Prisliste
ŠKODA CITIGOe iV 2021-modell

Style
CITIGOe iV 82hk

Kundepriser i NOK per 04.09.2020
Prisene er veil. kundepris inkl. registreringsavgift, vrakpant.
inklusive frakt/leveringsomkostninger Oslo
Avgiften er basert på bil med standard utstyr. Ekstrautstyr kan påvirke tekniske data.
Det tas forbehold om trykkfeil og rett til endringer forbeholdes
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Utstyrsoversikt
ŠKODA CITIGOe iV 2021-modell

● = Standard, ○ = Tilleggsutstyr, - = Kan ikke leveres
Sikkerhetsutstyr
3-punkts sikkerhetsbelte bak, for to personer
ABS-blokkeringsfrie bremser med elektromekanisk bremsekraftsforsterker
Aerovisker foran med hastighetsregulering
Beltevarsling på alle plasser
Deaktivering av passasjerkollisjonspute
ESC-antiskrens, antispinn
TPM, dekktrykkskontroll
Hill hold bakkestartassistent
Hodestøtter foran / bak med høydejustering
Høytsittende 3. bremselys bak
Isofix bak
Kollisjonsputer for fører og passasjer
Lane Asssist
Regn- og lysassistent
Sidekollisjonsputer foran med beskyttelse av hode og bryst
Sikkerhetsbelter foran med aktive beltestrammere og kraftbegrensere
Eksteriør - Utvendig utstyr
Elektriske og oppvarmede utvendige speil
Hovedlys (halogen) med coming/leaving Home, LED kjørelys og innvending justering av hovedlys
Krominnrammet grill
Ladekabel mode 2, type 2
Ladekabel mode 3, type 2
Lakkerte støtfangere
Lakkerte speil og dørhåndtak
Oppvarmet bakvindu
Tonet glass i alle vinduer med Sunset ekstra mørke ruter bak
Tåkelys foran m/ hjørnefunksjon
Formørkede baklykter
Visker/spyler på bakruten
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16" Scorpius sort
alufelg med 185/50
R16

Felger og dekk
Interiør - Innvendig utstyr
3-ekers skinnratt med kunstskinn på girspak og håndbrekk, sort dekor
Ambient interiørbelysning
Billettholder på frontruten
Bagasjerom med 4 kroker, lys og bagasjeromstildekning
Climatronic med pollenfilter
Cruisecontrol
Dashboard-dekor i sort / grått
Dekkreparasjonssett uten jekk
Delt/nedfellbart baksete
Elektriske vinduer foran
Elektromekanisk adaptiv servostyring
Fjernbetjent sentrallås
Handsfree Bluetooth
Høydejusterbare seter foran
Høydejusterbart multifunksjonsratt i skinn
Innvendig krompakke (sorte innvendige dørhåndtak på AMBITION)
Kombiinstrument CITIGOe iV
Kjørecomputer
Midtkonsoll med 12V-uttak
Oppvarmede forseter
Radio Swing DAB+, 6 høyttalere
Ryggesensor
Solskjerm med billettholder (og speil på passasjersiden på STYLE)
Telefonholder m/ Move & Fun apper
USB A, 1 stk
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Alle modeller

Rett til endringer uten forutgående varsel forbeholdes.
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Prisliste ekstrautstyr
ŠKODA CITIGOe iV 2021-modell

Fabrikkmontert ekstrautstyr
Metalliclakk
Color concept-lakk
Standardlakk
16" Scorpius sølv alufelg med 185/50 R16
Funksjonspakke (søppelbøtte, nett i bagasjerom og multimediaholder) 1)
Oppvarmet frontrute
Utvidet garanti 5 år/150.000 km
Variabelt bagasjeromsgulv 1)

1) funksjonspakke og variabelt bagasjeromsgulv kan ikke kombineres

Kundepriser i NOK per 04.09.2020
Valg av ekstrautstyr kan påvirke tekniske data og avgift.
Det tas forbehold om trykkfeil og rett til endringer forbeholdes

Style

PJ2
PPF
PH1
EA9
3GH

3 100
2 600
2 100
0
600
1 200
2 900
600

Registreringsavgift og utslipp
ŠKODA CITIGOe iV 2021-modell

Motor

Avgift

CO2

Miljømerking

NOx

Miljømerking

EV 82 Hk

2 400*

0

A

0

A

Miljømerking er gjeldende fra 01.01.20 og baserer seg på WLTP-verdier.
Verdiene er basert på siste tilgjengelige tekniske data
*Registreringsavgift i NOK pr. 04.09.2020. inkludert vrakpant kr. 2400
Oppgitt avgift er basert på bil med standard utstyr. Ekstrautstyr kan påvirke tekniske data.
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Det tas forbehold om trykkfeil og rett til endringer uten foregående varsel forbeholdes.

