
PRIJSLIJST
CITIGOe iV

DE NIEUWE ŠKODA



* De getoonde prijs is de consumentenadviesprijs (dit is inclusief BTW, BPM, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges). Aan deze consumentenadviesprijs kunnen geen rechten worden ontleend, zie Algemene Verkoopinformatie voor meer informatie.
**  Rijklaarmaakkosten € 778,11 (incl. btw) bestaat o.a. uit: Transport en logistieke handling, nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen, twee lifehammers, twee kentekenplaten, uitleg veiligheidssystemen en elektrisch rijden en min. 75% volle batterij.  

Recyclingbijdrage á € 35,00 (incl. btw). Beheerbijdrage á € 110,00 (incl. btw). Leges á € 46,89 (btw-vrijgesteld).

Prijswijzigingen voorbehouden: De vermelde prijzen gelden op het moment van deze druk. De importeur en dealerorganisatie behouden zich expliciet het recht voor om voor bepaalde uitvoeringen uit deze prijslijst tussentijds prijswijzigingen  
door te voeren. Dit kan tot gevolg hebben dat de hierin genoemde prijs niet langer accuraat is voor een bepaalde uitvoering en hoger of lager kan uitvallen. De actuele prijslijsten kunt u te allen tijde op onze website skoda.nl vinden.  
Vanzelfsprekend kunt u ook uw dealer vragen naar de actuele prijs of beschikbaarheid van een bepaalde uitvoering. Voor actie- of voorraadmodellen geldt de prijs zolang de voorraad strekt.

Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten die tegen meerprijs leverbaar zijn. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op hetgeen eerder is gepubliceerd. Aan de inhoud van deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.  
Gehele of gedeeltelijke nadruk in welke vorm dan ook is zonder schriftelijke toestemming van de importeur niet toegestaan.
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Elektromotor 61kW/83PK Ambition € 23.290 € 22.320 8% 0 € - € 18.446 € 18.446 € 970
Style € 24.540 € 23.570 8% 0 € - € 19.479 € 19.479 € 970

PRIJZEN NIEUWE ŠKODA CITIGOe iV 
Prijslijst per 1 januari 2020

Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.



UITRUSTING NIEUWE ŠKODA CITIGOe iV 
Prijslijst per 1 januari 2020

Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
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DE STYLE BESCHIKT T.O.V. DE AMBITION EXTRA OVER:
DAB+
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmbaar
Cruise control
Deurgrepen binnen in chroom uitgevoerd
Driespaaks multifunctioneel lederen stuurwiel met zwarte lijst
Voorstoelen in hoogte verstelbaar
LED interieur verlichting

Multifunctioneel lederen stuurwiel
Lederen handremgreep en versnellingspookknop
Lichtmetalen velgen 16" Scorpius Black
Mistlampen vóór
Stoffen bekleding Style
Regen en licht sensor
Zonneklep met tickethouder voor bestuurder en make-up spiegel voor passagier
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DE STANDAARDUITRUSTING VAN DE AMBITION OMVAT O.A: 
5 deurs
ABS (Anti-Blokkeer remSysteem)
Airbag voor bestuurder en voorpassagier
Bandenreparatieset
Bandenspanningscontrolesysteem 
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Buitenspiegels en deurgrepen in zwart
Buitenspiegels van binnenuit handmatig verstelbaar
Bumpers in carrosseriekleur gespoten
Climate control
Donker getinte achterlichten
Elektrisch bedienbare ramen vóór
ESC (Elektronische Stabiliteits Controle)
Gecombineerde zij- en gordijnairbags vóór
Grille in carroseriekleur 
Handschoenenvak
Hoedenplank voor bagageruimte
In hoogte verstelbaar driespaaks stuurwiel
Mistlampen voor
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
Instrumentenpaneel met o.a. toerenteller en klok

ISOFIX-voorbereiding op achterste stoelen
iV logo op achterklep
Laadaansluitpunt voor wisselstroom en voor snellaadstation (CCS)  
met gelijkstroom (combostekker)
Laadkabel (type 2 voor openbare laadpalen & thuislaadkabel voor  
230V stopcontact incl. regelaar) 
Lane assist met verkeersborden herkenning
Led dagrijdverlichting
Opbergvakken in portieren
Parkeerkaarthouder
Drive mode select met Normaal, Eco & Eco+ met 4 recupuratie standen
Radio Swing met 5" kleurendisplay, SD- en USB-aansluiting en AUX-in
Smartphone integratie met Move & Fun App inclusief telefoonhouder inclusief: Laden 
op afstand, climate control te bedienen via App
Start-/stopsysteem met recuperatie van remenergie
Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
Stoffen bekleding Ambition
Zonneklep met tickethouder voor bestuurder 
Zonnekleppen voor bestuurder en passagier
incl. 6 jaar onderhoud
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PAKKETTEN
Functie pakket
Bagagenettenset, prullenbak, Multimedia houder tussen voorstoelen € 90 € 74 ○ ○
Let op: niet mogelijk i.c.m. variabele laadvloer € 90 € 74 ○ ○
Comfort Pakket
Verwarmbare voorstoelen,  parkeersensoren achter, 4 additionele luidsprekers € 450 € 372 ○ ○

OPTIES
Verwarmbare voorruit, € 300 € 248 - ○
DAB Digitale radio-ontvangst € 190 € 157 ○ ●
Cruise control € 140 € 116 ○ ●
In hoogte verstelbare voorstoelen € 120 € 99 ○ ●
Mistlampen met Cornering-functie € 100 € 83 ○ ○
Sunset (extra donker getinte ramen achter) € 70 € 58 ○ ○
Variabele laadvloer (maakt de laadvloer flexibel en vergemakkelijkt het in- en uitladen)
let op: niet mogelijk i.c.m functie pakket € 65 € 54 ○ ○

Lichtmetalen velgen 16" Scorpius zilver
6Jx16 velgen inclusief 185/50 R16 banden € 750 € 620 ○ -

€ 50 € 41 - ○

Uni lak: Sunflower Yellow € 0 € 0 ● ●
Signaallak: Candy White, Tornado Red, Kiwi Green € 250 € 207 ○ ○
Metallic lak: Crystal Blue, Deep Black, Tungsten Silver € 350 € 289 ○ ○

OPTIES EN PAKKETTEN
• = standaard • = optioneel - = niet leverbaar

Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.



Het is belangrijk dat de CITIGOe iV in goede conditie blijft. De CITIGOe iV wordt daarom standaard 
geleverd inclusief zes jaar onderhoud en APK. De speciaal opgeleide ŠKODA  
technici zullen de werkzaamheden uitvoeren.

De ŠKODA CITIGOe iV wordt geleverd inclusief:
- 2 jaar volledige fabrieksgarantie
- 8 jaar fabrieksgarantie op de hoogvoltaccu (max. 160.000 km)
-  Door ŠKODA geadviseerde onderhoudsinspecties en de wettelijke APK-keuringen voor een 

periode van 6 jaar (tot 72 maanden) óf maximaal 90.000 km (hetgeen wat als eerst bereikt 
wordt), uit te voeren door een erkende Nederlandse ŠKODA servicepartner naar keuze.  
In totaal betreffen het 4 onderhoudsinspecties.

Onder de geadviseerde onderhoudsinspecties vallen:
- Onderhoudsinspecties
- Vervanging remvloeistof
- Vervanging interieurfilter

Alle reparaties of vervangingen die het gevolg zijn van slijtage van onderdelen of schade door het 
gebruik van de auto, die niet vallen onder de voorgeschreven onderhoudsadviezen van de auto zijn 
niet inbegrepen. ŠKODA stelt als voorwaarde voor de fabrieksgarantie dat het voertuig conform 
fabrieksvoorschrift is onderhouden. Indien je het voertuig exclusief de door ŠKODA geadviseerde 
onderhoudsinspecties wenst aan te schaffen, kun je dit bij het bestellen van het voertuig aangeven. 
In dat geval zal het bedrag van € 247 exclusief BTW (€ 299 inclusief BTW) worden afgetrokken van 
de consumentenadviesprijs. De fiscale waarde van het voertuig wijzigt hierdoor niet.

Fabrieksvoorgeschreven onderhoud & APK

Inclusief

Fabrieks voorgeschreven interval o.b.v. 15.000 km per jaar 12 mnd/15.000 km 24 mnd/30.000 km 36 mnd/45.000 km 48 mnd/60.000 km 60 mnd/75.000 km

Onderhoudsinspectie eerste keer 2 jaar óf maximaal 30.000 km, daarna elk jaar óf max 30.000 km ● ● ● ●

Uitgebreide inspectie eerste keer 3 jaar, daarna elke 2 jaar ● ●

Interieurfilter elke 2 jaar óf 30.000 km ● ●

Remvloeistof elke 3 jaar óf maximaal 30.000 km ●

APK alleen keuren en afmelden ●

ONDERHOUD NIEUWE ŠKODA CITIGOe iV 



Met de laadpas van Shuttel krijgt u van ŠKODA leuke extra's zoals bijvoorbeeld een gratis rijtraining. Daarnaast profiteert u van vaste tarieven per kWh per type laadlocatie. Bij de laadpas kunt u kiezen voor het 
laadabonnement: een vast bedrag per maand op basis van het aantal kilometers dat je per jaar rijdt. Optioneel is de laadpas uit te breiden met Shuttel mobiliteit. Met dezelfde pas reist u dan met o.a. het OV, de 
OV-fiets en de taxi en worden alle kosten op één factuur verzameld.

excl. BTW incl. BTW

Laadpas (Shuttel basis) p/mnd € 1,64 1,99

Laadpas inclusief mobiliteit (Shuttel mobiliteit) p/mnd € 4,95 5,99

Starttarief Tarief per kWh

Laadtarieven standaard laden excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW

Thuisladen € - - 0,19 0,23 

Publiek laden € 0,50 0,61 0,30 0,36 

Snelladen € 0,50 0,61 0,55 0,67 

Ionity € 0,50 0,61 € 8 per sessie € 9,68 per sessie 

Laadabonnement

Bundels* met thuisladen zonder thuisladen

Jaarkilometrage           kWh excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW

10.000 km               1.667 kWh € 35 42,35 44 53,24

15.000 km               2.500 kWh € 52 62,92 67 81,07

20.000 km               3.333 kWh € 69 83,49 89 107,69

25.000 km               4.167 kWh € 87 105,27 111 134,31

30.000 km               5.000 kWh € 104 125,84 133 160,93

35.000 km               5.833 kWh € 122 147,62 156 188,76

40.000 km               6.666 kWh € 139 168,19 178 215,38

* - Jaarlijks vindt een afrekening plaats op basis van de daadwerkelijk verbruikte kWh maal het vaste kWh-tarief (€ 0,25 met thuisladen en € 0,32 zonder thuisladen).

- De ingeschatte kWh kunnen in Nederland gebruikt worden. Kosten van buitenlandse transacties worden 1-op-1 doorbelast en worden bovenop het voorschotbedrag in rekening gebracht.

- De thuislaadvergoeding bedraagt € 0,19 per kWh ex btw.

- Snelladen is gemaximaliseerd op 20%. Indien er meer wordt snel geladen worden deze kosten in rekening gebracht tegen € 0,55 per kWh ex btw.

- Laadtransacties zijn vergroend met Europese windenergie.

- Prijzen kunnen tussentijds aangepast worden.

- Genoemde bundelprijzen zijn per maand weergegeven. 

LAADPAS (ACCESSOIRE BIJLEVERING VIA SHUTTEL)



Smart thuislaadpunt 11 kW excl. BTW incl. BTW

- Eve Single Pro-line 11 kW (3 x 16A) laadpunt, inclusief loadbalancing

- I.c.m. laadabonnement € 900 1.089

- Niet i.c.m. laadabonnement € 1.050 1.271

- Hostingkosten (verplicht) p/mnd € 5,95 7,20

- Onderhoud (optioneel) p/mnd € 5,00 6,05

Installatiepakketten voor thuislaadpunten excl. BTW incl. BTW

- Ready to go € 500 605

- Standard € 600 726

- Renew € 875 1.059

- Meerprijs graafwerk per meter € 38 46

Installatiepakketten zijn inclusief

- Installatie aan de wand

- Benodigde werkzaamheden in de meterkast

- Bekabeling en aansluiten loadbalancing op de slimme meter

- 1 meter graafwerkzaamheden

- 1x muurdoorboring

- Arbeid en voorbereiding

- Uitleg en in werking stellen laadpunt

Smart zakelijk dubbel laadpunt 22 kW excl. BTW incl. BTW

- Eve Double Pro-line 2 x 22 kW (3 x 32A) laadpunt

- I.c.m. laadabonnement € 2.250 2.723

- Niet i.c.m. laadabonnement € 2.400 2.904

- Hostingkosten (verplicht) p/mnd € 9,95 12,04

- Onderhoud (optioneel) p/mnd € 10,00 12,10

.. Let op: voor een zakelijk laadpunt worden installatiekosten op maat door Shuttel geoffreerd.

LAADPUNTEN (ACCESSOIRE BIJLEVERING VIA SHUTTEL)
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KLEUREN NIEUWE ŠKODA CITIGOe iV

Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.



VELGEN NIEUWE ŠKODA CITIGOe iV

Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Lichtmetalen velgen 16" SCORPIUS SILVER
185/50 R16

Lichtmetalen velgen 16" SCORPIUS BLACK
185/50 R16

Stalen velgen 14" met wieldoppen INDUS
165/70 R14 



Motor Permanent Magneet Synchroonmotor

Max. vermogen (kW(pk)/min-1) 61 (83)

Max. koppel (Nm/min-1) 212 

Versnellingsbak standaard 1 versnelling

Prestaties

Topsnelheid (km/u) 130 

Acceleratie 0-100 km/u (s) 12.3

Gewichten

Massa rijklaar 1.235 

Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg) 1.530 

Max. daklast (kg) 50 

Max. trekgewicht (kg) 0 

Max. kogeldruk (kg) 0 

Stroomverbruik, kWh/100 km) 

Gecombineerd: 12,8 - [12,9]

CO2 uitstoot gecombineerd, g/km 0 

Batterij / Laadsysteem

Batterijtype Lithion-Ion

batterijgewicht, kg ca. 248

Batterij positie Tussen de assen

Nominale capaciteit (kWh / Ah) 36,8 / 60

Aantal cellen / Module 32,3 

Nominale spanning AC/DC (V) 210 - 357

Oplaadtijd AC 2,4 kW 100% SOC 16:12

Oplaadtijd AC 7,2 kW 100% SOC 5:27

Oplaadtijd DC 40 kW 80% 1:0

TECHNISCHE GEGEVENS NIEUWE ŠKODA CITIGOe iV 

Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

[…] = o.b.v. 16" lichtmetalen velgen



Carrosserie 
Lengte (mm) 3600 
Breedte (mm) 1645 
Hoogte (mm) 1492 
Wielbasis (mm) 2417 
Spoorbreedte voor/achter 1412 / 1408

Bagageruimte (tot aan de achterbank) (L) 250
Bagageruimte (tot aan de voorstoelen) (L) 923
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skoda.nl

Uw ŠKODA-dealer:
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