi
– hamulce kół tylnych Bębnowe
Układ kierowniczy Przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektromechanicznym

Pojemność zbiornika paliwa (l) 35  

Wymiary zewnętrzne
Długość (mm) 3 563
Szerokość (mm) 1 641; 1 6454

Wysokość (mm) 1 478
Rozstaw osi (mm) 2 420
Rozstaw kół przednich/tylnych (mm) 1 428/1 424
Prześwit (mm) 136

Wymiary wewnętrzne
Przestrzeń w poziomie z przodu/z tyłu (mm) 1 417/1 3894; 1 369/1 3884

Przestrzeń w pionie z przodu/z tyłu (mm) 993/947
Pojemność bagażnika (maks. l)
– bez koła zapasowego, z oparciami tylnych foteli w pionie/złożonymi 251/951; 9594

– z kołem zapasowym wartości są niższe o 17 l

Dane techniczne

   Podane dane mogą różnić się od danych zawartych w dokumentach homologacyjnych.
   Wymienione wartości dotyczą modelu standardowego bez wyposażenia dodatkowego.
1  Użycie benzyny o mniejszej liczbie oktanowej może pogorszyć osiągi silnika.
2  Według rozporządzenia WE 715/2007*566/2011 F.
3  Według dyrektywy 92/21*95/48/WE. Masa własna pojazdu nie uwzględnia wyposażenia dodatkowego, które umniejsza dopuszczalną ładowność.
4 Dotyczy wersji 5-drzwiowej.

Wszystkie silniki spełniają normy emisji spalin EU6. 
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DŁUGIE LATA GWARANCJI

Twoja nowa ŠKODA Citigo objęta jest dwuletnią gwarancją 
mechaniczną oraz trzyletnią gwarancją na powłoki lakiernicze 
i dwunastoletnią gwarancją na perforację nadwozia.

ŠKODA ASSISTANCE

W RAMACH GWARANCJI

W przypadku wystąpienia usterki objętej gwarancją producenta 
pojazdu, program bezpłatnej pomocy drogowej Škoda Assistance 
zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa zarówno podczas podróży 
w Polsce, jak i w Europie – przez cały okres gwarancji samochodu.

Jeśli Twój samochód zostanie unieruchomiony w wyniku awarii, 
Škoda Assistance zagwarantuje Ci następujące bezpłatne usługi:
–  próbę naprawy lub usprawnienia pojazdu na miejscu awarii,
–  holowanie samochodu, jeśli naprawa na miejscu jest 

niemożliwa, a także przewóz pasażerów do najbliższego 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego ŠKODY,

–  możliwie najszybsze usunięcie usterki u Autoryzowanego 
Partnera Serwisowego ŠkodY w ramach obowiązujących 
warunków gwarancji.

Jeśli naprawa nie może być zakończona w dniu przyjęcia 
zgłoszenia awarii, Autoryzowany Partner Serwisowy ŠKODY 
zapewni Ci, w miarę możliwości, jedną z następujących usług:
–  wynajęcie samochodu na czas trwania naprawy (maks. 3 kolejne 

dni kalendarzowe, klasa B)*,
–  nocleg w hotelu średniej klasy dla osób podróżujących 

uszkodzonym samochodem (1 nocleg bez wyżywienia 
w maksymalnie trzygwiazdkowym hotelu),

–  transport do celu podróży publicznymi środkami komunikacji.

W przypadku skorzystania z noclegu w hotelu masz także 
możliwość wynajęcia samochodu zastępczego, jednak nie dłużej 
niż na 2 dni lub skorzystania z usługi transportu do celu. 

ŠKODA Assistance pomaga kierowcom w całej Europie 
z wyjątkiem Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, 
Bośni i Hercegowiny, Cypru, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy oraz 
nieeuropejskiej części Rosji i Turcji – 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu.

Po odholowaniu, pod warunkiem skorzystania z naprawy, 
Autoryzowany Partner Serwisowy ŠKODY, w miarę 
możliwości, nieodpłatnie zapewni organizację wynajmu 
pojazdu zastępczego, rezerwację noclegu lub rezerwację 
biletów na przejazd publicznymi środkami komunikacji.

* Osoby korzystające z wynajmu pojazdu zastępczego 
zobowiązane są do spełnienia wszystkich warunków 

wymaganych od osób wypożyczających samochód. Kierowca 
i pasażerowie mogą korzystać z samochodu zastępczego jedynie 
na terenie państwa, na obszarze którego zdarzyła się awaria. 
ŠKODA Assistance nie pokrywa kosztów paliwa, dodatkowego 
ubezpieczenia i innych opłat dodatkowych związanych 
z wynajęciem pojazdu zastępczego.

GWARANCJA MOBILNOŚCI

Dzięki programowi bezpłatnej pomocy drogowej Gwarancja 
Mobilności możesz liczyć na naszą pomoc w razie 
niespodziewanej awarii na drodze, zagubienia, złamania lub 
zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz samochodu, przebicia opony, 
braku paliwa, wyładowania akumulatora, awarii autoalarmu, 
kradzieży auta lub wypadku. Gwarancja Mobilności daje Ci 
możliwość przedłużenia przywilejów związanych z programem 
na kolejne lata eksploatacji samochodu. Dla pojazdów nowych 
ochrona jest aktywowana automatycznie, czyli przez pierwsze 
2 lata Twoje auto podlega ochronie. Po zakończeniu tego okresu, 
aby przedłużyć Gwarancję Mobilności powinieneś wykonać 
przegląd okresowy wg wytycznych producenta pojazdu. Wówczas 
ochrona jest przedłużana na kolejne 2 lata lub do następnego 
przeglądu, w zależności  od tego, co nastąpi pierwsze.  

W ramach Gwarancji Mobilności masz zapewnionych kilka opcji: 
naprawę samochodu na drodze, holowanie do najbliższego APS 
ŠKODY, dostawę naprawionego samochodu do Twojego miejsca 
zamieszkania lub do punktu docelowego podróży, dostawę 
oryginalnych części za granicą, nieoprocentowaną pożyczkę 
gotówkową na pokrycie kosztów naprawy lub też transport 
zastępczy, zakwaterowanie w hotelu albo zwrot kosztów podroży.

POMOC W RAZIE WYPADKU 

W przypadku wystąpienia nieoczekiwanego zdarzenia drogowego, 
kolizji lub wypadku, w ramach Gwarancji Mobilności możesz również 
skorzystać z bezpłatnej pomocy oferowanej przez program.

USŁUGI PŁATNE

Jeżeli auto jest po okresie gwarancji i nie posiada Gwarancji 
Mobliności, to jako użytkownik ŠKODY możesz uzyskać odpłatnie 
na terenie Polski pomoc ŠKODA Assistance na preferencyjnych 
warunkach. W zależności od zaistniałej sytuacji są to:
– dojazd pomocy drogowej,
– próba naprawy lub usprawnienia pojazdu,
–  holowanie samochodu oraz przewóz pasażerów do najbliższego 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego ŠKODY, jeśli naprawa 
samochodu na drodze nie jest możliwa.

ŠKODA PAKIETY POGWARANCYJNE

Pakiety pogwarancyjne są przedłużeniem okresu gwarancyjnego 
na kolejne 2 lata lub do osiągnięcia określonego limitu kilometrów 
(60 000 km lub 120 000 km).

Pakiet pogwarancyjny:
–  podnosi wartość samochodu z uwagi na pewne serwisowanie,
–  dotyczy całego samochodu i nie posiada żadnych treści oraz 

ograniczeń wartościowych,
–  nie wymaga zawierania dodatkowej umowy, bo sprzedawany 

jest jednocześnie z nowym samochodem,
–  nie wymaga dodatkowych procedur zgłaszania usterek.

Dzięki Pakietom pogwarancyjnym:
–  masz prawo do bezpłatnego usunięcia usterek wynikających 

z wad technicznych samochodu przez 4 lata od jego zakupu lub 
do osiągnięcia określonego limitu kilometrów,

–  masz możliwość ewentualnych napraw u dowolnego APS 
ŠKODY w Polsce lub na terenie Europy.

Więcej informacji na: www.skoda-auto.pl/pakietypogwarancyjne

PAKIETY PRZEGLĄDÓW

Pakiety przeglądów to same korzyści. Dzięki nim zyskasz wygodę 
i pewność użytkowania swojego samochodu nawet na 4 lata.

Korzyści dla Ciebie:
– masz spokój i komfort podczas eksploatacji,
–  nie martwisz się zużyciem podzespołów nawet do 4 lat lub do 

120 000 km przebiegu,
– nie przejmujesz się naprawami,
–  możesz liczyć na profesjonalną i sprawną obsługę przez długie 

lata,
– w przypadku kredytu lub leasingu cenę pakietu wliczasz w raty.

W zależności od Twoich potrzeb, przygotowaliśmy do wyboru trzy 
różne Pakiety przeglądów: Pakiet Basic, Pakiet Complete, Pakiet 
Professional. Każdy z nich ma inny zakres. Sprawdź, który z nich 
będzie dla Ciebie optymalny!

Informacje ogólne

Centrala alarmowa: 800 660 606
Numer bezpłatny, dostępny z telefonów stacjonarnych na terenie 

Polski oraz z telefonów komórkowych niektórych operatorów.

Połączenie płatne: +48 61 831 99 00
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Wszystkie produkowane obecnie samochody marki ŠKODA są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone 
w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi 
zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki ŠKODA sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. 
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: www.skoda-auto.pl

Zamieszczone w tym katalogu informacje, dotyczące danych technicznych, konstrukcji i wyposażenia, były aktualne w momencie oddania do druku. Zgodnie z dewizą ŠKODY, 
dotyczącą stałego udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. ŠKODA zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian 
w wersjach prezentowanych w tym prospekcie. Detale wyposażenia przedstawione w katalogu mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia 
mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne.

www.skoda-auto.pl


