DE NIEUWE ŠKODA

CITIGO iV
e

VAN A NAAR B MET E
iV – dat is de naam die we bij ŠKODA meegeven aan onze meest
innovatieve auto's: de hybriden en de volledig elektrische auto's.
Maar iV staat niet alleen voor innovatieve auto's. Het staat ook voor
intelligentere, individuelere en intuïtievere auto's. Voor auto's die
iconisch en inspirerend zijn. En bovenal voor auto's die voor iedereen
zijn. Dat is wat we met onze hybriden en volledig elektrische auto's
nastreven. En dat is waarom we ze de naam iV geven.
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 nauwelijks service of onderhoud nodig heeft.
En het beste van alles: de CITIGOe iV rijdt emissievrij
en biedt volop rijplezier.

ŠKODA. Simply Clever.

EMISSION
IMPOSSIBLE
Met zijn compacte afmetingen en emissievrije werking zet de CITIGOe iV
een nieuwe maatstaf binnen het segment van de compacte stadsauto's. Met
een maximumkoppel van 210 Nm, dat van meet af aan beschikbaar is, biedt
hij veel rijplezier. Het verrassend ruime interieur, het fraai exterieursdesign
en tal van doordachte technologieën zorgen voor rijcomfort en alledaags
gebruiksgemak. De CITIGOe iV is de stilste, maar ook de indrukwekkendste
telg van de ŠKODA familie.

EXTERIEURDESIGN
Ook al vindt de echte magie plaats onder de
motorkap, het exterieur van de auto heeft veel
te bieden. De CITIGOe iV bevat tal van nieuwe
exterieurelementen die de frisse uitstraling van
de auto onderstrepen. 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.

MOTOR
Met een maximumvermogen van 61 kW en een actieradius van maximaal 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 energieterugwinningsfunctie wordt de kinetische
energie van de auto gebruikt voor het opladen van de accu, bijvoorbeeld bij het remmen of gas loslaten. En mocht de accu leeg raken, dan kunt u
deze binnen 4 uur en 8 minuten opladen (tot 80%). Snelladen duurt zelfs maar 1 uur*.
*Bij auto's die zijn uitgerust met het Combined Charging System.

GROEN. ONGEACHT DE
KLEUR VAN DE AUTO.

WIJ STAAN
ACHTER U

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

Ga met vol vertrouwen op reis. De nieuwe CITIGOe iV
beschikt over tal van assistenten die u helpen bij het
rijden en parkeren en die zelfs aanrijdingen kunnen
voorkomen.

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.

LAAD HET LEVEN IN DE STAD OP

DISCLAIMER AFBEELDINGEN
De afbeeldingen in deze catalogus (brochure) dienen slechts ter
illustratie en zijn niet bedoeld om deel uit te maken van een contract
of garantie. Ze tonen pre-productieauto's en sommige illustraties,
functies, onderdelen en uitrustingen kunnen afwijken van die van
daadwerkelijke productieauto's en van land tot land verschillen.
Neem voor exacte specificaties van functies, onderdelen en
uitrustingen contact op met uw dichtstbijzijnde ŠKODA dealer.

MyŠKODA App
Profiteer van uw eigen digitale metgezel. Download
MyŠKODA met PAUL, een interactieve assistent die
voor u klaarstaat. Hij houdt uw auto in de gaten en
helpt u tevens met het plannen van uw dag.

ŠKODA Connect App
Voor volledige controle over uw auto.
Download ŠKODA Connect en krijg op elk
moment toegang tot belangrijke informatie,
zoals de actieradius, routeplanning of uw
laatste parkeerpositie.

EROVER LEZEN IS AL LEUK
― ERIN RIJDEN NOG VEEL LEUKER

