
ŠKODA Citigo

SIMPLY CLEVER



Schimbul de impresii cu privire la numele copiilor, mâncarea 

pentru bebeluşi şi schimbatul scutecelor ne-a apropiat şi 

mai mult. Acum, Eva şi Anna vor deveni prietene la fel de 

bune ca noi. Ne-am înţeles să ne întâlnim la piaţa agricul-

torilor din Praga - o veche tradiţie, pe care eu şi Martina o 

avem din copilărie. Pură nostalgie. Le-am povestit fiicelor 

noastre amintirile pe care le avem de aici, pentru că erau 

amuzate de cum chicoteau mamele lor.

Sfârşitul zilei a pus capăt aventurii noastre, 
dar numai după ce ne-am promis să repetăm 
întâlnirea şi săptămâna următoare. Hai să le 
lăsăm să se împrietenească în confortul noii 
noastre ŠKODA Citigo.

Eu şi fetele mele.



La fel ca şi dragostea, şi prietenia are nevoie, din când în 
când, de o împrospătare.
Roma promitea o pauză de la vechile rutine şi obiceiuri, aşa că 
ne-am îndreptat într-acolo, căutând surprize. Fiecare stradă 
întortocheată şoptea câte o invitaţie. Şi, dintr-odată, noi 
magazine, noi cafenele şi noi experienţe ne salutau. Râsetele 
noastre au fost înlocuite de uimire.

S-a întâmplat într-o bună zi.

Apoi, în timp ce stăteam în Café de la Roma, cafe-
neaua încântătoare dintr-o piaţă minunată, retrăind 
acea zi magică, despre care credeam că s-a încheiat, 
am înţeles că de fapt era abia începutul. 
Iată cine stătea la masa de alături*:
Străzile ne aşteptau să le descoperim 
cu ajutorul confortabilului senzor CV 
(viteză de apropiere), al noii noastre 
ŠKODA Citigo.

* Scanaţi codul QR cu ajutorul smartphone-ului pentru a vedea ce s-a întâmplat în continuare.



Melodia fără sfârşit.

Faptul că eram DJ era pentru noi un motiv de a ne face noi 
prieteni şi de a întâlni fani ai muzicii. Înainte de a începe 
următoarea săptămână, la job-urile noastre permanente, eu 
şi Fabian mai aveam încă două concerte, sâmbătă noaptea. 
Primul a fost un succes. Ne-au iubit. Minunaţii fani din 
Berlin au făcut coadă la uşile celui de-al doilea club, ca să 
ne asculte muzica. Succesul ne-a urmărit şi acolo. În timp ce 
începusem, cu reticenţă, să împachetez, nu-mi venea să-mi cred 
ochilor. Idolul nostru muzical se strecura printre aplauzele 
care încă umpleau încăperea.
Cel mai mare DJ de pe această planetă avea să devină 
salvatorul nostru.
Întâlniţi-l pe facebook.com/skoda.
Distracţia în stil mare are nevoie de mult spaţiu. Noi suntem 
pregătiţi cu portbagajul mare al noii noastre ŠKODA Citigo.



Acasă se află un loc, de care mi-a fost dor cât am fost student în Londra. Câţiva care erau în aceeaşi situaţie ca şi mine au organizat o întâlnire pe vastele spaţii verzi din Hyde Park. M-am simţit ca şi cum m-aş fi întâlnit cu mine însumi, în repetate rânduri. Toţi aveam poveşti similare despre viaţa în vibranta Londră şi despre locurile natale, la care ne vom întoarce. Frisbee, muzica şi grătarele au completat atmosfera, iar cei care odată erau străini au devenit, foarte repede, prieteni. Dintr-o dată, Londra nu mai părea gri sau rece.
Pentru toţi ceilalţi, a fost doar o altă duminică, în care au lenevit în parc. Pentru noi a fost cel mai rapid zbor spre casă. Prietenii sunt preţioşi. Îi conduc acasă, în siguranţă şi confort, cu noua mea ŠKODA Citigo.
Descărcaţi gratuit aplicaţia noastră Meet App:

Am ales să fim o familie.



O a doua primă întâlnire.

Optsprezece ani de căsnicie au adâncit dragostea dintre 
noi, dar au diminuat romantismul. Amintirile care 
au început în Paris se rugau să renască. Cu bicicletele 
la bord, un traseu destul de lung cu maşina ne-a adus 
în oraşul care odată a jucat rolul lui Cupidon. Zilele 
le umpleam în căutarea locurilor în care ne-am ţinut 
prima dată de mână, ne-am sărutat pentru prima oară 
şi ne-am spus primul la revedere. Serile ne-au purtat 
către vechii prieteni, care acum, la fel ca şi noi, arătau 
diferit, dar se schimbaseră doar puţin faţă de acea vară.
Nu ne-am reînnoit jurămintele. În schimb am mers în 
trecut şi l-am adus acasă, ca pe un suvenir.
Unii oameni, pur şi simplu, se potrivesc. La fel ca ŠKODA 
Citigo şi Accesoriile Originale ŠKODA.



Blocurile optice din spate, 
poziţionate imediat deasupra barei, 
sunt caracterizate, în mod evident, 
prin designul proaspăt şi conceptul 
funcţional. Acestea dispun de un 
detaliu important: iluminarea sub 
forma literei C, prezentă la toate 
modelele recente ale mărcii ŠKODA.

Trapa panoramică acţionată electric, care 
deschide o suprafaţă mare, deasupra 
scaunelor din faţă, creşte plăcerea călătoriei 
pentru pasageri. De asemenea, este un ele-
ment deosebit de design. Cea de-a cincea uşă, care se deschide vertical, are în 

partea de sus un eleron funcţional, care la rândul său are 
integrat un stop de frână suplimentar. Masiva bară din 
spate conferă maşinii gradul necesar de robusteţe.

Contururile inferioare ale geamurilor se ridică uşor, oferind maşinii o alură 
plăcută, dinamică, a profilului. Puteţi alege şi SunSet: sticlă cu o tentă mai 
pronunţată pentru geamurile din spate, care va da un aspect şi mai frumos 
exteriorului şi va îmbunătăţi confortul. La versiunea cu cinci uşi, geamurile 
din spate se deschid spre exterior. Maşina este disponibilă şi în versiunea cu 
trei uşi.

"ACEASTA ESTE O ŠKODA" sunt cuvinte care vă vor veni în minte încă de la prima privire. Graţie 
designului distinct şi încrezător, cu grila cu lamele încadrate de o ramă cromată, geamuri mari şi faruri 
precis conturate, noua ŠKODA Citigo este un membru mândru şi potrivit din familia ŠKODA.
designului distinct şi încrezător, cu grila cu lamele încadrate de o ramă cromată, geamuri mari şi faruri 
precis conturate, noua ŠKODA Citigo este un membru mândru şi potrivit din familia ŠKODA.
designului distinct şi încrezător, cu grila cu lamele încadrate de o ramă cromată, geamuri mari şi faruri 



Radioul Funky, care dispune 
de multe funcţii, inclusiv un CD 
şi un player CD-MP3, poate fi 
conectat la sistemul mobil şi 
multifuncţional de navigaţie 
Move&Fun.

Dotarea standard include 
un volan cu 4 spiţe, 
reglabil pe înălţime. 
Pentru un stil mai sportiv, 
puteţi opta pentru un 
volan cu 3 spiţe, îmbrăcat 
în piele, combinat cu alte 
accesorii din piele, precum 
terminaţia manetei de 
viteze şi mânerul frânei de 
mână.

Panoul de instrumente 
multifuncţional are o lumină 
de fundal plăcută. Caracteristica 
specială a modelului Citigo 
este un computer de bord, 
cu un indicator digital pentru 
temperatura lichidului de răcire.

CE PRIVELIŞTE FRUMOASĂ! Chiar dacă nu vă uitaţi pe geam. Planşa de bord 
funcţională şi inteligent proiectată a modelului Citigo oferă multe dintre 
CE PRIVELIŞTE FRUMOASĂ! 
funcţională şi inteligent proiectată a modelului Citigo oferă multe dintre 
CE PRIVELIŞTE FRUMOASĂ! 
caracteristicile cu care v-a obişnuit ŠKODA.
funcţională şi inteligent proiectată a modelului Citigo oferă multe dintre 
caracteristicile cu care v-a obişnuit ŠKODA.
funcţională şi inteligent proiectată a modelului Citigo oferă multe dintre 



Trapă 
panoramică

Ambele uşi din faţă au spaţii 
de depozitare practice, 
create nu doar pentru hărţi 
sau reviste, ci şi pentru sticle 
de 1 litru.

Utilizaţi clip-ul de pe bord* 
pentru a fixa o fotografie 
sau un document pe 
care doriţi să-l aveţi la 
îndemână.

Torpedoul spaţios 
din bord este oferit 
cu sau fără capac, în 
funcţie de nivelul de 
echipare. Atunci când 
este închis, de cârligul 
rabatabil* poate fi 
agăţată o geantă.

Device-urile externe 
pot fi transportate în 
siguranţă în spaţiul 
multimedia, din 
consola centrală.

Suportul pentru pahare din consola centrală 
este uşor accesibil tuturor pasagerilor. 

Buzunarele din plasă 
de pe secţiunile 
laterale ale spătarelor 
scaunelor din 
faţă sunt practice 
pentru depozitarea 
obiectelor mici.

La versiunea cu trei uşi, pasagerii 
de pe locurile din spate pot utiliza 
buzunarele de depozitare, situate 
pe secţiunile laterale ale scaunelor 
din spate, acestea putând, de 
asemenea, susţine şi sticle cu 
băuturi.

"ÎNTOTDEAUNA LA ÎNDEMÂNĂ" a fost ideea principală 
pentru conceptul de design al interiorului modelului 
ŠKODA Citigo. Oriunde aţi privi, veţi regăsi spaţii 
pentru conceptul de design al interiorului modelului 
ŠKODA Citigo. Oriunde aţi privi, veţi regăsi spaţii 
pentru conceptul de design al interiorului modelului 

utile pentru depozitare, cum ar fi inteligentele 
compartimente şi suporturi. Ah, şi apropo, dacă 
priviţi în sus veţi fi trataţi cu o panoramă foarte 
specială.

* Disponibil din noiembrie 2012.

Simply clever



Portbagaj de mari dimensiuni

Sunt oferite patru cârlige 
practice, pentru atârnarea 
sau fixarea plaselor şi 
genţilor dumneavoastră 
pe pereţii laterali ai 
portbagajului.

În configuraţia de bază, portbagajul are o 
capacitate de 251* de litri, ceea ce îl situează 
peste media clasei sale.

Plasa dublă verticală va împiedica deplasarea 
prin portbagaj a lucrurilor. În plus, veţi vedea 
exact unde puneţi lucrurile.

MIC DAR SPAŢIOS. Ceea ce ar putea părea o 
contradicţie, descrie perfect secţiunea din spate a 
MIC DAR SPAŢIOS.
contradicţie, descrie perfect secţiunea din spate a 
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noii ŠKODA Citigo. Portbagajul oferă destul spaţiu 
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contradicţie, descrie perfect secţiunea din spate a 

pentru toate obiectele de care aveţi nevoie în 
oraş. Şi dacă aveţi nevoie de şi mai mult spaţiu, 
bancheta spate poate fi pliată pentru a extinde 
capacitatea portbagajului la 951* de litri şi până la 
2 metri lungime!

În imagine, unghiul de deschidere al uşii din spate este redat cu titlu de prezentare, cu scopul de a ilustra spaţiul oferit de bancheta din spate. * În variantă standard cu roată de rezervă această valoare este diminuată cu 17 litri.



Cel mai bun nivel 
de siguranţă  
activă din clasă.

Cel mai bun nivel 
de siguranţă  
pasivă din clasă.

City Safe Drive

Sistemul City Safe Drive reprezintă o noutate, 
mai ales în privinţa siguranţei conducerii pe 
străzile aglomerate din oraş. Acesta are o 
funcţie de frânare de urgenţă şi un senzor CV 
(viteză de apropiere), care monitorizează traficul 
din faţa maşinii, pe o distanţă de 10 metri şi 
până la o viteză maximă de 30 km/h. În cazul în 
care şoferul nu reacţionează în timp util la un 
obstacol, sistemul poate preveni coliziunea.

Parcarea modelului Citigo este mai uşoară, graţie 
manevrabilităţii sale excelente. Mai mult, puteţi 
fi asistat de trei senzori de parcare integraţi în 
bara din spate, care vor verifica distanţa dintre 
maşină şi orice obstacol.

Proiectoarele de ceaţă, integrate 
în bara din faţă, măresc siguranţa 
în condiţii de vizibilitate scăzută.

În plus faţă de airbag-urile pentru 
şofer şi pasagerul din faţă, lista de 
dotări standard include airbag-uri 
laterale cap-torace, care protejează 
capul şi corpul celor aflaţi pe scaunele 
din faţă, în eventualitatea unui impact 
lateral.

"SIGURANŢA PE PRIMUL LOC" este motoul pe care-l avem mereu în minte atunci când 
construim maşini. În special, oraşul, cu traficul său cu multe opriri şi porniri, necesită un 
"SIGURANŢA PE PRIMUL LOC" 
construim maşini. În special, oraşul, cu traficul său cu multe opriri şi porniri, necesită un 
"SIGURANŢA PE PRIMUL LOC" 
concept elaborat de siguranţă. De aceea, ŠKODA Citigo oferă mai multe caracteristici noi, în 
plus faţă de cerinţele esenţiale de siguranţă. Şi astfel, beneficiază şi de o distincţie foarte 
specială: cel mai bun nivel de siguranţă activă şi pasivă din clasa sa.



Transmisie automatizată

Şoferii care asociază plăcerea 
condusului cu transmisia 
manuală pot alege versiunea 
convenţională mecanică, cu 5 
trepte de viteză.

Citigo dispune de un nou motor 
pe benzină, cu 3 cilindri, în 

versiunile 1,0 MPI/44kW şi 1,0 
MPI/55kW, mai rafinat şi mai 

economic în funcţionare, chiar şi 
la viteze mai mari, care oferă un 

nivel excelent de acceleraţie.
Ambele motoare sunt în special 

potrivite pentru traficul din 
oraş, dar veţi fi încântaţi de 

performanţele lor oriunde aţi 
conduce.

MAI PUŢIN ÎNSEAMNĂ MAI MULT. Noile tehnologii oferite de 
ŠKODA Citigo înseamnă scăderea emisiilor de CO2 pentru a vă 
MAI PUŢIN ÎNSEAMNĂ MAI MULT.
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ŠKODA Citigo înseamnă scăderea emisiilor de CO2 pentru a vă 

 Noile tehnologii oferite de 

oferi şi mai multă plăcere la condus. Iar pentru că oraşul este 
deja destul de zgomotos, motorul său excelează şi prin nivelul 
extraordinar de redus al zgomotului.

Transmisia de ultimă oră, 
automatizată, cu 5 trepte 
de viteză, disponibilă pentru 
ambele versiuni de motorizare 
oferite, permite controlul facil 
şi confortabil.

Emisii de CO2: 96 g/km
Consum de carburant: 4,1 l/100 km



Move&Fun PID este un dispozitiv 
multifuncţional, care îmbină funcţiile unui 
computer de bord, ale unui sistem de navigaţie 
şi ale unui dispozitiv hands-free. Condiţia 
preliminară pentru conexiunea integrală dintre 
PID şi maşină este dotarea suplimentară 
instalată în fabrică: pregătirea pentru sistemul 
de navigaţie Move&Fun.

Covoraşele originale din 
material textil sau cauciuc, 
oferite în seturi de patru 
bucăţi, vă ajută să păstraţi 
curat interiorul maşinii.

Foliile decorative 
pentru praguri 
accentuează designul 
atractiv al maşinii şi 
protejează pragurile 
împotriva deteriorării.

ACCESORIILE ORIGINALE ŠKODA includ diverse produse, de la jante exclusive din aliaj, la navigaţie mobilă, jaluzele, 
covoraşe şi dotări pentru portbagaj, la bare pentru plafon, precum şi lanţuri de zăpadă şi scaune pentru copii. 
Pentru a maximiza caracterul emoţional al designului Citigo, vă recomandăm pachetul Sport Design, cu un set de 
folii decorative şi jantele din aliaj Auriga, de 15 inch, în nuanţa negru metalizat, care pot fi comandate odată cu noua 
dumneavoastră maşină, sau ulterior. Puteţi obţine mai multe informaţii şi o prezentare generală a produselor noastre 
de la oricare distribuitor ŠKODA autorizat.
dumneavoastră maşină, sau ulterior. Puteţi obţine mai multe informaţii şi o prezentare generală a produselor noastre 
de la oricare distribuitor ŠKODA autorizat.
dumneavoastră maşină, sau ulterior. Puteţi obţine mai multe informaţii şi o prezentare generală a produselor noastre 



Interior Haydn Black de culoare gri-negru, cu planşă de bord neagră. Interior Haydn Blue de culoare gri-negru cu dungi albastre şi o planşă de bord 
neagră, cu ornamente albastre.

Interior Quicksilver - Colourstar/negru, cu planşă de bord neagră.

Materialul exclusiv Colourstar, care îmbracă secţiunea centrală a 
scaunelor, în cazul interiorului Quicksilver.

Dotări standard pentru versiunea Elegance: 
interior Nano, jante din aliaj de 14 inch, aer 
condiţionat cu reglare manuală, proiectoare de 
ceaţă, oglinzi retrovizoare reglabile şi încălzite 
electric.

Dotări standard pentru versiunea Ambition: 
interior Club Reverse, geamuri faţă electrice, 
închidere centralizată cu telecomandă, suport 
foto*, cârlig pentru geantă pe torpedou*, 
buzunare pe secţiunile laterale interioare ale 
scaunelor din faţă.

Dotări standard pentru versiunea Active: 
interior Haydn, ABS (sistem de prevenire a 
blocării roţilor la frânare), airbag-uri frontale 
pentru şofer şi pasager, airbag-uri laterale 
cap-torace, oglinzi exterioare şi mânere portiere 
negre.

* Disponibil din noiembrie 2012.

Interior Nano de culoare Ivory, cu planşă de bord negru/Ivory.

Interior Club Reverse de culoare Ivory/negru cu planşă de bord neagră.

Interior Nano de culoare gri/negru cu planşă de bord neagră.

Interior Club Reverse de culoare gri/negru cu planşă de bord neagră.



Galben Sunflower uni

Spring Green metalizat

Alb Candy uni

Silver Leaf metalizat

Roşu Tornado uni

Night Blue metalizat

Argintiu Brilliant metalizat

Deep Black metalizat

Jante din oţel 5,0J x 14” cu anvelope 
165/70 R14 şi capace Aries.

Jante din oţel 5,0J x 14” cu anvelope 
165/70 R14 şi capace de dimensiuni mici.

Jante din aliaj uşor Auriga 5,5J x 15” cu 
anvelope 185/55 R15.

Jante din aliaj uşor Apus 5,0J x 14” cu 
anvelope 175/65 R14

Motor 1.0 MPI/44 kW 1.0 MPI/44 kW Green tec 1.0 MPI/55 kW 1.0 MPI/55 kW Green tec

Motor pe benzină Motor pe benzină Motor pe benzină Motor pe benzină

Cilindri 3 3 3 3

Cilindree (cmc) 999 999 999 999

Putere maximă/Rotaţii (kW/min-1) 44/5,000–6,000 44/5,000–6,000 55/6,200 55/6,200

Cuplu maxim/Rotaţii (Nm/min-1) 95/3,000–4,300 95/3,000–4,300 95/3,000–4,300 95/3,000–4,300

Norma de poluare EU5 EU5 EU5 EU5

Carburant Benzină fără Pb, RON 95/91* Benzină fără Pb, RON 95/91* Benzină fără Pb, RON 95/91* Benzină fără Pb, RON 95/91*

Performanţe

Maximum speed (km/h) 160 161 171 172

Acceleration 0–100 km/h (s) 14.4 (15.3) 14.4 13.2 (13.9) 13.2

Fuel consumption 99/100

– urban (l/100 km) 5.6 (5.3) 5.0 5.9 (5.5) 5.1

– extra-urban ( l/100 km) 3.9 3.6 4.0 3.7

– mixt (l/100 km) 4.5 (4.4) 4.1 4.7 (4.5) 4.2

Emisii de CO2 (g/km) 105 (103) 95 108 (105) 98

Diametru bracaj (m) 9.8 9.8 9.8 9.8

Transmisie

Tracţiune Faţă Faţă Faţă Faţă

Ambreiaj Acţionat hidraulic, monodisc uscat Acţionat hidraulic, monodisc uscat Acţionat hidraulic, monodisc uscat Acţionat hidraulic, monodisc uscat

Cutie de viteze Manuală, 5 trepte
(Automatizată, 5 trepte)

Manuală, 5 trepte Manuală, 5 trepte
(Automatizată, 5 trepte)

Manuală, 5 trepte

Mase

Masă proprie - în versiune standard, cu un şofer de 75 kg (kg) 929 (932) 940 929 (932) 940

Sarcină utilă – incl. un şofer şi dotări suplimentare (kg) 436 (433) 425 436 (433) 425

Masă totală maximă (kg) 1,290 1,290 1,290 1,290

Caroserie 3 uşi sau 5 uşi, 4 locuri, bi-compartimentată

Coeficient aerodinamic Cw 0.33

Şasiu 

Puntea faţă Suspensie McPherson cu braţe inferioare triunghiulare şi bară stabilizatoare

Puntea spate Bară de torsiune cu braţe compuse

Sistem de frânare Sistem de frânare cu dublu circuit diagonal, asistat pneumatic cu vacuum, sistem Dual Rate

- frâne faţă Frâne cu discuri ventilate şi etrier

- frâne spate Frâne cu tambur

Direcţie Direcţie pinion-cremalieră servo-asistată electro-mecanic

Jante 5.0J x 14"

Pneuri 165/70 R14; Green tec: 175/65 R14

Capacitate maximă rezervor combustibil (l) 35  

Dimensiuni exterioare

Lungime (mm) 3,563

Lăţime (mm) 1,641; 1,645**

Înălţime (mm) 1,478

Ampatament (mm) 2,420

Ecartament faţă/spate (mm) 1,428/1,424

Garda la sol (mm) 136; Green tec: 121 

Dimensiuni interioare

Spaţiu lateral faţă/spate (mm) 1,417/1,389; 1,369/1,388**

Spaţiu efectiv la cap faţă/spate (mm) 993/947

Volum portbagaj (max. l)

– fără roată de rezervă, cu spătarele scaunelor spate nerabatate/
rabatate 251/951; 959**

– cu roată de rezervă, valorile sunt mai mici cu 17 l

Technical specifications

  Valorile din tabel sunt valabile pentru modelul standard, fără dotări opţionale.
 * Utilizarea unui combustibil cu cifră octanică inferioară poate afecta performanţele motorului. 

** Valabil pentru versiunea cu 5 uşi.
 ( )  Pentru versiunea cu transmisie automatizată.
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Informaţii generale 

SERVICE ŠKODA

Lăsaţi-vă automobilul pe mâini sigure! Aveţi motive 

întemeiate să alegeţi un partener de service autorizat 

Škoda.

Vă oferim calitate de primă clasă

Automobilul Dumneavoastră are nevoie de tehnologie 

avansată. Din acest motiv, partenerii de service autorizaţi 

Škoda deţin unelte speciale şi sisteme de diagnoză de 

calitate care, în combinaţie cu procedurile tehnologice 

recomandate de către producător, asigură funcţionalitatea 

şi fiabilitatea perfectă a automobilului Dumneavoastră.  

Echipă profesionistă, instruită de către producător

Standardele tehnologice în continuă creştere utilizate 

la acest automobil necesită calificarea profesională 

corespunzătoare a echipei. Pentru a satisface aceste 

cerinţe, producătorul organizează cu regularitate sesiuni 

de instruire a echipelor din centrele de service autorizate, 

pentru a le oferi acestora informaţii de ultimă oră, 

importante pentru desfăşurarea activităţii.

Motto-ul nostru: fiţi corecţi şi sinceri cu clienţii

Consilierea atentă, profesionistă şi prietenoasă a clienţilor 

la preluarea comenzii este la fel de importantă pentru noi 

ca şi realizarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere. Aceste 

cerinţe sunt monitorizate în permanenţă de către serviciul 

intern de control al calităţii serviciilor oferite. 

Gamă completă de servicii:

›  Serviciile de revizie  

Pentru ca automobilul Dumneavoastră să rămână în 

condiţie perfectă şi funcţional pentru o perioadă lungă 

este esenţial ca partenerul Dumneavoastră de service 

autorizat Škoda să efectueze reviziile cu regularitate. 

Caietul de service vă informează când trebuie să faceţi 

revizia.

›  Service de tinichigerie şi vopsitorie  

Conform instrucţiunilor producătorului, deteriorările 

survenite asupra caroseriei şi a zonelor vopsite în 

urma unui accident vor fi reparate de către partenerul 

Dumneavoastră de service autorizat Škoda, într-un mod 

profesionist, conform informaţiilor furnizate de către  

producător, utilizând piesele originale Škoda. Acest lucru 

este important, nu doar pentru siguranţa Dumneavoastră 

personală, ci şi pentru funcţionalitate şi pentru a menţine 

valoarea automobilului Dumneavoastră.

›  Maşină la schimb  

Partenerii de service autorizat Škoda vă pot oferi o 

maşină la schimb pentru perioada de reparaţie sau de 

revizie.

›  Serviciile de remorcare şi livrare a automobilului  

Dacă nu puteţi aduce Dumneavoastră automobilul 

la centrul de service Škoda, un partener de service 

autorizat Škoda va stabili o întâlnire cu Dumneavoastră 

pentru a ridica automobilul. Autoturismul va fi livrat 

înapoi după ce lucrările programate au fost finalizate.

Serviciile enumerate reprezintă doar o parte din gama 

largă de servicii oferite de Škoda. Această ofertă poate 

varia în funcţie de ţară. Vă rugăm să consultaţi partenerul 

Dumneavoastră de service autorizat Škoda pentru mai 

multe detalii şi informaţii privind gama de servicii şi 

condiţiile specifice oferite.

ACCESORIILE ORIGINALE ŠKODA

Accesoriile originale vă oferă scaune pentru copii, bare 

longitudinale pentru plafonul portbagajului, jante de aliaj 

uşor, parasolare şi multe altele. Consultaţi distribuitorul 

Dumneavoastră autorizat Škoda pentru oferta completă.

PIESELE DE SCHIMB ORIGINALE ŠKODA

Accesoriile originale vă oferă scaune pentru copii, bare 

longitudinale pentru plafonul portbagajului, jante de aliaj 

uşor, parasolare şi multe altele. Consultaţi distribuitorul 

Dumneavoastră autorizat Škoda pentru oferta completă.

Siguranţa 

Piesele originale Škoda sunt identice cu cele folosite 

pentru asamblarea, în fabrică, a maşinilor Škoda. Utilizarea 

materialelor şi tehnologiilor  de calitate superioară, 

garantează că veţi conduce în siguranţă şi fără griji.

Disponibilitatea 

Škoda Auto oferă o gamă cuprinzătoare de piese şi 

elemente de dotare utilizate în producţia automobilului şi 

nu se concentrează doar pe piesele cu rulaj mare. Piesele 

originale Škoda sunt furnizate şi după încetarea producţiei 

respectivului model.

Durată de viaţă îndelungată 

Utilizarea materialelor de înaltă calitate şi a tehnologiilor 

de producţie de vârf în producerea pieselor originale 

Škoda asigură fiabilitatea şi durata de viaţă îndelungată a 

acestora.

Protecţia mediului înconjurător

Gama de piese originale Škoda include piese de schimb a 

căror producţie nu afectează într-un grad ridicat mediul 

înconjurător prin deşeuri, căldură în exces şi poluarea apei.

INFORMAŢII PE INTERNET

La adresa www.skoda.ro sunt disponibile informaţii 

menite să vă ajute la alegerea automobilului care se 

potriveşte cel mai bine necesităţilor Dumneavoastră 

datorită descrierilor detaliate şi fotografiilor cu toate 

modelele noastre.

FINANŢARE ŠKODA

Să cumperi un autoturism Škoda poate fi chiar mai uşor 

decât îţi închipui. Škoda vă oferă mai multe posibilităţi de 

creditare sau leasing pentru oricare model din gamă. Nu 

contează dacă doriţi să utilizaţi maşina în interes personal 

sau de serviciu, noi oferim soluţii financiare confom 

fiecărui client în parte. Doar întrebaţi oricare dintre 

distribuitorii Škoda autorizaţi despre soluţiile de finanţare 

disponibile. Veţi fi foarte surprins să aflaţi cât de multe 

poate să facă Škoda pentru dumneavoastră.

VÂNZĂRILE PENTRU PARCURI AUTO

Fie că parcul dumneavoastră auto este mic sau mare, fie 

că sunteţi un client din sectorul privat sau din sectorul 

public, Škoda Auto şi reţeaua sa de distribuitori autorizaţi 

vă stau la dispoziţie. Oferim produse şi servicii adaptate 

necesităţilor dumneavoastră de afaceri şi financiare, 

inclusiv asistenţă de primă clasă pentru clienţi, un 

portofoliu de servicii ce corespunde cerinţelor specifice 

ale clienţilor corporativi şi o calitate superioară a 

automobilelor, accesoriilor şi serviciilor de întreţinere, ce 

garantează costuri reduse de utilizare şi de menţinere a 

parcului dumneavoastră auto.



Logo-ul ecologic exprimă faptul că Škoda Auto conştientizează, îşi asumă răspunderea şi intenţionează 
să obţină o dezvoltarea durabilă a companiei şi o atitudine prietenoasă faţă de viaţă şi natură.

5 stele Euro NCAP

Transmisie automatizată

City Safe Drive

Cinci uşi

Trapă panoramică

Portbagaj de mari dimensiuni

Simply clever

Anumite modele incluse în acest catalog sunt prezentate cu echipamente suplimentare, care nu sunt incluse neapărat în dotările 
standard. Toate detaliile privind datele tehnice, designul, dotările, materialele, garanţiile şi aspectul automobilului erau actualizate 
în momentul tipăririi catalogului. Totuşi, producătorul îşi rezervă dreptul de a realiza orice tip de modificări (inclusiv modificări ale 
parametrilor tehnici sau ale dotărilor individuale ale modelelor). Vă rugăm să consultaţi partenerul dumneavoastră autorizat ŠkodA 
pentru a obţine mai multe informaţii privind dotările standard şi cele opţionale, preţurile valabile în prezent şi termenii şi condiţiile 
de livrare. 

Partenerul dumneavoastră ŠkodA:
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Unul dintre cele mai importante obiective ale companiei Škoda Auto este dezvoltarea şi fabricarea unor produse care să fie cât de ecologice posibil de-a lungul diferitelor etape ale vieţii acestora, 
concentrându-se în principal asupra selectării de materiale reciclabile. Automobilele noastre Škoda sunt produse prin utilizarea unor tipuri inovatoare de tehnologii, în centre de producţie moderne, 
care îndeplinesc cele mai stricte criterii. Protecţia anticoroziune a componentelor vopsite ale automobilului se bazează exclusiv pe cataforeza fără plumb (kTL) şi pe vopsele solubile în apă.

Strategia companiei noastre include limitarea consumului de carburant şi a emisiilor. Prin urmare, motoarele Škoda Auto respectă standardele referitoare la emisii în vigoare. oferim, de asemenea, 
motoare diesel prevăzute cu filtre de particule diesel (dPF). Toate produsele realizate de Škoda Auto respectă legile şi regulamentele cu privire la protecţia solului şi a apei. Ca urmare a acestor 
activităţi, automobilele Škoda îndeplinesc cerinţele tehnice, de siguranţă, calitative şi ecologice. Škoda Auto contribuie la menţinerea unui mediu înconjurător curat şi oferă mobilitate şi confort 
clienţilor săi. 

www.skoda.ro 


