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ŠKODA CITIGOe iV: Lokálně bezemisní městský vůz
se sportovním duchem
› První čistě elektrický sériový vůz v 124leté historii značky ŠKODA
› Lokálně bezemisní městský vůz se sportovním duchem je vybaven elektromotorem
o výkonu 61 kW
› Lithium-iontová baterie s kapacitou 36,8 kWh umožňuje dojezd až 252 km v režimu WLTP
Mladá Boleslav/Bratislava, 23. května 2019 – S příchodem modelu ŠKODA CITIGOe iV začíná
124 let po založení společnosti nová éra automobilky ŠKODA AUTO. Tento čtyřmístný
mini vůz je první sériově vyráběný vůz ŠKODA, který je výhradně poháněn elektromotorem
o výkonu 61 kW. ŠKODA CITIGOe iV tak není jen čistě elektrickým vozem, ale nabízí i lokálně
zcela bezemisní jízdu. Lithium-iontová baterie s kapacitou 36,8 kWh umožňuje dojezd
až 252 km dle režimu WLTP. ŠKODA CITIGOe iV je tak skvěle připraven pro provoz
v moderních městech. Sériová výroba tohoto ekologicky šetrného městského vozu bude
zahájena v druhé polovině roku 2019.
Lokálně bezemisní, dobře ovladatelný vůz ŠKODA CITIGOe iV, který nabízí dostatek prostoru přes
kompaktní rozměry, je skvělým vozem do moderního města. Navzdory délce, která činí 3 597 mm,
a šířce, která činí 1 645 mm, nabízí nejmenší vůz ŠKODA dostatek prostoru v interiéru až pro čtyři
cestující a zavazadlový prostor o objemu 250 l, který lze sklopením opěradel zadních sedadel
snadno zvýšit na 923 l. Vůz ŠKODA CITIGOe iV s pohonem předních kol je první čistě elektrický
sériově vyráběný vůz značky ŠKODA, který je vybaven elektromotorem o výkonu 61 kW. Jak je
pro elektromotory typické, je maximální točivý moment 212 Nm, který je z důvodu elektrického
pohonu vyšší, k dispozici ihned po startu. Pružné zrychlení z 60 na 100 km/h tak zvládá za 7,3 s,
zrychlení z 0 na 100 km/h činí 12,3 s. Maximální rychlost činí 130 km/h.
Dojezd 252 km a rychlonabíjení na 80 % kapacity baterie za 1 hodinu
Zdrojem energie ve voze ŠKODA CITIGOe iV je lithium-iontová baterie o kapacitě 36,8 kWh,
respektive 60 Ah. Akumulátor umístěný v podlaze vozu má rozměry 1,1×1,7 m a výšku pouhých
0,3 m. Baterie se skládá ze 168 článků a umožňuje dojezd 252 km dle režimu WLTP. Po vyčerpání
elektrické energie lze baterii dobít pomocí kombinovaného nabíjecího systému (CCS)
u rychlonabíjecí stanice na stejnosměrný proud o výkonu 40 kW na 80 % kapacity za 1 hodinu.
U wallboxu na střídavý proud o výkonu 7,2 kW trvá dobíjení na 80 % kapacity 4 hodiny 15 minut,
u domácí dobíjecí stanice o výkonu 2,3 kW trvá dobíjení 12 hodin 43 minut. Možnost dobíjení
pomocí kombinovaného nabíjecího systému a potřebný kabel pro nabíjení u wallboxu nebo domácí
nabíjení stanice jsou standardně dodávány ve výbavovém stupni Style. Pokud nejsou tyto nabíjecí
stanice dostupné, lze baterii vozu ŠKODA CITIGOe iV dobít také z běžné domácí zásuvky.
Charakteristickým znakem je maska chladiče v barvě vozu
ŠKODA CITIGOe iV, který je nabízen výhradně v pětidveřové verzi, je k dispozici ve výbavovém
stupni Style. Od verze se spalovacím motorem se opticky výrazně odlišuje zejména na přídi.
Typická maska chladiče je v barvě vozu. Přední nárazník, který se nachází pod ní, byl také
přepracován. Součástí standardní výbavy vozu je LED denní svícení a přední mlhové světlomety,
které mohou být na přání vybaveny přisvěcováním při odbočování (Corner). Kryty zpětných zrcátek
v barvě vozu mají integrovaná směrová světla. Na víku zavazadlového prostoru se stejně jako u
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ostatních modelů značky ŠKODA nachází nápis ŠKODA. Charakteristickým znakem vozu
CITIGOe iV jsou také plakety iV a CITIGOe na pátých dveřích.
Vůz ŠKODA CITIGOe iV je standardně vybaven dvoubarevnými 16" koly Scorpius z lehké slitiny
v černém provedení s černými designovými prvky a pneumatikami o rozměru 185/50 R16. Na přání
jsou také nabízena kola Scorpius ve stříbrném provedení. Na výběr jsou čtyři nemetalické barvy
karoserie: bílá Candy, červená Tornado, žlutá Sunflower a také exkluzivní barva zelená Kiwi.
Nabídku doplňují metalické odstíny černá Deep s perleťovým efektem, modrá Crystal a stříbrná
Tungsten.
Interiér s novou přístrojovou deskou
Přepracován byl i interiér vozu ŠKODA CITIGOe iV. Nový design má i černá přístrojová deska
a plocha nad ní, která je ve výbavovém stupni Style ve stříbrném provedení. Součástí standardní
výbavy je také elektrické ovládání předních oken, Climatronic, centrální zamykání s dálkovým
ovládáním, rádio Swing druhé generace a dokovací stanice pro mobilní telefony Move&Fun
na přístrojové desce. Ta je schopna propojit mobilní telefon s aplikací Move&Fun a vytvořit tak
druhý displej k zobrazení údajů o voze, přehrávání médií nebo navigačního systému. Kromě toho
jsou pro tuto aplikaci nabízeny specifické mobilní online služby, které umožňují ovládat na dálku
baterii nebo klimatizaci. Vůz ŠKODA CITIGOe iV je také standardně vybaven asistentem hlídání
jízdního pruhu (Lane Assist) a nabízí přední airbagy a hlavové a boční airbagy na předních
sedadlech.
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Výbavový stupeň Style nabízí ambientní osvětlení na přístrojové desce, elektricky nastavitelná,
vyhřívaná zpětná zrcátka a malý kožený paket, který obsahuje kožený volant, koženou hlavici
řadicí páky a kožené madlo ruční brzdy. Přední sedadla jsou výškově nastavitelná a mají kvalitnější
látkový potah. Kličky dveří jsou chromované. Na přání je nabízen paket Style Plus, který obsahuje
tempomat, mlhové světlomety s přisvěcováním při odbočování (Corner) a zadní parkovací senzory.
Pro výbavový stupeň Style je exkluzivně nabízen zimní paket, který obsahuje vyhřívání předních
sedadel a vyhřívání čelního skla. Paket Simply Clever obsahuje mezipodlahu v zavazadlovém
prostoru, držák na multimediální přístroje a odpadkový koš ve výplni dveří.
*Jedná se o předběžné údaje, které se mohou změnit.
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Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews.
Veškeré informace k modelu ŠKODA CITIGOe iV získáte pod hashtagem #CITIGOeiV
a #SKODAiV.
ŠKODA AUTO
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA,
OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců.
ŠKODA AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a
převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší
řešení mobility“.
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