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Hoci je ŠKODA Citigo na mestských uliciach ako doma, jej 
možnosti sú oveľa širšie. So ŠKODA Originálnym 
príslušenstvom navyše môžete dať svojmu vozidlu 
individuálny charakter a zvýrazniť vlastnosti, ktoré sú pre 
váš životný štýl dôležité. Prinášame vám atraktívne 
dizajnové prvky, disky z ľahkej zliatiny, ďalej výbavu, ktorá 
zvýši praktickosť a komfort vozidla, modernú automobilovú 
techniku na kvalitné počúvanie a navigáciu alebo doplnky 
z oblasti bezpečnosti vrátane detských sedačiek. Všetky 
výrobky z nášho sortimentu schválila spoločnosť ŠKODA 
AUTO a k ich základným vlastnostiam patria okrem iného 
spoľahlivosť a dlhá životnosť.

Paket Sport Design – súprava dekoratívnych fólií na kapotu, strechu, zadné a bočné dvere:
– v bielej farbe (1ST 064 317F FM9 pre 3-dverovú verziu, 1ST 064 317G FM9 pre 5-dverovú verziu,
– v čiernej metalickej farbe (1ST 064 317F FL8 pre 3-dverovú verziu, 1ST 064 317G FL8 pre 5-dverovú verziu,
– v striebornej farbe (1ST 064 317F 8Z8 pre 3-dverovú verziu, 1ST 064 317G 8Z8 pre 5-dverovú verziu)
Cena: 119,44€
Na zvýraznenie športového charakteru vozidla ponúkame disky z ľahkej zliatiny Auriga 5,5J x 15" v čiernej metalickej farbe



Svieži dizajn modelu Citigo môžete ešte zvýrazniť doplnkami ŠKODA Originálneho príslušenstva. Pre maximálne emotívny vzhľad vášho vozidla vám ponúkame 
paket Sport Design (pozri snímky vľavo), kde máte na výber z dvoch farebných variantov, a styling kit (pozri snímky vpravo). Rozhodnúť sa môžete aj pre ďalšie 
originálne prvky, ako sú napríklad bočné prahové spojlery alebo dekoratívne lišty, strešný spojler a disky z ľahkej zliatiny.

Šport a dizajn

Bočné prahové spojlery (1ST 071 685) 
Cena: 171,36€

Strešný spojler (1ST 071 640A) 
Cena: 156,24€

Dekoratívne prahové lišty s vložkou
z ušľachtilej ocele s nápisom Citigo
1ST 071 303 pre 3-dverovú verziu
Cena: 74,40€
1ST 071 303A pre 5-dverovú verziu 
Cena: 78,00€

Kryt kľúča
000 087 012N biely s kvetmi 

Cena: 20,81€
000 087 012P športový biely 

Cena: 19,94€
000 087 012Q športový čierny 

Cena: 19,94€

Dekoratívne prahové  
fólie s nápisom Citigo  
1ST 071 310D pre 
3-dverovú verziu  
Cena: 36,67€ 
1ST 071 310E pre 
5-dverovú verziu 
Cena: 36,67€

Dekoratívne prahové fólie 
1ST 071 310B pre 3-dverovú verziu 
Cena: 36,67€,
1ST 071 310C pre 5-dverovú verziu 
Cena: 36,67€

Dekoratívna lišta predného nárazníka
1ST 071 004D* chrómovaná 
Cena: 75,35€ 
ST 071 004C FL8 v čiernej farbe 
Cena: 15,62€ 
1ST 071 004C FM9 v bielej farbe 
Cena: 15,62€

Dekoratívna 
lišta 5. dverí
(1ST 071 360) 
Cena: 31,25€



Styling kit pre model Citigo dodá vozidlu atraktívny športový dizajn. Kompletný 
styling kit obsahuje spojler predného nárazníka, difúzor zadného nárazníka 
a strešný spojler. 

Jednotlivo možno objednať:
Difúzor zadného nárazníka (1ST 071 729A) 
Cena: 166,32€
 
Spojler predného nárazníka výhradne v kombinácii so strešným spojlerom
(1ST 071 600 GRU) 
Cena: 282,77€

Polep strešného  spojlera (1ST 064 317H FL8 v čiernej farbe , 1ST 064 317H 
8Z8 v striebornej farbe, 1ST 064 317H FM9 v bielej farbe ) 
Cena: 119,44€

Spojler predného 
nárazníka

Difúzor zadného nárazníka

Strešný spojler



Disk z ľahkej zliatiny Serpens 6,0J x 16"
na pneumatiky 185/50 R16,
v čiernej metalickej farbe 
(1ST 071 496G FL8) 
Cena: 145,43€

Disk z ľahkej zliatiny Serpens 6,0J x 16"
na pneumatiky 185/50 R16, v bielej farbe 
(1ST 071 496G FM9) 
Cena: 145,43€

Disk z ľahkej zliatiny Serpens 6,0J x 16"
na pneumatiky 185/50 R16,
v striebornej metalickej farbe 
(1ST 071 496G 8Z8) 
Cena: 138,02€

Disk z ľahkej zliatiny Scorpius 6,0J x 16" 
na pneumatiky 185/50 R16, 
(1ST 071 496J v čiernej metalickej farbe, 
1ST 071 496H v striebornej metalickej farbe, 
1ST 071 496K v bielej farbe)  
Cena: 145,43€*

Disk z ľahkej zliatiny Apus 5,0J x 14"  
na pneumatiky 175/65 R14, v čiernej  
metalickej farbe (1ST 071 494E FL8) 
Cena: 107,22€

Disk z ľahkej zliatiny Auriga 5,5J x 15"  
na pneumatiky 185/55 R15, v bielej 
farbe (1ST 071 495G FM9) 
Cena: 120,78€

Disk z ľahkej zliatiny Auriga 5,5J x 15"  
na pneumatiky 185/55 R15, v čiernej 
metalickej farbe (1ST 071 495G FL8) 
Cena: 120,78€

Veľkoplošné kryty kolies Aries 5,0J x 14", 
štvordielna súprava (1ST 071 454B) 
Cena: 45,25€

Disk z ľahkej zliatiny Auriga 5,5J x 15"  
na pneumatiky 185/55 R15, v striebornej 
metalickej farbe (1ST 071 495F) 
Cena: 114,61€

Disk z ľahkej zliatiny Apus 5,0J x 14"  
na pneumatiky 175/65 R14, v striebornej 
metalickej farbe (1ST 071 494D) 
Cena: 102,29€

Disk z ľahkej zliatiny Apus 5,0J x 14"  
na pneumatiky 175/65 R14, v bielej 
farbe (1ST 071 494E FM9) 
Cena: 107,22€





So špičkovou automobilovou technikou bude jazda vozidlom 
Citigo ešte príjemnejšia, zábavnejšia a bezpečnejšia. Okrem iného 
nájdete v našej ponuke aj úplne výnimočné zariadenie, aké sa vo 
vozidle značky ŠKODA objavuje vôbec po prvý raz: multifunkčnú 
mobilnú navigáciu Move & Fun, ktorá vás nielenže spoľahlivo 
dovedie do cieľa cesty, ale tiež dokáže efektívnym spôsobom 
zobrazovať funkcie vozidla.

Hudba a komunikácia

Súprava na dodatočnú montáž hands-free
 na bezpečné telefonovanie za jazdy, 

ovládanie je jednoduché prostredníctvom 
dotykového displeja, pomocou funkcie 

multipoint možnosť pripojiť súčasne dva 
mobilné telefóny 

(5J0 051 473) 
Cena: 126,36€

Rádio TanGo RMT 200: 
model s CD a MP3 
prehrávačom, rádio FM/AM 
so systémom RDS, audio 
vstup Aux-in na čelnom 
paneli rádia
(1ST 057 156)
Cena: 254,40€

PID Move&Fun: multifunkčný prístroj, kombinujúci 
palubný počítač, ovládanie rádia Funky, navigačný 
systém, Bluetooth hands-free a prehrávač hudby. 
Podmienkou na plnohodnotné prepojenie PID  
s vozidlom je už z výroby nainštalovaná mimoriadna 
výbava: príprava na navigačný systém Move & Fun.
Prístroj ponúka 5" farebný dotykový displej, 4 GB 
internú pamäť, navigáciu vrátane POIs (zoznam 
zaujímavých miest), mapové podklady pre 37 krajín 
Európy, Bluetooth hands-free prehrávač hudby 
(podporované formáty: WAV, OGG, WMA), prehliadač 
obrázkov (podporované formáty: JPEG, GIF, TIF, BMP, 
PNG), čítačku SD kariet, zobrazenie a ovládanie rádia 
Funky, zobrazenie funkcií vozidla, ŠKODA dizajn, 
prenos zvuku do reproduktorov vozidla – týka sa 
hands-free, pokynov navigácie a prehrávanej hudby 
z SD karty, hlasové ovládanie (1ST 051 235B) 
Cena: 330,12€

Rádio Funky: model s CD a MP3 prehrávačom rádio FM/AM 
so systémom RDS, audio vstup Aux-in na čelnom paneli 
rádia, monochromatický displej so zeleným podsvietením, 
výstupný výkon 2/4 x 20 W
(1ST 035 156)
Cena: 254,40€

Obal na PID Move&Fun 
(1ST 087 315)
Cena: 11,52€



Textilné koberce, štvordielne súpravy, 
optimálne prispôsobené rozmerom 
podlahy vozidla Citigo. Upevnením 
pomocou fixátorov sa zamedzí 
nechcenému pohybu kobercov 
 
Prestige (1ST 061 270) 
Cena: 54,78€ 
Standard (1ST 061 404) 
Cena: 29,04€

Lakťová opierka 
(1ST 061 123)
Cena: 144,19€

Organizér na sedadlo  
(000 061 609A)
Cena: 22,81€

Gumové koberce  
pre 3-dverovú verziu (1ST 061 550) 
Cena: 26,76€ 
pre 5-dverovú verziu (1ST 061 541A) 
Cena: 26,76€

Predné lapače 
nečistôt

(1ST 075 111A)
Cena: 13,86€

Zadné lapače 
nečistôt
(1ST 075 101A)
Cena: 12,14€

Sieťový program na bezpečné prevážanie drobných vecí 
v batožinovom priestore  
1ST 065 110 – podlahová sieť 
Cena: 16,63€  
1ST 065 110A – vertikálna sieť 
Cena: 8,94€ 

Vložka do batožinového priestoru ochráni čalúnenie 
a vyniká jednoduchou údržbou (1ST 061 160) 
Cena: 29,87€

Termoelektrický chladiaci box
s objemom 15 litrov napájaný 
z 12 V zásuvky zaistí počas 
ciest pohodlné občerstvenie. 
Box možno vo vozidle upevniť 
pomocou bezpečnostného 
pásu na zadnom sedadle 
(5L0 065 400)
Cena: 117,60€

Už vo svojej základnej úprave vás Citigo prekvapí svojou 
využiteľnosťou a vysokou mierou pohodlia. Na uspokojenie 
vašich individuálnych nárokov si z ponuky ŠKODA 
Originálneho príslušenstva môžete vybrať rôzne doplnky 
do interiéru, ktoré zvýšia pohodlie posádky alebo vám 
uľahčia údržbu vozidla.

Komfort a úžitok







So strešnými nosičmi, ktoré podstatne zvyšujú úložnú kapacitu, sa z vozidla stáva výborný 
partner na dovolenku a na športové výpravy. Prepravu lyží alebo bicyklov mimo interiéru 
odporúčame tak z hľadiska bezpečnosti, ako pohodlia posádky.

Uzamykateľný nosič bicykla s hliníkovým profilom s nosnosťou až 20 kg (3T0 071 128B)
Cena: 100,32€

Bez zobrazenia:
Uzamykateľný nosič bicykla s kovovým profilom (3T0 071 128) 
Cena: 58,67€

Batožinový kôš, dodáva sa vrátane upínacej siete a popruhov (LBT 009 006), 
Cena: 325,20€

Uzamykateľný nosič lyží alebo snoubordov s hliníkovým profilom, kapacita až 4 páry lyží
alebo 2 snoubordy (LBB 000 001) 
Cena: 110,88€

Bez zobrazenia:
Uzamykateľný nosič lyží alebo snoubordov s kovovým profilom, kapacita až 4 páry lyží
alebo 2 snoubordy (LBT 071 027) 
Cena: 97,62€

Uzamykateľný box na lyže a na snoubordy, kapacita až 5 párov lyží alebo 4 snoubordy,
objem 380 litrov, úspešne prešiel City Crash testom (5L6 071 175) 
Cena: 339,60€

Základný strešný nosič (1ST 071 126 pre 3-dverovú verziu, 1ST 071 126A pre 5-dverovú verziu) 
Cena: 229,20€

City Crash je metóda testovania produktov Originálneho príslušenstva, 
ktoré je upevnené na karosérii vozidla (základné strešné nosiče, priečniky) 
a ďalších prepravných systémoch (box, držiaky na bicykel, lyže a na surfov).

Priebeh: Časť karosérie sa upevní na špeciálne sklznice, ktoré sa pohybujú rýchlosťou 
30km/h. V okamihu simulovanej zrážky pôsobí na vozidlo sila 9 až 12 G v trvaní 80 ms.
Výsledok: Na úspešné absolvovanie testu City Crash je potrebné, aby nedošlo 
k oddeleniu žiadneho z prevážaných predmetov. To znamená, že musí byť zaistená 
bezpečnosť cestnej premávky (chodcov, ostatných vozidiel) pred automobilom aj za ním.

Preprava



Skladacia lopata na sneh vyrobená z hliníkovej 
zliatiny, hmotnosť 750 g, trojdielna, vrátane 
praktického textilného obalu (5L0 099 320) 
Cena: 33,77€

Bezpečnosť
Otázkou individuálnych potrieb je aj bezpečnosť, a tak môže 
mať rôzne podoby. Rodiny s deťmi zaiste uvítajú bezpečnú 
autosedačku. Starostliví vodiči zas bezpochyby ocenia napríklad 
zabezpečovacie zariadenie, bezpečnostné skrutky kolies, snehové 
reťaze, lopatu na sneh alebo kvalitnú autokozmetiku.

Mechanické zabezpečenie 
rýchlostnej páky so zámkou 
na stredovej konzole 
bezpečne ochráni vaše 
vozidlo proti krádeži  
(1ST 054 613)
Cena: 272,16€ 

Obal na kolesá
(000 073 900B)
Cena: 24,12€

Detská sedačka BABY-SAFE plus 
(0 – 13 kg) s upevnením vo vozidle 
pomocou isofixovej základne. Pri 
použití sedačky na prednom sedadle 
treba deaktivovať predný airbag 
spolujazdca. Hlavová opierka je 
výškovo nastaviteľná do siedmich 
rôznych polôh
(1ST 019 907)
Cena: 514,74€

Kozmetika (informácie o kompletnej ponuke u vášho autorizovaného 
partnera ŠKODA)

Výstražný trojuholník
(GGA 700 001A)
Cena: 10,96€

Detská sedačka ISOFIX 
DUO plus Top Tether 
(9 – 18 kg) disponuje 

najbezpečnejším systémom 
uchytenia Isofix, pomocou 

ktorého je pevne pripevnená 
ku karosérii. Navyše má 

na zadnej strane ešte 
upevňovací popruh Top 
Tether na fixáciu zhora 

v ďalšom úchytnom bode. 
Sedačka ponúka tri rôzne 

polohy: ležanie/odpočívanie/
sedenie. Dieťa je v sedačke 

pripútané pomocou 
päťbodového pása 

(DDA 000 006)
Cena: 470,40€



Snehové reťaze na pneumatiky 165/70 R14 
sú vyrobené z kvalitnej titánovej zliatiny 
a vynikajú ľahkou montážou na stojace 
vozidlo (CEP 400 002A)
Cena: 81,53€

Ťažné lano (GAA 093 009)
Cena: 9,00€

Bezpečnostné skrutky kolies 
(000 071 597B)
Cena: 21,24€

Plachta na zakrytie vozidla 
1ST 061 205A v zelenej farbe 
Cena: 75,29€
1ST 061 205 v sivej farbe 
Cena: 75,29€

Alarm so strážením vnútorného 
priestoru pomocou ultrazvukového 
senzora  
1ST 054 620 – montážna súprava 
Cena: 68,54€  
BKA 700 001 – základná súprava 
pre vozidlá s diaľkovým ovládaním 
centrálneho zamykania 
Cena: 147,42€

Zadné parkovacie senzory – strážia 
vzdialenosť vozidla od prípadnej 
prekážky (1ST 054 630)
Cena: 191,52€Reflexná výstražná vesta 

(XXA 009 001)
Cena: 3,52€

Súprava náhradných 
žiaroviek  
pre vozidlá s predným 
hmlovými svetlami (1ST 052 
000) 
Cena: 23,32€ 
pre vozidlá bez hmlových 
svetiel (1ST 052 000A) 
Cena 18,96€

Autolekárnička
(000 093 108C)
Cena: 10,18€
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Váš autorizovaný partner ŠKODA:Uvedené výrobky predstavujú len časť zo širokej ponuky príslušenstva. Ďalšie podrobné informácie o sortimente príslušenstva, o aktuálnych 
cenách, dodacích podmienkach a termínoch vám na želanie poskytne váš autorizovaný partner ŠKODA. Informácie o technických údajoch, 
konštrukcii, vybavení, o materiáloch, zárukách a o vonkajšom vzhľade sa vzťahujú na obdobie zadávania prospektu do tlače. Výrobca si 
vyhradzuje právo zmeny (vrátane zmeny technických parametrov so zmenami jednotlivých modelových opatrení). Tento katalóg bol vytlačený 
na papieri vyrobenom z buničiny bielenej bez použitia chlóru. Papier je 100 % recyklovateľný.

Ekologické logo vyjadruje vedomie zodpovednosti a snahu spoločnosti ŠKODA AUTO 
o trvalo udržateľný vývoj spoločnosti a šetrný prístup k životu a k prírode.


