TO NEO ŠKODA

enyaq iV

Επαναφορτίστε
θετικά τη ζωή σας
Το νέο ŠKODA ENYAQ iV δεν είναι απλά ένα νέο SUV. Είναι το αποτέλεσμα μιας
εντελώς νέας φιλοσοφίας. Το πρώτο, πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο της ŠKODA
εισάγει μία μοναδική τεχνολογική, σχεδιαστική, αυτοκινητική και περιβαλλοντική
ματιά.
Η εντυπωσιακή του εμφάνιση, η ευελιξία και η άμεση επιτάχυνση το καθιστούν
απολαυστικό στην οδήγηση. Προηγμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας,
πολυάριθμα συστήματα υποβοήθησης και ένα πρωτοποριακό εσωτερικό το
μεταμορφώνουν σε αξιόπιστο σύντροφο, που δε θέλεις ποτέ να αποχωριστείς.
Όλα αυτά τα χαρίσματα αναδεικνύουν το ENYAQ iV, ένα πρακτικό πολυχρηστικό
αυτοκίνητο, σε έναν πιστό φίλο της οικογένειας, σταθερό σύντροφο στα σπορ
δραστηριότητες και, κυρίως στην καλύτερη παρέα στη φύση.
Έχοντας σχεδιαστεί εξ αρχής ως ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το νέο ENYAQ iV ανοίγει
ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στην ιστορία της ŠKODA AUTO. Ξεκινήστε κι εσείς
μαζί του ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σας. Οδηγήστε το και κάντε το πρώτο βήμα
στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, αφήνοντας πίσω σας καθαρό αποτύπωμα.
Αυτό σημαίνει Simply Clever. Αυτό σημαίνει ŠKODA.

"Ηλεκτρίζει" ακόμα
και εξωτερικά
Η ολοκαίνουργια τεχνολογία συμβαδίζει με μία εντελώς νέα σχεδίαση. 		
Το ENYAQ iV είναι το πρώτο μέλος της οικογένειας ŠKODA που σχεδιάστηκε
ειδικά για την εποχή της Ηλεκτροκίνησης. Διατηρώντας την αυτοπεποίθηση
ενός SUV, συνδυάζει την παραδοσιακή φιλοσοφία της ŠKODA με μία τολμηρή,
φρέσκια και πρωτοποριακή στιλιστική προσέγγιση. Το νεότερο μέλος της
οικογένειας ŠKODA iV έρχεται στο προσκήνιο με μία μοναδική τεχνολογία που
σας περιμένει πίσω από μοναδικές γραμμές.

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μπορεί το ψηλότερο αμάξωμα, το στιβαρό
εμπρός τμήμα με το χαρακτηριστικό σχήμα
του καπό και η μεγαλύτερη απόσταση από το
έδαφος να υποδηλώνουν τον SUV χαρακτήρα του
αυτοκινήτου, όμως η νέα σχεδίαση της μάσκας
υπόσχεται μία έκπληξη κάτω από το καπό. Αν
και στην πραγματικότητα ένα καθαρό, ηλεκτρικό
αυτοκίνητο δεν έχει την ανάγκη της μάσκας,το
ENYAQ iV δεν ήταν δυνατόν να την αποχωριστεί.
Ένα ισχυρό στοιχείο ταυτότητας που χαρίζει στα
οχήματα ŠKODA τη χαρακτηριστική φυσιογνωμία
τους, μετατρέπεται σε ένα αυθεντικό και υψηλής
αισθητικής αξεσουάρ.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ

Χαρακτηριστικές γραμμές και επιθετικό σμίλευμα προσδίδουν στο ENYAQ iV δυναμική εμφάνιση και κίνηση. Σε αυτό
συμμετέχουν και τα αιχμηρά πίσω φώτα που διεισδύουν μέσα στα φτερά. Η πιο πλούσια σε εξοπλισμό έκδοση, έρχεται με
πίσω φώτα full LED με κρυστάλλινα διακοσμητικά στοιχεία και δυναμικά φλας. Τα πίσω φώτα διαθέτουν επίσης μία δυναμική
λειτουργία (coming home και leaving home), που ενεργοποιείται με το άνοιγμα ή κ λείσιμο των θυρών, για παράδειγμα.

Η μοναδική κρυστάλλινη δομή, χαρακτηριστική της σχεδίασης ŠKODA, τονίζει την τρισδιάστατη μορφή των προβολέων και
τους μεταμορφώνει σε έργο τέχνης. Η κορυφαία έκδοση διαθέτει προβολείς full LED Matrix, που προσφέρουν μία καινοτόμα
λύση φωτισμού και υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας. Ο συνδυασμός προβολέων LED Matrix και κρυστάλλινων φώτων σε όλη
την πρόσοψη του αυτοκινήτου είναι προαιρετικός.

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ ΓΟΗΤΕΙΑ
Το αυτοκίνητο προβάλλει με αυτοπεποίθηση τον ξεχωριστό και αυθεντικό χαρακτήρα του. Η εμπρός
μάσκα διατίθεται, προαιρετικά, με 130 LED που σχηματίζουν μία λωρίδα η οποία συνδέει τους προβολείς
και φωτίζουν τις κάθετες γρίλιες πίσω από ένα διάφανο τοίχο. Η κρυστάλλινη όψη του φωτίζεται όταν
ενεργοποιούνται οι προβολείς ακόμα και στην μεσαία σκάλα. Σε συνδυασμό με τη λειτουργία coming home
και leaving home,όταν, δηλαδή, ανοίγεις και κ λείνεις το αυτοκίνητο (ή ακόμα και όταν το πλησιάζεις με το
κ λειδί στην τσέπη σου), ενεργοποιούνται και τα LED. Αυτό σημαίνει ότι τα φώτα ανάβουν και σβήνουν
σταδιακά, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Τα σχήματα του αμαξώματος, οι εξωτερικές λεπτομέρειες
ακόμα και η σχεδίαση των ζαντών δημιουργήθηκαν με
κριτήριο την ελάχιστη δυνατή αεροδυναμική αντίσταση.
Η τοποθέτηση της μπαταρίας κάτω από το πάτωμα –
ανάμεσα στον εμπρός και τον πίσω άξονα – χαρίζει στο
αυτοκίνητο βέλτιστη κατανομή βάρους. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα βέλτιστη ευστάθεια και έλεγχο του οχήματος.

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ
ΗΛΙΟΡΟΦΗ
Η προαιρετική, ηλεκτρικά
ρυθμιζόμενη πανοραμική
ηλιοροφή θα προσφέρει
ακόμα πιο απολαυστική
εμπειρία ταξιδιού και
αίσθηση ελευθερίας σε
όλους τους επιβάτες.
Παράλληλα, ως ουσιαστικό
στιλιστικό στοιχείο, θα
ενισχύσει την ελκυστική
εμφάνιση του.

ΠΙΣΩ ΦΩΤΑ FULL
LED – ΒΑΣΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ
Η ασφάλειά σας είναι
προτεραιότητά μας.
Γι’ αυτό η βασική έκδοση
των πίσω φώτων
υποστηρίζεται από
τεχνολογία full-LED.

ΕΜΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ
– ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΡΑΓΕΣ ΟΡΟΦΗΣ
Το αυτοκίνητο
περιλαμβάνει ράγες
οροφής ειδικού προφίλ
που βελτιώνουν την
αεροδυναμική. Οι ράγες
οροφής διατίθενται επίσης
σε μαύρο, ανάλογα με το
συνδυασμό εξοπλισμού.

Η φυσιογνωμία του
αυτοκινήτου είναι
εντυπωσιακή, σε όλες τις
εκδοχές. Η εμπρός μάσκα
αντιπροσωπεύει ένα
ενδιαφέρον στιλιστικό
στοιχείο, ακόμα και στην
έκδοση χωρίς φώτα LED.
Οι προβολείς διατίθενται
σε δύο εκδόσεις, πάντα
με τεχνολογία LED. Η
διαφορά βρίσκεται στον
αριθμό των λειτουργιών.

ΣΠΙΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΠΟΥ ΝΙΩΘΕΙΣ
ΣΑΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ŠKODA,
ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
Εμπνευσμένο από το στιλ ζωής σας και την άνεση και θαλπωρή του καθιστικού σας, το
αυτοκίνητο συνοδεύεται από συλλογές Design Selections με ειδικά στυλιστικά στοιχεία.
Οι καλύτεροι interior designers επέλεξαν προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια των Design
Selections για να καταφέρουν να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα τύπου living room
στο εσωτερικό του αυτοκινήτου σας – για να νιώθετε σαν στο σπίτι σας. Τα ιδιαίτερα
σχεδιαστικά στοιχεία κάθε συλλογής δίνουν το «παρών» εσωτερικά: καθίσματα, ταμπλό,
υποβραχιόνιο, κεντρική κονσόλα, ένθετα θυρών, διάκοσμος, φωτισμός και πατάκια.

eco

SUITE

DESIGN SELECTION

ECOSUITE
Η κομψή και σοφιστικέ ecoSuite Design
Selection μπορεί να ικανοποιήσει με
λύσεις φιλικές για το περιβάλλον ακόμα
και τους πιο απαιτητικούς στον τομέα της
άνεσης: Μοναδική επένδυση από δέρμα
κατεργασμένο με λάδι, στην απόχρωση
του Cognac, με αντίθετες λεπτομέρειες σε
Stone Beige. Εκχύλισμα από φύλλα ελιάς
αντί χημικών στη διαδικασία κατεργασία,
για πιο οικολογική παραγωγή. Στοιχεία που
βαρύνουν στην εκτίμηση ιδιαίτερα όσων
είναι υπέρμαχοι της βιώσιμης ανάπτυξης.

ΚΟΝΣΟΛΑ, ΕΝΘΕΤΑ ΘΥΡΩΝ, ΚΑΙ ΠΑΤΑΚΙΑ
Η ecoSuite Design Selection περιλαμβάνει επένδυση
από δερματίνη σε Cognac απόχρωση με Stone Beige
ραφές στην κονσόλα, ένθετα διακοσμητικά Piano Black
σε κονσόλα και πόρτες, και ένθετα στις πόρτες από
δερματίνη σε χρωματισμό Cognac Brown.
Τα μαύρα πατάκια με μπορντούρα σε Cognac Brown
ολοκ ληρώνουν την εικόνα του εσωτερικού.

ΣΤΙΛ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Η κεντρική κονσόλα, επενδεδυμένη με Cognac Brown δερματίνη υποστηρίζει άριστα την αψεγάδιαστη ταυτότητα της ecoSuite Design Selection.
Επιπλέον, η κονσόλα φέρει προστατευτική επένδυση που της χαρίζει απαλή αίσθηση στην αφή. Μια λύση που θα συναρπάσει τους υψηλόσωμους
οδηγούς, καθώς τα πόδια τους ακουμπούν στην κονσόλα την ώρα της οδήγησης. Ο απαλός φωτισμός της κεντρικής κονσόλας, αποτελεί τμήμα του
κρυφού εσωτερικού φωτισμού LED. Ένα ιδιαίτερο στιλιστικό στοιχείο είναι η μπορντούρα των εμπρός καθισμάτων σε αντίθετη απόχρωση.

SUITE

DESIGN SELECTION

SUITE
Απολαύστε αίσθηση πολυτέλειας με την Suite Design
Selection. Εσωτερικό που αποπνέει ποιότητα και σας
περιβάλλει με άνεση και αρμονία, χάρη στα μοναδικά
υλικά με κυρίαρχο το μαλακό δέρμα.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ,
ΕΝΘΕΤΑ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΠΑΤΑΚΙΑ
Το σαλόνι της
έκδοσης Suite Design
Selection φέρει
δερμάτινη επένδυση
σε Soul Black, που
είναι εξαιρετικά
ευχάριστη στην
αφή και προσφέρει
μέγιστη άνεση για
όλους τους επιβάτες.
Το ταμπλό
ολοκληρώνεται από
επένδυση δερματίνης
σε απόχρωση Soul
Black με ραφή.
Άλλα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα είναι το
ένθετο διακοσμητικό
σε Piano Black
(ταμπλό και πόρτες),
ένθετα από δερματίνη
Soul Black στις πόρτες
και μαύρα πατάκια με
ρέλι στο χρώμα του
Cognac Brown.

ΣΤΙΛΑΤΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Μοναδικές λεπτομέρειες, όπως ραφές και ρέλια σε αντίθετη
απόχρωση Cognac Brown συνθέτουν ένα μοναδικό σύνολο.

LOUNGE

DESIGN SELECTION

LOUNGE
Τα χαρακτηριστικά του καινοτόμου ηλεκτρικού
αυτοκινήτου ολοκ ληρώνουν την έκδοση Lounge
Design Selection. Περίτεχνο εσωτερικό με υλικά
υψηλής ποιότητας συναντά την προηγμένη,
σύγχρονη αισθητική, δίνοντας έμφαση στις
αποκ λειστικές λεπτομέρειες.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ,
ΕΝΘΕΤΑ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΠΑΤΑΚΙΑ
Ενώ στα καθίσματα
χρησιμοποιείται
ο συνδυασμός
δέρματος με ύφασμα
μικροϊνών, το ταμπλό
φέρει επένδυση
μικροϊνών με ραφή.
Άλλα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά
είναι το ένθετο
διακοσμητικό σε
Anodized Cross
(ταμπλό και πόρτες),
ένθετα από ύφασμα
μικροϊνών στις πόρτες,
και μαύρα πατάκια.

ΡΑΦΗ
Η διακοσμητική ραφή τονίζει τη ακρίβεια στην ποιότητα
κατασκευής του εσωτερικού της έκδοσης Lounge Design
Selection.

LODGE

DESIGN SELECTION

LODGe
Η μετακίνηση του μέλλοντος και η βιωσιμότητα έχουν
έντονη αντανάκ λαση στην έκδοση Lodge Design Selection.
Μπορείτε να νιώσετε ότι η φύση ταξιδεύει μαζί σας.
Απαλά υλικά και φωτεινά χρώματα συνθέτουν ένα
φιλόξενο και φιλικό περιβάλλον, δημιουργώντας μια
ευχάριστη ατμόσφαιρα για το ταξίδι σας.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΑΤΑΚΙΑ
Στο σαλόνι της
έκδοσης Lodge
Design Selection
κυριαρχεί ο
μοναδικός
συνδυασμός
υφάσματος από
ανακυκ λωμένο
πολυέστερ, από
μπουκάλια PET και
μαλλί, το οποίο
υπογραμμίζει το
φυσικό χαρακτήρα
του εσωτερικού. Το
μαλλί έχει δοκιμαστεί
και εγκριθεί σύμφωνα
με τη διαδικασία
πιστοποίησης
ποιότητας της
Woolmark Company.
Μία ετικέτα
πιστοποίησης
μαλλιού είναι
ενσωματωμένη
στο κάθισμα
συμβολίζοντας
τη φιλοσοφία
βιωσιμότητας.
Άλλες λεπτομέρειες
του εσωτερικού
είναι η επένδυση
στο ταμπλό και τα
υφασμάτινα ένθετα
στις πόρτες, οι ραφές
και τα μαύρα πατάκια.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΝΘΕΤΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ
Το ένθετο διακοσμητικό Silver Square Haptic όχι μόνον αναδεικνύει το σχήμα του ταμπλό
και διακοσμεί την πόρτα, αλλά προσδίδει και κύρος στην ταυτότητα του εσωτερικού.
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LOFT
Η έκδοση Loft Design Selection διαθέτει
ένα μοντέρνο και φιλόξενο εσωτερικό.
Ο κομψός και διαχρονικός συνδυασμός
γκρι/μαύρου αποπνέει μία αίσθηση
αρμονίας. Οικογένειες με παιδιά θα
εκτιμήσουν την αντοχή του υλικού που
καθαρίζεται εύκολα.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ,
ΕΝΘΕΤΑ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΠΑΤΑΚΙΑ
Η έκδοση Loft
Design Selection
έρχεται με έναν
συνδυασμό
υφάσματος και
δερματίνης για το
σαλόνι. Το ταμπλό
φέρει υφασμάτινη
επένδυση με ραφή.
Μεταξύ άλλων
ξεχωρίζουν το
ένθετο διακοσμητικό
σε βουρτσισμένο
αλουμίνιο (ταμπλό
και πόρτες), τα
υφασμάτινα ένθετα
στις πόρτες και τα
μαύρα πατάκια.

ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πρακτικό δεν σημαίνει απαραίτητα αυστηρό. Τα πίσω καθίσματα
φέρουν επίσης διακοσμητικές ραφές, προσφέροντας στα παιδιά
και στους φίλους σας μία αίσθηση προηγμένης άνεσης.

studio
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STUDIO
Η έκδοση Studio Design Selection προσφέρει
απλό, λιτό στυλ που ενσαρκώνει άριστα την
αρχή «η μορφή ακολουθεί τη λειτουργία».
Ένας δοκιμασμένος συνδυασμός γκρι/
μαύρου έχει επιλεγεί για τα υλικά που
χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΝΘΕΤΑ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
Η υφασμάτινη
ταπετσαρία είναι
γκρι χρώματος, που
φημίζεται για την
πρακτικότητά της.
Το ταμπλό φέρει
υφασμάτινη επένδυση
με ραφή.
Άλλα χαρακτηριστικά
είναι το ανάγλυφο
Grain decor στο ταμπλό
και τις πόρτες και τα
υφασμάτινα ένθετα
στις πόρτες.

ΔΕΡΜΑ
Τα δερμάτινα αξεσουάρ δένουν άριστα με κάθε είδους εσωτερικό. Γι’ αυτό, το πολυλειτουργικό τιμόνι είναι πάντα δερμάτινο,
ανεξάρτητα από την επένδυση της καμπίνας που θα επιλέξετε. Παράλληλα, είναι ανθεκτικό στη χρήση και τις φθορές, με αποτέλεσμα
να μοιάζει με καινούργιο, ακόμα και μετά από πολλά χρόνια χρήσης.

ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΝΑ ΝΕΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ;
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ
Πόσα χιλιόμετρα καλύπτει συνολικά η μπαταρία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου;
Η ζωή της μπαταρίας έχει μεγάλη διάρκεια. Η εμπειρία από χώρες όπου είναι
διαδεδομένη η χρήση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ως taxi, δείχνει ότι οι μπαταρίες
διατηρούν το 75% μέχρι το 90% της αρχικής τους χωρητικότητας ακόμα και μετά από
200.000 ή 300.000 km, ανάλογα πάντα με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται.
Ποιες είναι οι απαιτήσεις service των ηλεκτροκινητήρων;
Επειδή το βασικό, και ουσιαστικά το μοναδικό, κινούμενο εξάρτημα του
ηλεκτροκινητήρα είναι ο ρότορας, οι απαιτήσεις σέρβις είναι ελάχιστες συγκριτικά με
ένα κινητήρα εσωτερικής καύσης. Δεν χρειάζονται αλλαγές λαδιού ή αντικατάσταση
φίλτρου καυσίμου και αέρα.
Μπορεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο να φορτιστεί στη βροχή;
Ναι, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος βραχυκυκλώματος ή ζημιάς στο αυτοκίνητο. Τόσο το
αυτοκίνητο όσο και ο ίδιος ο φορτιστής έχουν αρκετά επίπεδα προστασίας για αυτήν
την περίπτωση. Επιπλέον, ο κινητήρας μπορεί να ξεκινήσει μόνον όταν αφαιρεθεί το
καλώδιο φόρτισης.
Πρέπει το καλώδιο φόρτισης να αποσυνδεθεί μόλις η μπαταρία φορτιστεί;
Όχι, το σύστημα φόρτισης του αυτοκινήτου αποσυνδέεται μόνο του όταν ολοκληρωθεί
η φόρτιση.
Είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα επικίνδυνα σε ένα ατύχημα;
Όπως τα συμβατικά έτσι και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα υποβάλλονται στα καθιερωμένα
crash tests με καλά αποτελέσματα. Οι μπαταρίες δεν εκρήγνυνται σε ένα ατύχημα,
ενώ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν επίσης να λειτουργούν χωρίς συμπλέκτη και
χωρίς λιπαντικό κιβωτίου ή κινητήρα, στοιχεία υπεύθυνα για μια πυρκαγιά σε ένα
αυτοκίνητο.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΠΡΙΖΑ ΓΙΑ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕΧΡΙ 536 km
Η αυτονομία και η ισχύς του αυτοκινήτου καθορίζονται από το συνδυασμό μπαταρίας (50/60/80)
και συστήματος κίνησης. Ενώ οι εκδόσεις 50 και 60 διατίθενται αποκλειστικά με πίσω κίνηση, η
έκδοση 80 προσφέρεται και με 4x4*. Ανάλογα με το συνδυασμό που θα επιλέξετε, η αυτονομία του
αυτοκινήτου μπορεί να φτάσει τα 536 km. Η ανάκτηση ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
αύξηση της αυτονομίας. Η ενέργεια που ανακτάται κατά το φρενάρισμα και η αποθήκευσή της στη
μπαταρία ελέγχεται μέσω του τιμονιού με ειδικά χειριστήρια, με τα οποία μπορείτε να ρυθμίζετε το
επίπεδο έντασης της ανάκτησης.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΕ ΠΡΙΖΑ
Υπάρχουν πολλοί τρόποι φόρτισης,
αλλά όλοι έχουν ένα κοινό: το
ηλεκτρικό αυτοκίνητο πρέπει
να συνδεθεί στην πρίζα. Η θύρα
φόρτισης βρίσκεται στο σημείο πίσω
δεξιά που συνήθως τοποθετείται
η τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου.
Ανάλογα με τη μέθοδο φόρτισης
(AC/DC) και τη χωρητικότητά της, η
μπαταρία μπορεί να φορτιστεί στο
80% σε μόλις 35 λεπτά.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Με το καλώδιο Mode 3 (στα αριστερά), που περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό, μπορείτε να φορτίζετε με ισχύ 11
kW / ώρα σε δημόσια σημεία φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (AC). Η λύση AC φόρτισης διατίθεται με iV φορτιστή
που λειτουργεί σαν κινητό wallbox και παρέχει φόρτιση ισχύος έως 11 kW από οποιαδήποτε πρίζα, παντού. Σε σταθμούς
φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC) υψηλής ισχύος, το ENYAQ iV μπορεί να φορτίζεται με ισχύ έως 50 kW στάνταρ. Ο
προαιρετικός ταχυφορτιστής DC, που συνοδεύεται από προπληρωμένη για ένα χρόνο πρόσβαση στο δίκτυο IONITY, σας
προσφέρει μέχρι 100/125 kW (ανάλογα με την έκδοση της μπαταρίας).

* Θα διατίθεται αργότερα.
AC –Alternating Current (Εναλλασσόμενο Ρεύμα).
DC – Direct Current (Συνεχές Ρεύμα).

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

DYNAMIC CHASSIS CONTROL

Συγκριτικά με ένα βενζινοκίνητο όχημα, τα εξαρτήματα κίνησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου δεν παράγουν περιττή ενέργεια για τη θέρμανση της
καμπίνας. Η λύση: ένα πολύ αποδοτικό σύστημα αντλίας θερμότητας συμπιέζει το ψυκτικό μέσο, που για την περίσταση είναι διοξείδιο του άνθρακα.
Η παραγόμενη θερμότητα χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του αέρα που ρέει προς το εσωτερικό. Αυτή αντλεί λιγότερη ενέργεια από τη μπαταρία
συγκριτικά με ένα καλοριφέρ υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα να κερδίζετε σε αυτονομία συγκριτικά με ένα ηλεκτρικό όχημα χωρίς αντλία θερμότητας.

Το προαιρετικό Dynamic Chassis Control (DCC), αξιολογεί συνεχώς και απαντά στις διάφορες οδηγικές καταστάσεις (φρενάρισμα, επιτάχυνση, στρίψιμο), προσαρμόζοντας
τα χαρακτηριστικά απόσβεσης και διεύθυνσης. Από το μενού του συστήματος infotainment, μπορείτε να επιλέγετε ένα από τα έξι διαφορετικά οδηγικά προγράμματα
ανάλογα με τις απαιτήσεις σας: Eco, Eco+, Comfort, Normal, Sport, και Individual. Επιπλέον, από το slider (χειριστήριο στη βάση της οθόνης πολυμέσων) μπορείτε να
καθορίζετε την ενδοτικότητα της ανάρτησης μεταξύ των προγραμμάτων, από Comfort+ μέχρι Sport+.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΣΑΣ
Βάλτε την πολυτέλεια στη ζωή σας, όπως κι αν την εννοείτε.
Με πολυάριθμες μελετημένες τεχνολογίες και έξυπνα
χαρακτηριστικά, οι καθημερινές σας διαδρομές γίνονται μία
απολαυστική εμπειρία.

VIRTUAL PEDAL
(ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΝΤΑΛ)
Η 5η πόρτα μπορεί να
εφοδιάζεται με εικονικό
πεντάλ που επιτρέπει
ανέπαφη πρόσβαση. Αυτό
διατίθεται αποκ λειστικά σε
συνδυασμό με την ηλεκτρικού
ελέγχου 5η πόρτα και το
σύστημα KESSY.

KESSY
Με τη νέα έκδοση του
KESSY (Keyless Entry,
Start & exit System)
το αυτοκίνητο μπορεί,
χωρίς τη χρήση του
τηλεχειρισμού από το
κ λειδί, να κλειδώνει και
να ξεκ λειδώνει από όλες
τις πόρτες.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΝ
Τέσσερις απεικονίσεις όπως
Στάνταρ, Πλοήγηση, Συστήματα
Υποστήριξης και Στατιστικά
Οδήγησης (Good Bye View)
προβάλλονται σε ψηφιακό πίνακα
οργάνων 5.3". Ο έλεγχος γίνεται
απλά, μέσω του κουμπιού "View"
στο τιμόνι.

PHONE BOX / USB
Το phone box ενισχύει το σήμα
της κινητής συσκευής σας και
ταυτόχρονα, φορτίζει ασύρματα
το τηλέφωνό σας ενώ οδηγείτε.
Ο χώρος αυτός, πέρα της
εύκολης πρόσβασής του, είναι
και κατάλληλος για συσκευές με
μεγάλη οθόνη. Επίσης επιτρέπει τη
σύνδεση δύο κινητών τηλεφώνων
ταυτόχρονα. Δύο θύρες USB-C
στην κεντρική κονσόλα επιτρέπουν
την εύκολη σύνδεση εξωτερικών
συσκευών με το σύστημα
infotainment χωρίς ανάγκη για
προσαρμογέα ή αντάπτορα.

HEAD-UP DISPLAY ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (AR)
Το head-up display επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) είναι ένας καινοτόμος και εξαιρετικά ασφαλής τρόπος πρόσβασης των οδηγών σε απαραίτητα δεδομένα.
Ψηφιακές πληροφορίες οδήγησης, όπως ταχύτητα, πλοήγηση και adaptive cruise control, προβάλλονται απευθείας στο δρόμο μπροστά στα μάτια σας, με μία πιο ρεαλιστική
απεικόνιση των πληροφοριών. Με τον τρόπο αυτό δεν διασπάται η προσοχή του οδηγού και όλες οι σημαντικές πληροφορίες προβάλλονται μέσα στο οπτικό του πεδίο.

INFOTAINMENT
Το προαιρετικό infotainment με σύστημα
πλοήγησης σας προσφέρει νέες δυνατότητες
και κορυφαία συνδεσιμότητα. Εκτός από
τον έλεγχο μέσω αφής ή κίνησης του χεριού,
στο παιχνίδι μπαίνει και Laura, η ψηφιακή
βοηθός. Αυτό το νέο, αναβαθμισμένο σύστημα
φωνητικού ελέγχου που βασίζεται στο
διαδίκτυο μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις για
ποικίλα θέματα και να υπακούει σε εντολές.
Για παράδειγμα, βρίσκει το το αγαπημένο
σας μουσικό κομμάτι ή της υπαγορεύετε
ένα SMS. Το σύστημα απαντά όχι μόνο σε
προκαθορισμένες φωνητικές εντολές αλλά
αντιλαμβάνεται και την καθομιλουμένη
γλώσσα. Το Web radio, το οποίο
περιλαμβάνεται στο infotainment με σύστημα
πλοήγησης, σας επιτρέπει να προσθέσετε τα
δικά σας αγαπημένα κανάλια, podcasts, και
ειδήσεις. Μπορείτε να συντονιστείτε και να
απολαμβάνετε σε ζωντανά ραδιοφωνικούς
σταθμούς με υποστήριξη του Internet.

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΟΘΟΝΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 13"
Από την οθόνη πολυμέσων 13" μπορείτε να ελέγχετε άνετα το σύστημα infotainment και τις λειτουργίες του αυτοκινήτου. Επίσης, διαθέτει touch slider, όπου
δεν χρειάζεται να αγγίζετε την οθόνη, ενώ ρυθμίζετε το σύστημα κ λιματισμού (A/C), τη θέρμανση των καθισμάτων και την ένταση ήχου του ραδιοφώνου, για
παράδειγμα. Σε συνδυασμό με το προαιρετικό infotainment με σύστημα πλοήγησης, με το touch slider μπορείτε να μεγεθύνετε τον χάρτη. Τέλος, κάτω από
την οθόνη, υπάρχει επίσης ένα εργονομικό υποκάρπιο για πιο άνετο χειρισμό.

Θα νιώθετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
πίσω από το τιμόνι με τέσσερις κάμερες που
ανιχνεύουν το χώρο γύρω από το αυτοκίνητο.
Είναι τοποθετημένες στη μάσκα, στους
εξωτερικούς καθρέφτες και στη λαβή της 5ης
πόρτας. Η εικόνα μεταδίδεται σε πραγματικό
χρόνο στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων
για να μπορείτε να αντιδράτε ταχύτερα σε ό,τι
εμφανίζεται μπροστά σας.

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΥΚΟΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΩ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Τα LED που βρίσκονται στους εξωτερικούς
καθρέφτες, σχηματίζοντας το λογότυπο ŠKODA,
φωτίζουν την περιοχή εισόδου.

Η πανοραμική ηλιοροφή στον προαιρετικό εξοπλισμό, ανοίγει ή κ λείνει
από το χειριστήριο στο πάνελ οροφής πάνω από το κεφάλι σας. Τα φώτα
ανάγνωσης περιλαμβάνουν ένα πλήκτρο μέσω του οποίου ρυθμίζεται η
ένταση του φωτός.

Στο πίσω τμήμα του Jumbo Box θα βρείτε δύο θύρες USB-C, κατάλληλες για
φόρτιση κινητού τηλεφώνου, και μία πρίζα (230 V). Όσα αυτοκίνητα διαθέτουν
σύστημα κ λιματισμού τριών ζωνών Climatronic, υπάρχει και σχετικό χειριστήριο
για τον κ λιματισμό των πίσω καθισμάτων.

ΚΡΥΦΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Απολαύστε υπέρτατη άνεση με τα φώτα της καμπίνας. Ανάλογα με την έκδοση Design Selection, κρυφός φωτισμός LED περιλαμβάνει φώτα
διάσπαρτα στην καμπίνα του αυτοκινήτου, στην περιοχή ποδιών μπροστά και πίσω, στις λαβές των θυρών και στο χώρο αποσκευών.

ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΦΙΛΟΙ ΔΕΝ
ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΠΟΤΕ

ΜΙΚΡΕΣ ΙΔΕΕΣ ΜΕ
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κάποιες μικρές αλλαγές μπορεί να κάνουν εντυπωσιακή διαφορά. Συνδυάσαμε όλες
τις έξυπνες ιδέες για πιο ξέγνοιαστη οδήγηση. Ξεκινώντας από τον αποθηκευτικό
χώρο για πράγματα που δεν αποχωρίζεστε ώστε να είναι όλα μέσα στο αυτοκίνητο
σε τάξη. Γιατί κάποιες λεπτομέρειες πολλές φορές έχουν μεγάλη σημασία.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ
ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
Οι προστατευτικές ταινίες
παραθύρων εμποδίζουν
αποτελεσματικά τη
συσσώρευση βρομιάς
ανάμεσα στο παρμπρίζ και το
αμάξωμα του αυτοκινήτου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΟΜΠΡΕΛΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ

Ένας έξυπνος αποθηκευτικός χώρος με γνήσια ομπρέλα ŠKODA βρίσκεται στο
εσωτερικό της πόρτας του οδηγού. Είναι σχεδιασμένος για να στραγγίζει το νερό της
βροχής εκτός του αυτοκινήτου, ώστε η καμπίνα να διατηρείται στεγνή.

Τα στοιχεία αυτά αποτρέπουν την ανεπιθύμητη μετακίνηση αποσκευών κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού. Όταν δεν χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται στους
χώρους πίσω από τους θόλους των πίσω τροχών.

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ

ΤΣΕΠΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Ενσωματωμένα στις πλάτες των δύο εμπρός
καθισμάτων, τα αναδιπλούμενα τραπεζάκια με θήκες
για ποτήρια μπορούν να χρησιμοποιούνται για την
τοποθέτηση των αναψυκτικών σας και όχι μόνο.

Οργανώστε τα πράγματά σας ακόμα καλύτερα με τις τσέπες στις
πλάτες των εμπρός καθισμάτων. Φυλάξτε το notebook ή το laptop
σας στη μεγαλύτερη τσέπη και το κινητό στη μικρότερη.

ΠΙΣΩ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ
Οι πίσω επιβάτες θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα τις
θήκες για ποτήρια στο υποβραχιόνιο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΙΣ
ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΕΣ
Θα βρείτε μία θήκη για μπουκάλι 1,5 λίτρου στην
εσωτερική επένδυση της εμπρός πόρτας.

ΠΑΚΕΤΟ ΥΠΝΟΥ
Οι πίσω επιβάτες θα κοιμούνται γλυκά σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού χάρη στο Πακέτο Ύπνου. Μεταξύ
άλλων, περιλαμβάνει ρυθμιζόμενα προσκέφαλα για τα καθίσματα της εξωτερικής πλευράς ώστε να
υποστηρίζουν σωστά το κεφάλι του επιβάτη ενώ κοιμάται.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙΣ ΕΛΑΦΡΙΕΣ
ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΟΤΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ
ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ;

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΧΤΥΩΝ
Το σετ περιλαμβάνει ένα
οριζόντιο και δύο κάθετα
δίχτυα που εμποδίζουν
αποτελεσματικά τη
μετατόπιση φορτίων.
Επιπλέον, μπορείτε να
βλέπετε πού τοποθετείτε
το κάθε τι.

Φορτώστε τα πάντα, ασφαλίστε τα έξυπνα. Ο ευρύχωρος και άριστα
οργανωμένος χώρος αποσκευών σας επιτρέπει να πάρετε μαζί σας
όλα όσα θέλετε. Και κυρίως να παραμένουν όλα στη θέση τους χάρη
στα κατάλληλα συστήματα.

ΑΓΚΙΣΤΡΑ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Αναδιπλούμενα άγκιστρα στα πλαϊνά τοιχώματα του χώρου
αποσκευών για ευκολότερη και ασφαλέστερη μεταφορά τσαντών.

Δεν είναι μόνο τα καλώδια φόρτισης που μπορούν να αποθηκεύονται κάτω από το
πάτωμα του χώρου αποσκευών. Χάρη στους υποδαπέδιους αποθηκευτικούς χώρους
στον προαιρετικό εξοπλισμό, το σύστημα ασφάλισης φορτίων, τα γάντια εργασίας,
μία βούρτσα, ένα πινέλο, εργαλεία κ.ά. μπορούν να αποθηκεύονται με τάξη εδώ.

ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΜΕΣΩ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
Τα πίσω καθίσματα αναδιπλώνονται
με τη βοήθεια ενός διακόπτη στο
χώρο αποσκευών, διευκολύνοντας
τη διαδικασία φόρτωσης του
αυτοκινήτου.

ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ
Το ENYAQ iV μπορεί να
εφοδιάζεται με αναδιπλούμενο
κοτσαδόρο με ηλεκτρικό
μηχανισμό απασφάλισης. Ο
διακόπτης βρίσκεται στο χώρο
αποσκευών.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο χώρος αποσκευών, με βασική χωρητικότητα 585 λίτρων,
μπορεί να αυξηθεί με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων,
που δημιουργεί μία επίπεδη επιφάνεια φόρτωσης.

Η ΞΕΓΝΟΙΑΣΙΑ ΣΑΣ
ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Το ENYAQ iV αποτελεί ορόσημο των προσπαθειών μας να σας
προσφέρουμε το υψηλότερο επίπεδο οδικής ασφάλειας.
Πολύ έξυπνα συστήματα υποστήριξης υπόσχονται μία εξαιρετικά
ασφαλή, άνετη και απολαυστική οδήγηση. Περίπλοκα σενάρια
κυκλοφορίας αντιμετωπίζονται εύκολα. Κρίσιμες στιγμές αποφεύγονται
με επιτυχία. Το παρκάρισμα γίνεται παιχνίδι. Τα συστήματα
υποβοήθησης ŠKODA βρίσκονται πάντα στο πλευρό των οδηγών.

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Ένα πολύ προηγμένο σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης ολοκ ληρώνει αυτόματα τους σχετικούς ελιγμούς σε γνώριμο περιβάλλον, όπως είναι το σπίτι.
Πρώτον, ο οδηγός εκτελεί τον ελιγμό στάθμευσης και αποθηκεύει τη διαδρομή στη μνήμη του συστήματος. Για παράδειγμα, καταγράφει τη διαδρομή
από την είσοδο της κατοικίας μέχρι το γκαράζ ή το χώρο στάθμευσης. Στη συνέχεια, μόλις το αυτοκίνητο αναγνωρίσει τη σκαναρισμένη διαδρομή,
θα σας ζητήσει (μέσω του συστήματος infotainment) να αναλάβει τον έλεγχο. Μετά την έγκρισή σας, το όχημα θα παρκάρει αυτόνομα. Εσείς απλά το
παρακολουθείτε από τη θέση του οδηγού.*

Οι ελιγμοί στάθμευσης είναι συνήθως περίπλοκοι, και σε κάποιες περιπτώσεις επικίνδυνοι. Όταν ο χώρος είναι περιορισμένος, ακόμα και
η πρόσβαση στο αυτοκίνητο (είσοδος/έξοδος) μπορεί να είναι απαιτητική. Με το σύστημα Remote Parking Control, μπορείτε εύκολα να
δίνετε εντολές μέσω της εφαρμογής, χωρίς καν να βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο.
Το όχημα κινείται εμπρός / πίσω αυτόνομα. Κατά τη διάρκεια ελιγμών, το σύστημα μπορεί να ανιχνεύει αντικείμενα και πεζούς που
πλησιάζουν, αποτρέποντας μία πιθανή σύγκρουση. Το αυτοκίνητο και το κινητό σας επικοινωνούν μέσω Bluetooth.*

Θα είναι διαθέσιμο σε
επόμενες εκδόσεις.

TRAVEL
ASSIST

Το Travel Assist συνδυάζει τις λειτουργίες αρκετών συστημάτων υποβοήθησης και φροντίζει να
νιώθετε ασφάλεια και άνεση, στην πόλη ή στον αυτοκινητόδρομο. Για μέγιστη ασφάλεια, το Travel
Assist πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς από τον οδηγό. Ως εκ τούτου, το "έξυπνο" τιμόνι
ανιχνεύει την αφή του οδηγού και λειτουργεί ως διαδραστική επιφάνεια για το Travel Assist.
Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν εμπλέκεται στην οδήγηση, το τιμόνι το ανιχνεύει.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ

PARK ASSIST

Το σύστημα υποβοήθησης στροφής παρακολουθεί τα οχήματα με αντίθετη κατεύθυνση
όταν το αυτοκίνητο στρίβει αριστερά με χαμηλές ταχύτητες μεταξύ 2 - 15 km/h. Σε κρίσιμες
καταστάσεις, μπορεί να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο και να ενεργοποιήσει τα φώτα
αλάρμ. Το σύστημα αποφυγής σύγκρουσης αποτρέπει ένα ατύχημα με ελεγχόμενο ελιγμό
αποφυγής εμποδίου. Υποστηρίζει τον οδηγό ασκώντας ενεργά ροπή στο τιμόνι, σε περίπτωση
επικείμενης σύγκρουσης με πεζό, δικυκλιστή ή άλλο όχημα.

Απαλλαγείτε από το άγχος στάθμευσης σε στενούς
χώρους με το Park Assist. Αυτό επιλέγει αυτόματα
το κατάλληλο σημείο σε μία σειρά από παράλληλα,
ή κάθετα σταθμευμένα οχήματα.

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΕΛΙΓΜΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ

SIDE ASSIST

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ

Το σύστημα υποστηρίζει τον οδηγό σε ελιγμούς διεύθυνσης για την αποφυγή εμποδίων όπως
νησίδες, παρκαρισμένα αυτοκίνητα, οδικά έργα, κ.ά. Χρησιμοποιώντας online επικοινωνία
με ενημερωμένα δεδομένα από άλλα οχήματα που έχουν ήδη περάσει από τα συγκεκριμένα
σημεία, η πορεία του αυτοκινήτου σας ελέγχεται με βάση αυτά τα δεδομένα.*

Χρησιμοποιώντας αισθητήρες ραντάρ στον πίσω προφυλακτήρα, το Side Assist
μπορεί να ανιχνεύσει άλλα οχήματα ή ακόμα και λιγότερο ευδιάκριτα αντικείμενα
όπως δικυκ λιστές σε απόσταση έως 70 μέτρα και να παρακολουθεί την περιοχή
πίσω και δίπλα από το όχημα. Με βάση την απόσταση και την ταχύτητα των γύρω
αυτοκινήτων, αποφασίζει εάν θα πρέπει να προειδοποιήσει τον οδηγό.

Όταν σταματά το αυτοκίνητο και ανοίγετε την πόρτα (για να βγείτε έξω), το σύστημα
μπορεί να ανιχνεύει άλλους χρήστες των δρόμων, όπως οχήματα δικυκ λιστές,
δρομείς, πεζούς, κ λπ. σε απόσταση 35 m. Εάν ανιχνεύσει κάποιον να πλησιάζει,
προειδοποιεί όλους τους επιβάτες, οπτικά και ακουστικά, να προσέξουν πριν βγουν
από το αυτοκίνητο.

* Θα είναι διαθέσιμο σε επόμενες εκδόσεις.

TRAFFIC JAM ASSIST & FOLLOW DRIVE

LANE ASSIST+ & NARROW PASSAGE ASSIST

Το Traffic Jam Assist αναλαμβάνει τον έλεγχο του κινητήρα, των φρένων και του συστήματος
διεύθυνσης, ώστε το αυτοκίνητο να ξεκινά, να φρενάρει και να στρίβει, αντιγράφοντας την
κίνηση των γύρω οχημάτων (σε ταχύτητες έως 60 χλμ./ώρα). Εάν δεν ανιχνεύονται λωρίδες
με ταχύτητες έως 30 km/h, ή μόνο μία λωρίδα ανιχνεύεται με ταχύτητες έως 60 km/h, τότε το
σύστημα Follow Drive ακολουθεί την πορεία του προπορευόμενου οχήματος, μέχρις ότου οι
διαγραμμίσεις των λωρίδων είναι και πάλι διαθέσιμες.

Λειτουργώντας με ταχύτητα πάνω από 60 km/h, το Lane Assist+ μπορεί να
συγκρατήσει το αυτοκίνητο στη μέση της σωστής λωρίδας. Επίσης, αναλαμβάνει
τον έλεγχο σε περίπτωση αλλαγών λωρίδων κατά τη διάρκεια οδικών έργων και
προσωρινών πινακίδων οδοσήμανσης. Όταν οδηγείτε σε μία στενή λωρίδα, το
Narrow Passage Assist βοηθά τον οδηγό να υπολογίζει με ακρίβεια εάν υπάρχει
αρκετός χώρος για προσπέραση.

PREDICTIVE CRUISE CONTROL

OVERTAKING ASSIST (ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗΣ)

EMERGENCY ASSIST

Χρησιμοποιώντας τεχνολογία ραντάρ, κάμερα με δυνατότητα αναγνώρισης πινακίδων οδοσήμανσης, τεχνολογία GPS και λεπτομερείς
πληροφορίες από τον οδικό χάρτη, το PCC μπορεί να προβλέπει τις συνθήκες κυκ λοφορίας για τα επόμενα 1 με 2 χλμ. Ως αποτέλεσμα,
το σύστημα μπορεί αυτόματα να αναπροσαρμόσει την προκαθορισμένη ταχύτητα του ταξιδιού όταν χρειάζεται – συνήθως πριν από μία
στροφή ή μια κυκ λική διασταύρωση ή κατά την είσοδο σε μία περιοχή με μειωμένο όριο ταχύτητας. Το PCC αυξάνει την οδηγική άνεση
και ασφάλεια, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση και τις εκπομπές CO2 .

Θα εκτιμήσετε ιδιαίτερα το σύστημα αυτό όταν οδηγείτε στον αυτοκινητόδρομο με
υψηλότερες ταχύτητες. Μετά την ενεργοποίηση του αριστερού φλας, το αυτοκίνητο
θα προσπεράσει το προπορευόμενο όχημα αυτόνομα και στη συνέχεια (μετά την
ενεργοποίηση του δεξιού φλας) θα επανέλθει στη σωστή λωρίδα.*

Το Emergency Assist μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος σε περίπτωση
ξαφνικού προβλήματος υγείας του οδηγού, ακινητοποιώντας το
αυτοκίνητο και ενεργοποιώντας τα φώτα αλάρμ.

* Θα είναι διαθέσιμο σε επόμενες εκδόσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ EXPERTS
ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Όταν κυκλοφορείτε στο δρόμο, είναι πιθανό να
συναντήσετε απροσδόκητες καταστάσεις. Για
να μπορεί το αυτοκίνητο να διαχειρίζεται κάθε
τι που θα αντιμετωπίσει, πρόσθετα συστήματα
υποβοήθησης με πολλαπλές λειτουργίες
υποστηρίζουν ή συμπληρώνουν τον οδηγό.

CREW PROTECT
ASSIST
Αυτό το σύστημα
υποβοήθησης παρέχει
αυξημένη προστασία
στους εμπρός επιβάτες
σε κρίσιμες συνθήκες
που ελλοχεύουν κίνδυνο
σύγκρουσης ή ανατροπής,
κλείνοντας τα παράθυρα
(αφήνοντας κενό μόνο
5 cm) και την ηλιοροφή,
και σφίγγοντας τις ζώνες
ασφαλείας.

MULTI-COLLISION
BRAKE
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΣΜΗΣ MATRIX
Οι προβολείς full LED περιλαμβάνουν λειτουργία matrix. Αυτή σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την πλήρη φωτεινή δέσμη συνεχώς, χωρίς να γίνεται εκτυφλωτική για τους
άλλους οδηγούς. Με τη βοήθεια μιας κάμερας στο παρμπρίζ, η τεχνολογία matrix αντιδρά αυτόματα στις κυκ λοφοριακές συνθήκες και απενεργοποιεί ορισμένες φωτεινές
πηγές. Άλλα τμήματα ενεργοποιούνται και φωτίζουν το δρόμο. Επιπλέον, χάρη σε αυτή τη λειτουργία, δεν σας "τυφλώνουν" υλικά που αντανακ λούν το φως, όπως για
παράδειγμα οι οδικές πινακίδες. Η λειτουργία matrix χρησιμοποιεί επίσης πληροφορίες από το σύστημα πλοήγησης, ώστε η μεγάλη σκάλα φώτων να ενεργοποιείται όταν
βρίσκεστε εκτός κατοικημένης περιοχής.

Σε περίπτωση ατυχήματος,
το Multi-Collision Brake
αρχίζει να φρενάρει για
να αποτρέψει την όποια
ανεξέλεγκτη κίνηση του
οχήματος, περιορίζοντας
την πιθανότητα πολλαπλών
συγκρούσεων.

ΦΟΡΤΙΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

velvet Red metallic
Energy Blue Uni

18" ατσάλινες ζάντες με τάσια
ANDROMEDA

Quartz Grey metallic

19" REGULUS αλουμινίου σε ανθρακί
μεταλλικό

BRILLiANT SILVER metallic

19" PROTEUS αλουμινίου σε ασημί
μεταλλικό

Race BLUE metallic

20" VEGA ζάντες αλουμινίου σε ασημί
μεταλλικό

Magic Black METALLIC

20" TAURUS ζάντες αλουμινίου σε μαύρο
μεταλλικό

Arctic SILVER metallic

21" BETRIA ζάντες αλουμινίου σε
ανθρακί μεταλλικό

Moon White metallic

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ENYAQ
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ENYAQ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

50

60

80

77

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)

160

160

160

Επιτάχυνση 0–100 km/h (s)

11,4

8,9

8,7

Αυτονομία– WLTP (km)

340

405

536

Πίσω κίνηση

Πίσω κίνηση

Πίσω κίνηση

15,4°

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Μετάδοση

1.587 1.587
2.147 2.147

ΦΟΡΤΙΣΗ

1.587 1.587

AC (0–100%) – ισχύς (kW)/χρόνος (h/min)**

7,2 kW/7 h 30 min

11 kW/6 h 15 min

11 kW/7 h 30 min

2.147 2.147

DC (5–80%) – ισχύς (kW)/χρόνος (h/min)

50 kW/50 min

100 kW/35 min

125 kW/38 min

Βάρος – με οδηγό 75 kg (κιλά)

1.940 - 2.061

1.965 - 2.160

2.090 - 2.308

Συνολικό βάρος (κιλά)

2.470

2.509

2.612

Ωφέλιμο – με οδηγό 75 kg (κιλά)

484 - 605

429 - 619

379 - 597

990

58

585 l 585 l
1.004 1.004

990

52

990

Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) – Ωφέλιμη

990

82

1.05 1.05
6
6

310

62

1.05 1.05
6
6

310

55

15,4° 15,4
°

220

Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) – Ονομαστική

15,4°

Ροπή (Nm)

1.616 1.616

150 (204ps)

585 l 585 l
1.004 1.004

860

860

860

860

2.765 2.765
4.649 4.649
2.765 2.765

1.023 1.023
1.023 1.023

4.649 4.649

ΒΑΡΟΣ

Εμπρός άξονας

McPherson με μεταλλικό υποπλαίσιο και ψαλίδια βάσης

Ύψος (mm)

1.616

Πίσω άξονας

Πολλαπλών συνδέσμων, με 5 εγκάρσιους βραχίονες

Μεταξόνιο (mm)

2.765

Σύστημα πέδησης

Διαγώνιας κατανομής, διπλού κυκλώματος με ηλεκτρομηχανικό σύστημα υποβοήθησης

Μετατρόχιο εμπρός/πίσω (mm)

1.587/1.566

– εμπρός φρένα

Εσωτερικά αεριζόμενοι δίσκοι, δαγκάνες ενός εμβόλου για τα 50 & 60, δύο εμβόλων για το 80

Εσωτερικές διαστάσεις

– πίσω φρένα

Ταμπούρα

Εγκάρσιος χώρος εμπρός/πίσω (mm)

1.506/1.488

Σύστημα διεύθυνσης

Κρεμαγιέρα με ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση

Απόσταση κεφαλής-οροφής εμπρός/πίσω (mm)

1.056/990

Τροχοί

8.J x 18", 8.J x 19" ανάλογα με την έκδοση μπαταρίας (max. l)

Χώρος αποσκευών

Tyres

235/60 R18, 235/55 R19, 255/50 R19, ανάλογα με την έκδοση μπαταρίας

Χωρίς ρεζέρβα, με όρθιες πλάτες πίσω καθισμάτων

* Η διαθεσιμότητα της μέγιστης ηλεκτρικής ισχύος ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Η διαθέσιμη ισχύς σε επιμέρους καταστάσεις οδήγησης εξαρτάται από διάφορους
παράγοντες, όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η κατάσταση φόρτισης, η θερμοκρασία και η κατάσταση ή η φυσική ηλικία της μπαταρίας υψηλής τάσης.
** Ανάλογα με τον τύπο καλωδίου.

1.566 1.566
1.879 1.879
1.566 1.566
1.879 1.879

585
WLTP – Παγκοσμίως τυποποιημένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων
Τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δεσμευτικά, αφορούν τις βασικές εκδόσεις χωρίς επιπλέον εξοπλισμό και υπόκεινται σε αλλαγές από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση

1.001 1.001

4.649/1.879

1.001 1.001

Μήκος/πλάτος (mm)

1.488 1.488

Πλαίσιο

Εξωτερικές διαστάσεις

1.488 1.488

5θέσιο, 5θυρο, 2 όγκων

1.506 1.506

Αμάξωμα

1.506 1.506

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

16,7° 16,7°

132 (180ps)

16,7°

109 (148ps)

16,7°

Iσχύς kW (ps)*

1.616 1.616

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

50

60

80

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εξωτερική σχεδίαση

Αναδιπλούμενο πίσω υποβραχιόνιο

Ατσάλινες ζάντες "ANDROMEDA" με ελαστικά 235/60 R18

-

Ποτηροθήκες εμπρός & πίσω
Υποδοχή για μπουκάλια στον αποθηκευτικό χώρο των εμπρός θυρών (1,5
λίτρου)

STD

-

Ζάντες αλουμινίου "PROTEUS" με ελαστικά 235/55 R19

-

STD

-

Ζάντες αλουμινίου "PROTEUS" με ελαστικά 235/55 R19 εμπρός - 255/50
R19 πίσω

-

-

STD

Θήκη ομπρέλας στις εμπρός πόρτες (περιλαμβάνει ομπρέλα)

Εργαλειοθήκη και κιτ επισκευής ελαστικού

STD

STD

STD

Ονομασία "SKODA" με χρωμιωμένα γράμματα

STD

STD

Χρωμιωμένο πλαίσιο μάσκας αυτοκινήτου

STD

Εξωτερικοί καθρέφτες & χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος

STD

STD

2 φώτα ανάγνωσης εμπρός & πίσω

STD

STD

STD

STD

STD

Φωτισμός χώρου αποσκευών

STD

STD

STD

STD

STD

Πρίζα 12V στο χώρο αποσκευών

STD

STD

STD

STD

50

60

80

STD

-

-

-

STD

STD

STD

-

-

Διαιρούμενη και αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθισμάτων με υποβραχιόνιο

-

STD

STD

KEYLESS Go - Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό και εκκίνηση με
κουμπί start /stop

STD

STD

STD

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω με λειτουργία άνεσης

STD

STD

STD

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

STD

-

-

-

STD

STD

STD

STD

STD

Κάθισμα οδηγού & συνοδηγού με οσφυική στήριξη και καθ' ύψος ρύθμιση
Διαιρούμενη και αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθισμάτων

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες,
θερμαινόμενοι, με αυτόματη σκίαση και φως επιβίβασης

Χώροι αποθήκευσης στις 2 πλευρές του χώρου αποσκευών

STD

STD

STD

STD

Σύστημα με 4 άγκιστρα στο χώρο αποσκευών

STD

STD

STD

STD

STD

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κάμερα οπισθοπορείας

-

-

STD

STD

STD

7 αερόσακοι: Αερόσακος οδηγού - συνοδηγού, πλευρικοί εμπρός,
αερόσακοι κεφαλής τύπου κουρτίνας & αερόσακος κεντρικός
ανάμεσα σε οδηγό & συνοδηγό (αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα
απενεργοποίησης)

PARK DISTANCE CONTROL - Αισθητήρας ελέγχου παρκαρίσματος πίσω

-

STD

-

STD

PARK DISTANCE CONTROL - Αισθητήρας ελέγχου παρκαρίσματος εμπρός
& πίσω "INTELLIGENT PARK DISTANCE ASSISTANT"

-

-

STD

FRONT ASSIST - Εμπρόσθιο σύστημα προειδοποίησης κινδύνου
με αυτόματο φρενάρισμα (διαθέτει σύστημα αναγνώρισης πεζών &
δικυκλιστών)

STD

STD

STD

Σύστημα πολυμέσων 10" & Bluetooth (Navi ready)

STD

-

-

MULTI-COLLISION BRAKE - Σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων

Σύστημα πολυμέσων 13" & Bluetooth (Navi ready)
STD

STD

STD

-

STD

STD

Αριθμός ηχείων

LANE KEEPING ASSIST - Σύστημα διατήρησης λωρίδας

4

8

8

STD

STD

STD

Mirror Link (Smartlink + Wireless (WLAN+Smartgate))

STD

STD

STD

-

-

STD

DAB (Ψηφιακός Δέκτης Ραδιοφώνου)

STD

STD

STD

STD

E-CALL - Σύστημα αυτόματης ειδοποίηση ατυχήματος

STD

STD

STD

-

STD

STD

STD

-

-

STD

STD

Εσωτερική σχεδίαση
-

STD

STD

STD

-

-

-

STD

STD

Χρωμιωμένες εσωτερικές χειρολαβές θυρών

STD

STD

STD

DRIVING MODE SELECT - Επιλογή προφίλ οδήγησης με συμβατικά
αμορτισέρ

Δερμάτινο τιμόνι 2 ακτίνων πολλαπλών λειτουργιών με χειριστήρια
ηχοσυστήματος & ανοικτής συνομιλίας τηλεφώνου

STD

STD

-

Ηλεκτρομηχανικό σύστημα διεύθυνσης με μεταβλητή υποβοήθηση
(Servotronic)

-

STD

Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και τηλεσκοπικά

STD

STD

STD

Ηλεκτρομηχανικό χειρόφρενο

STD

STD

STD

Φωτισμός χώρου ποδιών εμπρός & πίσω

-

STD

STD

AMBIENTE LIGHTING DESIGN (LED φωτισμός επενδύσεων θυρών, χώρου
ποδιών εμπρός και πίσω, χειρολαβών)

-

STD

STD

VIRTUAL COCKPIT 5,3" - Ψηφιακός πίνακας οργάνων

STD

STD

STD

2 x θύρες USB-C εμπρός (φόρτιση & μεταφορά δεδομένων)

STD

STD

STD

Εσωτερικός καθρέφτης με αυτόματη σκίαση χωρίς πλαίσιο

Κάθισμα οδηγού με καθ' ύψος ρύθμιση

STD

Φιμέ κρύσταλλα

STD

STD

STD

STD

Καθρέφτες στα σκίαστρα οδηγού & συνοδηγού με φωτισμό

STD

STD

Μπροστινοί υαλοκαθαριστήρες "AERO" με διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας
και συχνότητας

-

STD

4 αναδιπλούμενες χειρολαβές οροφής και 2 άγκιστρα στις μεσαίες κολώνες

-

Δερμάτινο τιμόνι 2 ακτίνων πολλαπλών λειτουργιών, θερμαινόμενο, με
χειριστήρια ηχοσυστήματος & ανοικτής συνομιλίας τηλεφώνου & paddles
για την επιλογή του επιπέδου ανάκτησης ενέργειας

ΑΝΕΣΗ & INFOTAINMENT

STD

-

Εσωτερικό "Loft" με υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων & δερματίνη

STD

STD

Ράγες οροφής σε ασημί χρώμα

Εσωτερικό "Studio" με υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων

STD

-

-

Πακέτο χρωμίου στο εσωτερικό (περιλαμβάνει το πλαίσιο των αεραγωγών)

-

STD

STD

STD

80

STD

-

Καλώδιο φόρτισης αυτοκινήτου Μode 3, type 2/3 16 A

60

STD

Ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

50

STD

STD

Zώνες ασφαλείας τριών σημείων εμπρός με προεντατήρες

STD
STD

STD

STD
STD

STD

STD

Zώνες ασφαλείας 3 σημείων πίσω

STD

STD

STD

Αισθητήρας χρήσης ζωνών ασφαλείας σε όλες τις θέσεις

STD

STD

STD

Σύστημα συγκράτησης παιδικού καθίσματος i-Size, 2 x top tether σύστημα
συγκράτησης παιδικού καθίσματος στο κάθισμα του συνοδηγού

STD

STD

STD

Φώτα ημέρας LED

STD

-

-

-

STD

STD

LED εμπρός φώτα

STD

STD

STD

Πίσω φώτα LED

STD

STD

STD

-

STD

STD

Φώτα ημέρας LED με λειτουργία Coming & Leaving Home

Αισθητήρας βροχής & λειτουργίας φώτων

CLIMATRONIC - Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος 2-ζωνικός κλιματισμός με
αισθητήρα υγρασίας

SKODA Connect (Pro-active service - Remote Access - Infotainment online)
Remote Access - eV Basic Functionalities (χωρίς χρονικό όριο) + επιπλέον
λειτουργίες (1 έτος)

-

STD

STD

Χώρος αποθήκευσης στην κεντρική κονσόλα

STD

STD

STD

Πίσω φώτα ομίχλης LED

STD

STD

STD

- Δεν περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό της έκδοσης

Ντουλαπάκι συνοδηγού στο ταμπλό

STD

STD

STD

CRUISE CONTROL με περιοριστή ταχύτητας

STD

STD

STD

Καθώς η SKODA ακολουθεί μια πολιτική συνεχούς βελτίωσης, τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δεσμευτικά
και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται σε αυτό τον κατάλογο
χρησιμοποιούνται ενδεικτικά και δεν προορίζονται να ενταχθούν
σε κάποιο συμβόλαιο ή εγγύηση. Απεικονίζουν οχήματα
σε στάδιο προπαραγωγής, και ορισμένες φωτογραφίες,
χαρακτηριστικά, εξαρτήματα και στοιχεία εξοπλισμού ενδέχεται
να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Για τις ακριβείς προδιαγραφές
όλων των παραπάνω, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον
Εξουσιοδοτημένο Έμπορο ŠKODA.

ŠKODA Connect App
Απολαύστε πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου
σας. Κατεβάστε την εφαρμογή ŠKODA
Connect, και αποκτήστε πρόσβαση σε όποια
πληροφορία θέλετε ανά πάσα στιγμή: από
δεδομένα οδήγησης, αυτονομία καυσίμου και
προγραμματισμό διαδρομής μέχρι το σημείο
που παρκάρατε την τελευταία φορά.

εαν σασ αρεσαν οσα διαβασατε γι α το enyaq,
φανταστειτε να το οδηγησετε!
ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ TEST DRIVE

ENΥ 0421

www.skoda .gr

Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος ŠKODA

