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ŠKODA



TÖLTŐDJÖN FEL A 
VEZETÉS ÉLMÉNYÉVEL!
A ŠKODA ENYAQ iV nem csupán egy szabadidőautó.  
A ŠKODA első, teljesen elektromos autója megújult filozófiát 
képvisel, mely a technológia, a formatervezés, a mobilitás és a 
környezettudatosság szempontjából is egyedülálló perspektívát kínál.

Lenyűgöző megjelenése, agilitása és gyorsulása szórakoztató vezetési 
élményt biztosít. A korszerű online szolgáltatások és a fejlett asszisztens 
rendszerek megbízható társsá teszik az autót. Az újragondolt belső 
dizájnnak köszönhetően pedig sosem akar majd kiszállni a vezetőüléséből. 
Az ENYAQ iV egy igazán praktikus és univerzális autó: teljes értékű 
családtag, valódi egyéniség és – mindenek előtt – környezetbarát partner.

Mivel az ENYAQ iV minden ízében elektromos, az autó teljesen új fejezetet 
nyit a ŠKODA AUTO történetében. A volánja mögött Ön is új fejezetet 
kezdhet az életében. Ragadja meg a kormánykereket, lépjen be az 
e-mobilitás korszakába, és hagyjon kevesebb ökolábnyomot maga után!



ELEKTROMOS  
KÍVÜL-BELÜL 
A csúcstechnológia és a formabontó dizájn kéz a kézben jár egymással. 
Az ENYAQ iV az első tagja annak a modellcsaládnak, melyet a ŠKODA 
kifejezetten az e-mobilitás jegyében tervezett. Megőrizve az SUV modellek 
magabiztosságát, a ŠKODA mérnökei bátor, friss szemlélettel ötvözték a 
márka jól bevált formatervezési megoldásait. Az iV sorozat tagjaként az 
ENYAQ iV egyedülálló vonalai megújult technológiai megoldásokat rejtenek.

FORMA ÉS FUNKCIÓ
Míg a megemelt karosszéria, a robusztus elülső rész, a 
jellegzetes motorháztető és a nagyobb hasmagasság 
SUV-jelleget kölcsönöz az autónak, addig a  megújult 

koncepción alapuló hűtőrács meglepetést sejtet a 
motorháztető alatt. Habár egy tisztán elektromos 

autónak nincs szüksége hűtőrácsra, az ENYAQ iV modell 
mégsem nélkülözheti. Ez a ŠKODA járművekre jellemző, 

markáns elem segíti a beazonosítást, és az autó külső 
megjelenésében is kulcsszerepet játszik.



DINAMIKUS FORMÁK
Feltűnő formájával és éles vonalaival az ENYAQ iV már azelőtt dinamikusnak tűnik, hogy elindulna. Ezt erősítik az élesre vágott hátsó 
lámpák is, melyek egészen a sárvédők fölé nyúlnak. A legmagasabb felszereltségű modellhez kristályos elemekkel díszített, animált 
irányjelzőkkel ellátott Full LED hátsó fényszórók tartoznak. Ezek a fényszórók az animációs funkciót (hazaérkezés és elindulás otthonról) is 
tartalmazzák, ami például az ajtók kinyitására vagy becsukására aktiválódik.

FÉNYSZÓRÓDIZÁJN
A ŠKODA formatervezésére jellemző egyedi kristályszerkezet a fényszórók térbeliségét hangsúlyozza, és valóságos 
műalkotássá alakítja őket. A legmagasabb felszereltségű modell Full LED Matrix fényszórókkal rendelkezik, ami 
innovatív útvilágítási megoldást és magasabb fokú biztonságot tesz lehetővé. A LED Matrix fényszórók és a 
kristálylámpák kombinációja az autó teljes felületén választható.



AERODINAMIKA ÉS VEZETÉSI TULAJDONSÁGOK
Legyen szó a karosszéria formájáról, a külső részletekről vagy 

akár a kerék kialakításáról, minden megoldás a légellenállás 
csökkentését szolgálja, az akkumulátor – első és hátsó tengely 

közötti – elhelyezése pedig optimális súlyelosztást biztosít az autó 
számára. Mindez kiváló stabilitást és kezelhetőséget eredményez.

KRISTÁLY DIZÁJN 
Az autó magabiztosan hirdeti saját eredetiségét. Az első hűtőrács akár 130 LED izzóval is felszerelhető, ami 
nemcsak a fényszórókat köti össze egymással, de az áttetsző borítás mögött található lapokat is látványosan 
megvilágítja. Az új, kristályhatású orr-rész LED izzói a fényszórókkal együtt kapcsolódnak be, és a tompított 
fényszórókkal együtt világítanak. A hazaérkezés és elindulás otthonról funkcióhoz hasonlóan a hűtőrács LED 
izzói is animáltak. Ez azt jelenti, hogy amikor kinyitja, illetve bezárja az autót (vagy akár csak kulccsal a 
zsebében megközelíti), a fényszegmensek fokozatosan ki- és bekapcsolnak, különleges látványt hozva létre.



HŰTŐRÁCS  – 
ALAPVERZIÓ
A lenyűgöző külső 
alapfelszereltség, 
függetlenül attól, hogy 
milyen verziót választ. 
Az első hűtőrács még a 
LED-es világítás nélküli 
változatban is látványos 
dekorációs elem. A 
kétféle fényszóróváltozat 
egyaránt LED-es 
technológián alapszik. 
A különbséget csupán a 
funkciók száma jelenti.

FULL LED HÁTSÓ 
FÉNYSZÓRÓK
Az Ön biztonsága a 
legfontosabb. Ennek 
érdekében már az 
alapváltozat hátsó 
fényszóróit is LED 
izzókkal szereltük fel.

TETŐSÍNEK 
Az autó olyan tetősínekkel 
rendelkezik, melyek a 
légellenállás javítása 
érdekében szorosan 
a tetőre simulnak. A 
tetősínek a választott 
felszereltségtől függően 
fekete színben is 
elérhetőek.

PANORÁMA 
NAPFÉNYTETŐ
Az opcionálisan rendelhető, 
elektromosan állítható 
Panoráma napfénytető 
nagyobb szabadságérzetet 
nyújt minden utas számára. 
Emellett az ENYAQ iV 
meghatározó dizájnelemeként 
az autó megjelenését is 
vonzóbbá teszi.



Mintha csak az Ön életstílusa és a saját nappalija kényelme, 
otthonossága inspirálta volna. Az autó – a hagyományos 
felszereltségi szintek helyett – ún. Design Selection csomagokkal 
érkezik. A ŠKODA tervezői minden apró részletre gondosan 
ügyeltek, hogy a Design Selection csomagok egy igazi nappali 
hangulatát idézzék – Ön pedig valóban otthon érezze magát az 
autójában. Bármelyik csomagot is választja, az ülésektől és a 
műszerfaltól kezdve a kartámaszokon, a középkonzolon, az 
ajtóbetéteken és a dekorelemeken át egészen a világításig és a 
padlószőnyegig a teljes belső teret személyre szabhatja.

VALÓDI ŠKODA 
ÖNRE SZABVA



SUITEeco
DESIGN CSOMAG



ECOSUITE  
Ez a stílusos és kifinomult Design Selection 

csomag a legmagasabb igényeket is képes 
kielégíteni, a kényelem és a környezettudatos 

megoldások terén egyaránt. Az olajbarna 
cserzett bőr kárpitozást a konyakszínű 

árnyalatok és a világos bézs részletek 
kontrasztja teszi még egyedibbé. Vegyszerek 

helyett ráadásul a cserzés során olajfalevél-
kivonatot alkalmaztunk, így a végeredmény 

nemcsak gyönyörű, de környezetbarát is lett.



MŰSZERFAL, AJTÓBETÉTEK, SZŐNYEGEK
Az ecoSuite Design Selection csomag konyakbarna 
műbőr betétet tartalmaz, amihez világos bézs színű 

műszerfalvarrás, Piano Black dekoráció (műszerfal 
és ajtók), valamint konyakbarna műbőr ajtóbetétek 

tartoznak. A belső teret konyakbarna árnyalattal 
díszített fekete szőnyegek teszik teljessé.



STÍLUS ÉS FUNKCIONALITÁS
Az ecoSuite Design Selection csomag összetéveszthetetlen stílusát a konyakbarna műbőrrel kárpitozott középkonzol hangsúlyozza, melynek puha tapintású párnázása még 
tovább fokozza az élményt. A középkonzol lágy világítását a belső tér LED-es hangulatfényei biztosítják. Az első ülés kontrasztos díszítése is kifejezetten markáns stíluselem.



SUITE
DESIGN CSOMAG



SUITE 
Élvezze a Suite Design Selection csomag 

kínálta luxus életérzést! Minőségi anyagok 
felhasználásával készült, exkluzív belső tér, melyet 

a puha bőr kényelme és harmóniája vesz körül.



STÍLUSOS 
RÉSZLETEK

A letisztult belső tér 
és a konyakbarna 

varrások, díszítések 
kontrasztja még 

egyedibbé teszi az 
összhatást.

KÁRPIT, DEKORÁCIÓ, SZŐNYEGEK
A Suite Design Selection csomag rendkívül kellemes tapintású, Soul Black bőr kárpitozást tartalmaz, maximális kényelmet biztosítva az autóban utazók számára. 
A műszerfalat varrással ellátott Soul Black műbőr betét teszi stílusosabbá, amit olyan, jellegzetes részletek egészítenek ki, mint a Piano Black dekoráció 
(műszerfal és ajtók), a Soul Black műbőr ajtóbetétek vagy a konyakbarna árnyalattal díszített fekete szőnyegek.



LOUNGE
DESIGN CSOMAG



LOUNGE
A Lounge Design Selection csomag az 

innovatív elektromos autó jellegzetes vonásait 
emeli ki. A kiváló minőségű anyagok és a 

modern, esztétikus formavilág találkozása 
alaposan kidolgozott, exkluzív, részletgazdag 

belső teret eredményez.



VARRÁS 
A Lounge Design Selection csomag kifogástalan minőségét  
a belső teret díszítő precíz varrások is hangsúlyozzák.

KÁRPIT, 
DEKORÁCIÓ, 
SZŐNYEGEK

A kárpitozás bőr és 
mikroszálas szövet 

kombinációjából 
készül, a műszerfal 

pedig varrással 
ellátott mikroszálas 

szövetbetétet kapott. 
Az összképet olyan 

részletek teszik 
teljessé, mint az 
Anodized Cross 

dekoráció (műszerfal 
és ajtók), a mikroszálas 

szövet ajtóbetétek 
vagy a fekete 

szőnyegek.



LODGE
DESIGN CSOMAG



LODGE
A Lodge Design Selection csomag a jövő mobilitására 

és a fenntarthatóság témájára reflektál. Önnel 
együtt ugyanis a természet is az autójába költözik. 

A puha anyagok és a világos színek barátságossá és 
kényelmessé teszik a belső teret, ami tökéletes légkört 

teremt az utazáshoz.



A DEKORÁCIÓ 
SZEREPE

A Silver Square Haptic 
dekoráció nemcsak 

a műszerfal formáját 
hangsúlyozza és az 
ajtókat díszíti, de a 

belső tér egészének 
is markáns identitást 

kölcsönöz, ami a finom 
részletektől még 

dinamikusabbá válik.

KÁRPIT ÉS SZŐNYEGEK
A Lodge Design Selection csomag szövetkárpitozása gyapjú és PET-palackokból újrahasznosított poliészter egyedülálló kombinációjából készül, ami a belső tér természetes jellegét 
emeli ki. A gyapjút a The Woolmark Company tesztelte és hagyta jóvá saját, szigorú minőségellenőrzési eljárásuknak megfelelően. Az ülésbe varrt gyapjú tanúsítványcímke is jól 
láthatóan a környezettudatos gondolkodást szimbolizálja. A belső teret a műszerfalbetét, a varrással ellátott szövet ajtóbetétek és a fekete szőnyegek teszik még karakteresebbé.



LOFT
DESIGN CSOMAG



LOFT 
A Loft Design Selection csomag modern, 

mégis hangulatos belső terekkel rendelkezik. 
A szürke és a fekete elegáns, időtlen 

kombinációja harmonikus hangulatot teremt. A 
gyermekes családok értékelni fogják a könnyen 

tisztítható anyagok tartósságát.



STÍLUS ÉS PRAKTIKUM
Attól, hogy valami praktikus, még nem feltétlenül kell puritánnak lennie! Éppen ezért a hátsó 
üléseket is dekoratív varrások díszítik, kiemelkedő kényelmet biztosítva a hátul utazóknak.

KÁRPIT, 
DEKORÁCIÓ, 
SZŐNYEGEK

A Loft Design 
Selection csomag 

szövet és műbőr 
kombinációjú 

kárpitozással érkezik. 
A műszerfalat 

varrással ellátott 
szövet egészíti ki. 

Az összképet olyan 
részletek teszik 

teljessé, mint az Alu 
Brushed dekoráció 

(műszerfal és ajtók), 
a szövet ajtóbetétek 

vagy a fekete 
szőnyegek.



VIGYÁZ ÖNRE ÉS A 
KÖRNYEZETÉRE IS
Ötcsillagos Euro NCAP tesztek
A megújult ŠKODA ENYAQ iV a legmagasabb, ötcsillagos minősítésben részesült az Európai 
Új Autó Értékelő Program (Euro NCAP) tesztjein. Az elérhető pontok 86%-át teljesítve a 
jelenleg elérhető legbiztonságosabb járművek közé tartozik. Emellett a ŠKODA ENYAQ iV a 
valaha volt legjobb eredményt érte el az Euro NCAP utasvédelmi tesztjén. A felnőtt utasok 
esetén 94%-os, a gyermekek esetén 89%-os teljesítménnyel.

„Karbonsemleges termék” tanúsítvány
A ŠKODA AUTO elkötelezett híve, hogy az ENYAQ iV felhasználóinak kiegyensúlyozott és 
karbonsemleges autókat adhasson át. A TÜV NORD független tanúsítói cég tanúsítványa is 
igazolja, hogy az ENYAQ iV modellek „Karbonsemleges termékként” jutnak el a vásárlókhoz. 
A teljes körű CO2-re vonatkozó egyenérték-számításnál az ellátási lánc kibocsátása, a 
gyártás és az összeszerelés is figyelembe van véve. Az ENYAQ iV szállításának, az Európán 
átívelő értékesítésnek és az átadásnál történő, első akkumulátorcserének a kibocsátásai is 
mind-mind beletartoznak a számításba. Összefoglalva: a bemutatóteremben látható modell 
karbonsemleges. Emellett a ŠKODA AUTO nemzetközileg elismert klímavédelmi projektek 
támogatásával kompenzálja az elkerülhetetlen CO2-kibocsátást. A ŠKODA vásárlói tovább 
csökkenthetik a természetre gyakorolt hatásukat (zéró ökolábnyom elérésére törekedve), ha 
az ENYAQ iV autójukat megújuló energiaforrásból származó árammal töltik.



PLUG & PLAY 
KIALAKÍTÁS
Az autó hatótávolságát és teljesítményét az akkumulátor (60/80) és a meghajtás 
kombinációja határozza meg. Míg a 60-as változat exkluzív hátsókerék-
meghajtással érkezik, addig a 80-as verzió esetén a hátsókerék-meghajtás és 
az összkerékhajtás is elérhető. Az energia-visszanyerés a hatótáv növelésére is 
használható. Az fékezéssel visszanyert energia mértéke és az akkumulátorban 
történő tárolása a kormánykeréken elhelyezett fülek segítségével szabályozható, 
melyek három beállítást tesznek lehetővé.

TÖLTÉSI LEHETŐSÉGEK
Az autót különféle módszerekkel és kábelekkel töltheti fel. Ezek közé tartozik a Mode 3 kábel (bal oldalon) a nyilvános váltakozó áramú töltőpontokhoz (AC), az 
iV univerzális töltő, amely úgy működik, mint egy mobil faliszekrény, és lehetővé teszi a váltakozó áramú töltést bármilyen konnektorból, bárhonnan, valamint 
a nagy teljesítményű egyenáramú (DC) töltőállomásokon történő töltést. Az egyenáramú szupergyors töltés, az IONITY* egy éves előre fizetett hozzáférése 
mellett, az autó akár 135 kW teljesítménnyel is feltölthető (80-as és 80x-os akkumulátoros változat esetén). Az akkumulátor élettartama meghosszabbítható a 
Battery Care Mode (ami az infotainment rendszerben be-/kikapcsolható) használatával, amely automatikusan kiválasztja az optimális töltési beállításokat.

* Nagy teljesítményű töltőállomás hálózat Európa-szerte.

PLUG-IN TÖLTÉS
Az autó nagyon sokféleképpen 
feltölthető, egy valami azonban 

mindegyik módban közös: Önnek 
csak a hálózathoz kell csatlakoztatnia 

elektromos autóját. Az aljzat ott 
helyezkedik el, ahol általában az 

üzemanyagtartály – a hátsó utastér 
oldalán. A töltés módjától (AC/DC) 

és az akku kapacitásától függően 
akár 29 perc alatt 80%-ig feltöltheti 

az autót. Egy otthoni csatlakozókábel 
is jár az autóhoz. A kábel cserélhető, 

és piros öttűs végsapkával vagy 
klasszikus 230 V-os aljzattal érkezik, 

amely bárhová csatlakoztatható.

AC – váltakozó áram. 
DC – egyenáram.



HŐSZIVATTYÚ
Szemben a benzinüzemű autókkal, az elektromos járművek mozgó alkatrészei nem termelnek elegendő mennyiségű hőt a belső tér fűtéséhez. A megoldás  
egy hatékony hőszivattyús rendszer, ami nagy nyomás alá helyezi a hűtőközeget, majd a keletkező hőenergia segítségével felmelegíti az áramló hideg levegőt.  
A hőszivattyú az elektromos fűtőszálakhoz képest jóval kevesebb energiát követel az akkumulátortól, ami nagyobb hatótávolságot jelent a hőszivattyú nélküli 
elektromos járművekhez képest.

ADAPTÍV LENGÉSCSILLAPÍTÁS 
Az autó adaptív lengéscsillapító rendszerrel (DCC) is felszerelhető, ami folyamatosan reagál a különféle vezetési szituációkra (fékezés, gyorsítás, kanyarodás), és ehhez igazítja a 
csillapítási és kormányzási jellemzőket. Az Infotainment rendszer menüjében a saját igényeinek megfelelően hat lehetséges vezetési mód közül választhat: Eco, Eco+, Comfort, Normal, 
Sport és Individual. Ráadásul egy csúszka segítségével könnyedén szabályozhatja a csillapítás intenzitásáta Comfort+ módtól egészen a Sport+ módig.





A TECHNOLÓGIA,  
AMI ELSŐBBSÉGET AD 
Bármit is jelent Ön számára a luxus, ebben az autóban 
megtalálja! A sok-sok átgondolt technológia és intelligens 
funkció, ami az autóban található, a leghétköznapibb utazást 
is rendkívüli élménnyé teszi.

KESSY
A KESSY (kulcs nélküli 
nyitási/zárási/indítási 
rendszer) legújabb 
változatával az autó összes 
ajtaja nyitható és zárható.

VIRTUÁLIS PEDÁL
A csomagtérajtó érintés 

nélküli hozzáférést 
biztosító virtuális pedállal is 

felszerelhető. Ez a funkció 
kizárólag elektromos 

vezérlésű csomagtérajtóval 
és KESSY-vel kombinálva 

érhető el.



DIGITÁLIS MŰSZERFAL
Az 5,3 colos digitális kijelző négy 
lehetséges nézetet, alapbeállítást, 
navigációt, asszisztens rendszereket 
és vezetési statisztikákat kínál. 
A funkciók között egyszerűen, a 
kormánykeréken elhelyezett „Nézet” 
(View) gomb segítségével válthat.

MOBILBOX / USB
A Mobilbox felerősíti mobileszköze 
jelét, és vezeték nélküli töltést tesz 
lehetővé vezetés közben. Ez a rekesz 
nemcsak könnyen hozzáférhető, de 
a nagyobb kijelzős eszközökkel is 
kompatibilis. Használatával akár két 
telefont is tölthet egyidejűleg. A 
két USB-C port a központi konzolon 
helyezkedik el, így könnyedén 
csatlakoztathatja a külső eszközeit 
az Infotainment rendszerhez – 
csatlakozók vagy adapterek nélkül.

HEAD-UP DISPLAY KIJELZŐ
A kiterjesztett valóságra épülő Head-up Display egy innovatív és rendkívül biztonságos megoldás, melynek használatával vezetés közben is minden szükséges adathoz azonnal, 
kényelmesen hozzáfér. A sebességre, a navigációs rendszerre vagy éppen az adaptív sebességszabályozásra vonatkozó virtuális vezetési információk egyenesen az úttesten,  
a jármű előtt jelennek meg. Méghozzá olyan valósághűen és természetesen, hogy egyáltalán nem terelik el a figyelmet vezetés közben, hiszen minden a szeme előtt történik.



AIR CARE ÉS LEVEGŐMINŐSÉG-
ÉRZÉKELŐ
A jármű légterének jobb minősége 
érdekében a Climatronic légkondicionáló 
intelligens Air Care funkcióval és 
levegőminőség-érzékelővel rendelkezik. 
Az Air Care képes eltávolítani a port a 
belső térből: ezt a vezető a Climatronic 
menüben aktiválhatja. A levegőminőség-
érzékelő pedig felismeri a túlzott 
légszennyezést, amire automatikusan 
a belső légkeringetési üzemmód 
bekapcsolásával reagál, figyelembe véve az 
ablak bepárásodásának lehetőségét. Ezt a 
funkciót csak egyszer szükséges aktiválni 
az Infotainment rendszerben.

13 COLOS MULTIMÉDIÁS KIJELZŐ ÉS NAVIGÁCIÓ
A 13 colos multimédiás kijelző a lehető legkényelmesebbé teszi az Infotainment rendszer és az autó online funkcióinak vezérlését. Az opcionális új generációs navigációs rendszerrel, 
amely számos új funkcióval érkezik, automatikusan megtalálhatja a töltőállomásokat a közelében, a kiválasztott úti cél vagy a végcél közelében. Ha a jármű online állapotban van, a 
rendszer konkrét információkat tud adni a kiválasztott töltőállomásról, például a nyitvatartási időről, az elérhetőségéről és a töltési időről – figyelembe véve legoptimálisabb töltési 
lehetőséget.

AREA VIEW
Az Area View környezetfigyelő rendszer 
a fedélzeti monitoron megjeleníti a jármű 
környezetét. Négy kamerának köszönhetően 
sokkal magabiztosabbnak érezheti magát 
a kormány mögött. A kamerák az első 
hűtőrácsban, az oldalsó visszapillantó tükrökben 
és a csomagtérajtó kilincsén kaptak helyet.  
A képet valós időben továbbítják az Infotainment 
rendszer kijelzőjére, így Ön minden közlekedési 
szituációra gyorsabban reagálhat.



CANTON SOUND SYSTEM
Élvezze az abszolút hangtisztaságot a Canton Sound System rendszer használatával, 
mely tizenkét hangszórójával összesen 635 wattos teljesítményt nyújt.

ÜDVÖZLŐ LOGÓ
Az oldalsó visszapillantó tükrökön elhelyezett LED-ek ŠKODA 
logóval világítják meg a küszöb előtti területet.

KÉNYELEM AZ UTASOKNAK
A hátsó kartámasz egy konnektort (230 V) és két USB-C aljzatot rejt magában. A modell 
Climatronic berendezését a hátsó ülésen utazók is tudják vezérelni a 3-zónának köszönhetően.



HANGULATVILÁGÍTÁS
Tapasztalja meg a maximális kényelem érzését a világításon keresztül is! A választott Design 
Selection csomagnak megfelelően a LED fényforrások számtalan, lenyűgöző színválasztási 
lehetőséget kínálnak, beleértve az autó belsejében körbefutó fényeket, a lábtér világítását 
elöl és hátul, a kilincsek első és hátsó világítását, illetve a csomagtér-világítást.

KÖNNYŰ BESZÁLLÁS
Az autó leparkolása után az elektronikusan állítható vezetőülés automatikusan hátsó 

helyzetbe kerül, lehetővé téve a vezetőnek a kényelmes kiszállást. Amikor a sofőr 
legközelebb beül az autóba, az ülés automatikusan az előző, felhasználó által beállított 

helyzetbe áll, hogy a megfelelő pozíciót biztosítsa indulás előtt.



ŠKODA CONNECT: 
VIGYE MAGÁVAL AZ 
ONLINE VILÁGOT!

PARKOLÓHELY-POZÍCIÓ
A jármű elküldi helyadatait a szervernek az utazás 
befejezése után. Ezután a MyŠKODA alkalmazás 
segítségével bármikor informálódhat parkoló 
járműve helyzetéről.

TÖLTŐÁLLOMÁSOK
Válasszon ki kényelmesen egy töltőállomást a térképen, vagy találja meg a legközelebbi töltési 

lehetőséget egy adott helyen vagy aktív útvonalon! A rendszer konkrét online információkat 
biztosít a kiválasztott töltőállomásról, és mindig a legjobb töltési lehetőséget javasolja. Ezeket a 

töltőállomásokat bármikor hozzáadhatja útvonalához.

ONLINE ÚTVONALIMPORTÁLÁS*
Nincs több elvesztegetett idő – álljon készen a nagy utazásra! Az online 
útvonalimportálással a teljes útvonalat otthona kényelmében tervezheti 
meg. Az útvonalat ezután könnyedén importálhatja a jármű rendszerébe, 
ahol előugró ablakként jelenik meg.
.

A folyamatos online jelenlétnek köszönhetően 
bármikor informálódhat vagy kikapcsolódhat, 
emellett utazás közben végig asszisztensrendszerek 
segítik a vezetést. A ŠKODA Connect megnyitja Ön 
előtt a korlátlan kommunikációs lehetőségek kapuját.

   * 2022 végétől elérhető



LAURA, A DIGITÁLIS HANGVEZÉRLŐ
Az online hangvezérlő rendszer jóvoltából autója valósággal csüng majd minden szaván. A rövid parancs immár a múlté, ma már a 
hétköznapi beszédet is értő Laurával vezérelheti autóját. Laura egyaránt segít a navigációs, a média- és a szöveges üzenetek kezelésében, 
hogy Ön minden porcikájával a vezetésre összpontosíthasson. A rendszer aktiválásához egyszerűen csak mondja azt, hogy „Okay, Laura!”

FUNKCIÓK IGÉNY SZERINT
Az ún. Functions on Demand technológia lehetővé teszi a különféle járműrendszerek, Infotainment funkciók megvásárlását és aktiválását a jármű gyártása 
után. Eldöntheti, hogy mely rendszereket szeretné használni a járműben, illetve használt autó vásárlása esetén is frissítheti a funkciókat. Az elérhető 
rendszerek közé tartozik pl. az adaptív tempomat, a 20-féle további színváltozat és funkció a hangulatvilágításhoz, illetve még sok más egyéb kiegészítő 

OKAY, LAURA! Fedezze fel autójában a további hasznos kiegészítő funkciókat és rendszereket! Vegye 
igénybe például Laura, a digitális hangos asszisztens segítségét. A SmartLink funkción 
keresztül, mely támogatja az Apple CarPlay és az Android Auto alkalmazásokat is, az autó 
Infotainment rendszere lehetővé teszi a telefon biztonságos használatát vezetés közben. Az 
autóban lévő csatlakoztathatóságot további Infotainment alkalmazásokkal is javíthatja. Ilyen 
például a naptár, a digitális kézikönyv, a forgalmi információk és még sok egyéb funkció.





KIS ÖTLETEK NAGY 
HATÁSFOKKAL 
Az apró trükkök is képesek jelentős változást hozni! Éppen ezért 
összegyűjtöttük a legjobb megoldásainkat, hogy az utazása 
igazán felhőtlen lehessen. Akár tárolórekeszekről, akár az autó 
tisztán tartásáról van szó, ötleteink nagyszerűsége éppen az 
egyszerűségükben rejlik.

ESERNYŐTARTÓ
A zseniális tárolórekesz a vezetőoldali ajtóban eredeti ŠKODA esernyőt rejt! Úgy 
terveztük meg, hogy a víz kifolyjon az autóból, hogy a belső tér száraz maradjon.

RAKODÁSRÖGZÍTŐ ELEMEK
A csomagok csúszkálásának elkerülésére ez a két műanyag, tépőzárral 
ellátott rögzítő elem az ideális megoldás. Amikor nem használja őket, a hátsó 
kerékházak mögé rejthetők.

ABLAKVÉDŐ
Az ablakvédők 

megakadályozzák a por 
lerakódását a szélvédő és a 

karosszéria illesztéseinél.



LEHAJTHATÓ ASZTALOK
Az első ülések háttámlájába épített, 
pohártartóval ellátott, lehajtható asztalok 
nem csak frissítők tárolására alkalmasak.

DUPLA ZSEB
Az első ülések hátoldalán kialakított dupla zsebek segítségével még könnyebben 
rendszerezheti személyes tárgyait. A nagyobb zsebben akár egy jegyzetfüzet vagy egy 
laptop is elfér, a telefonnak pedig ott a kisebb zseb.

KARTÁMLA
A hátul utazók kényelmét a két pohártartóval 
ellátott, dönthető kartámla növeli.

TÁROLÓK AZ ELSŐ AJTÓKBAN
Az első ajtók tágas tárolórekeszeiben  
egy 1,5 literes palack is kényelmesen elfér. 



NEHEZET  
KÖNNYEDÉN!
A nagy csomagtér lehetővé teszi, hogy szinte bármit elszállítson, 
amit csak szeretne. Az okos funkcióknak köszönhetően biztosra 
veheti, hogy minden a helyén marad.

HÁLÓRENDSZER
A hálókészlet egy vízszintes 

és két függőleges hálóból 
áll, melyek megakadályozzák 

a csomagok elmozdulását. 
Ráadásul a tárgyak 

rendszerezésében is 
segítenek.

AKASZTÓK
A csomagtér oldalán található, lehajtható akasztófülek 
könnyebbé és biztonságosabbá teszik a táskák szállítását.

TÁROLÓREKESZEK 
Nem csak a töltőkábelek tárolhatók a csomagtér padlója alatt! A csomagtartó tetszőlegesen 
alakítható, praktikus tárolórekeszeinek köszönhetően a rakodóelemektől a kefén, ecseten, 
szerszámokon át egészen a munkáskesztyűig mindennek megvan a saját helye.



VONÓHOROG
Az ENYAQ iV modellhez 
elektromos vezérlésű, behajtható 
vonóhorog is rendelhető. A 
kapcsoló a csomagtérben található.

CSOMAGTÉRBŐL  
DÖNTHETŐ ÜLÉSEK
A hátsó ülések a csomagtérben 
elérhető gombbal is lehajthatók, így az 
autóba való rakodás még egyszerűbbé 
és hatékonyabbá válik.

CSOMAGTÉR
Az 585 liter alaptérfogatú csomagtér a hátsó ülések 
lehajtásával tovább növelhető, ami teljesen sík 
rakodófelületet eredményez.





VÁROSI KITÉRŐASSZISZTENS KORMÁNYRÁSEGÍTÉSSEL
A rendszer az olyan akadályok kikerülésében segíti a vezetőt, mint amilyenek például a közlekedési 
szigetek, a parkoló autók vagy az útépítések. Az online kommunikációs lehetőségek révén az 
asszisztens rendszer a kitérő manőver során azoknak az autóknak az adatait is számításba veszi, 
melyek az adott helyen a közelmúltban megfordultak.*

Az utazási asszisztens számos asszisztens rendszer funkcióját magába sűríti, így 
bármerre is jár, biztos lehet benne, hogy az útja biztonságos és kényelmes lesz.  
A maximális biztonság érdekében a rendszert a vezetőnek folyamatosan ellenőrzés 
alatt kell tartania. Éppen ezért a kormánykerék – a vezető érintését érzékelve 
– egyfajta interaktív kezelőfelületként szolgál az olyan rendszerekhez, mint az 
utazási asszisztens. Ha a sofőr nem figyel a vezetésre, az érintésérzékelővel ellátott 
kormánykerék figyelmezteti erre.

UTAZÁSI 
ASSZISZTENS

KANYARODÁSI ÉS ÜTKÖZÉSELKERÜLÉSI ASSZISZTENS
A kanyarodási asszisztens a szembejövő forgalmat figyeli lassú, legfeljebb 15 km/órás 
balra kanyarodás közben. Kritikus helyzetekben lefékezi az autót, és figyelmeztető 
fényjelzést ad. Az ütközéselkerülési asszisztens kitérő manőverrel előzi meg a baleseteket. 
Váratlanul felbukkanó gyalogosok, biciklisek vagy más járművek esetén megfelelő mértékű 
kormányrásegítéssel támogatja a vezetőt, hogy elkerülje a közelgő ütközést.

PARKOLÓASSZISZTENS
Csökkentse minimálisra a szűk helyekre való beparkolással járó 
nehézségeket a parkolóasszisztens segítségével! A rendszer 
automatikusan kiválasztja a megfelelő parkolóhelyet a párhuzamosan 
vagy egymásra merőlegesen álló járművek között.

HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER
A hátsó lökhárítóban lévő radarérzékelők segítségével a holttérfigyelő rendszer az autó 
mögötti és melletti területet ellenőrzi. Képes a többi jármű és a kerékpárosokhoz hasonló, 
nehezebben észlelhető „akadályok” akár 70 méterről történő érzékelésére is. A környező 
járművek távolsága és sebessége alapján eldönti, figyelmeztesse-e a vezetőt vagy sem.

KISZÁLLÁSI ASSZISZTENS
Amikor megáll az autójával, és kinyitja az ajtót (hogy kiszálljon), a rendszer 35 m 
távolságon belül felismeri a többi közlekedőt, például járműveket, kerékpárosokat, 
futókat, gyalogosokat stb. Ha közeledő tárgyat észlel, erről fény- és hangjelzéssel 
figyelmezteti az elöl és hátul utazókat, mielőtt óvatlanul kiszállnának az autóból.



TÁMOGATOTT SÁVVÁLTÁS
Ez a funkció az autópályán, nagy sebességgel történő vezetésnél segít a sofőrnek. A bal 
irányjelző aktiválásánál az autó maga előzi meg az előtte haladó járművet, majd – ha a 
jobb oldali irányjelzőre vált a sofőr – visszakanyarodik a jobb oldali sávba. Ez a funkció 
navigációs rendszerrel együtt érhető el.

*A Travel Assist olyan, új tulajdonságokkal bővült, mint amilyen például a más járművekkel történő online adatmegosztás vagy az Adaptív sávváltó asszisztens új funkciója.  
A megújult rendszerek licensze három év eltelte után meghosszabbítandó.

PREDIKTÍV TEMPOMAT (PCC) 
A PCC fokozza a vezetői élményt és növeli a biztonságot. A kamerától és a navigációs rendszertől érkező részletes 
információk segítségével képes a következő 1-2 km-en előre látni a vezetési körülményeket. Ha szükséges, akkor a 
rendszer módosítja a beállított utazósebességet – jellemzően kanyar vagy körforgalom előtt, illetve akkor, amikor 
csökkentett sebességkorlátozású területre ér.

VÉSZHELYZETASSZISZTENS
A vészhelyzetasszisztens csökkenti a baleset kockázatát a vezető hirtelen rosszulléte 
esetén, például úgy, hogy megállítja az autót, és bekapcsolja a vészvillogót.

SÁVTARTÓ ÉS ÚTSZŰKÜLET-ASSZISZTENS
60 km/óra feletti sebesség és felismerhető útburkolati jelek esetén a sávtartó asszisztens 
képes a saját sávjában tartani a járművet. Az új Lane Assist+ rendszer az útépítéseket és 
az ideiglenes forgalmi jelzéseket is figyelembe veszi. Keskeny sáv esetén az útszűkület-
asszisztens pontosan megbecsüli, van-e elég hely az előzéshez vagy sem.

TORLÓDÁSI ÉS KÖVETÉSITÁVOLSÁG-TARTÓ ASSZISZTENS
A motor, a fékek és a kormánykerék vezérlésével a közlekedési torlódási asszisztens 
távol tartja az autót a többi járműtől, és elforgatja a kormányt a környező járművek 
mozgásának lekövetéséhez (legfeljebb 60 km/órás sebességig). Ha a sávok egyáltalán nem 
észlelhetőek, a követésitávolság-tartó asszisztens 30 km/órás sebességig követi az előtte 
haladó járművet – egészen addig, míg az útburkolati jelek újra láthatóvá nem válnak. Félig 
észlelhető sáv (vonal) esetén ez a korlát 60 km/órás sebességig tolódik ki.



BÍZZA PROFIKRA  
A MUNKA NEHEZÉT!

A megújult ENYAQ iV az asszisztens rendszerek terén is valódi 
mérföldkőnek számít, így nagyobb biztonságban érezheti magát az utakon, 
mint valaha. Az intelligens asszisztens rendszerekkel ráadásul nemcsak 
biztonságosabbá, de kényelmesebbé és szórakoztatóbbá válik az utazás. 
Leegyszerűsítik a bonyolult közlekedési szituációkat. Segítenek elkerülni 
a kritikus pillanatokat, és a parkolást is gyerekjátékká teszik. A ŠKODA 
asszisztens rendszerei teljes körű támogatást nyújtanak vezetés közben. 

PARKOLJON, AKÁR A PROFIK!
A fejlett parkolóasszisztensnek hála, megszokott környezetben, például otthon akár automatikusan is leparkolhatja az autóját. Ehhez elég egyetlen egyszer elvégeznie a manővert 
az adott szakaszon, például a bejárattól a garázsig vagy a parkolóig, majd elmentenie az útvonalat a rendszer memóriájába. Ezt követően az autó felismeri a betáplált szakaszt, és az 
Infotainment rendszeren keresztül megkérdezi, hogy átvegye-e az irányítást. Az Ön jóváhagyását követően az autó magától leparkol, amit a vezetőülésből kísérhet figyelemmel.

LED MÁTRIX FÉNYSZÓRÓK
A Full LED Mátrix fényszórók mátrixszerű fénysugarakkal működnek. Ez lehetővé teszi a távolsági fényszórók folyamatos használatát a többi vezető elvakítása nélkül. A szélvédőn lévő 
kamera segítségével a mátrixfényszórók reagálnak a forgalmi helyzetekre, és csak a fényszórók egyes elemeit kapcsolják ki. A többi elem bekapcsolva marad, és megvilágítja az utat. 
Ennek a funkciónak köszönhetően ráadásul a közlekedési táblákról visszaverődő fény sem vakítja el a vezetőt. A LED Matrix fényszórók a navigációs rendszer információit is felhasználják, 
így a távolsági fényszórók kizárólag lakott területen kívül kapcsolódnak be.



   SPORTLINE



STÍLUS ÉS FUNKCIONALITÁS
A SportLine stílusos, dinamikus megjelenését olyan külső, fekete fényezésű elemek is gazdagítják, mint az első hűtőrács, 

az oldalsó tükörsapkák, az ablakkeretek, a tetőléc és a csomagtérajtón található feliratok. A teljes LED Matrix fényszórók, 
a 20"-os Vega antracit könnyűfém keréktárcsák és a sport futómű az alapfelszereltség részét képezik.

SPORTLINE EMBLÉMA
Az autó egyediségét az 
oldalakon található SportLine 
embléma is kiemeli.

A dinamikus, izgalmakra vágyó vezetőknek szánt ENYAQ SPORTLINE iV 
felszereltsége az autó sportos ambícióit hangsúlyozza. Teljesítményét a 
kiválasztott akkumulátor határozza meg, mely 60-as, 80-as és 80x-es 
változatban is elérhető.

A SOKOLDALÚ 
SPORTOSSÁG



SPORTLINE DIZÁJNVÁLASZTÉK
A dinamika, az esztétika és az exkluzív részletek 
egyaránt visszaköszönnek a Sportline dizájnos 
kiegészítőiben. Ezek többek között a műszerfal 
ezüst varrású műbőr párnázatában, a bőr és 
mikroszálas kárpitozásban, a Carbon dekorációban 
és a fekete mennyezetben is tetten érhetőek.



SPORTÜLÉSEK
A Sportline széria első ülései sportos 
kialakításúak, tökéletesen ötvözve az 

esztétikát és a funkcionalitást. Jellegzetes, 
stílusos elem az első ülés ezüstszínű váza. 

KÉNYELMES VEZETŐFÜLKE
A sportos, többfunkciós fekete bőr kormánykeréknek köszönhetően, melyet SportLine plakett és 
ezüstvarrások díszítenek, úgy érezheti magát, mintha egy versenyautóban ülne. Egyéb funkciók mellett az 
energia-visszanyerés szabályozásához a kormánykeréken rekuperáció-intenzitás kapcsolók is találhatók. 
Az ötvözött sportpedálburkolatok az alapfelszereltség részét képezik.
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ENYAQ – EGYEDI, 
AKÁRCSAK ÖN!

21” SUPERNOVA antracit könnyűfém 
keréktárcsák

20” VEGA ezüst könnyűfém keréktárcsák

19” PROTEUS ezüst könnyűfém 
keréktárcsák

19” REGULUS antracit könnyűfém 
keréktárcsák

20” NEPTUNE antracit könnyűfém 
keréktárcsák Aero borítással
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A műszaki adatok az akkumulátor verziójától és az alváz kialakításától függően eltérőek lehetnek.

60 80 80x

MOTOR

Rendszerteljesítmény (kW) 132* 150* 195**

Forgatónyomaték (Nm) 310 310 425

Akkumulátor kapacitása (kWh) – bruttó 62 82 82

Akkumulátor kapacitása (kWh) – nettó 58 77 77

TELJESÍTMÉNY

Végsebesség (km/óra) 160 160 160

Gyorsulás 0-100 km/órára (s) 8.7 8.5–8.6 6.9

WLTP szerinti hatótáv (km) 375–399 510–548 492–524

WLTP szerinti energiafogyasztás (kWh/100 km) – kombinált 15.9–17.0 15.6–17.0 16.5–17.8

HAJTÁSI MÓD

Kerékhajtás Hátsókerék-meghajtás Hátsókerék-meghajtás Négykerékhajtás

TÖLTÉS

Váltóáram (AC) 0-ról 100%-ra – kW / óra/perc 11 kW/6 óra 15 perc 11 kW/7 óra 30 perc 11 kW/7 óra 30 perc

Egyenáram (DC) 5-ről 80%-ra – kW / óra/perc 120 kW/35 perc 135 kW/29 perc 135 kW/36 perc

SÚLY

Saját tömeg – alapváltozat, járművezető nélkül (kg) 1,923–2,100 2,036–2,220 2,125–2,299

Hasznos terhelés – vezetővel és extra felszereltséggel (kg) 400–577 423–578 451–625

TOVÁBBI SPECIFIKÁCIÓK

Karosszéria Első fékek

Belső szellőzésű féktárcsák egydugattyús 
úszónyergekkel az 50-es verzióhoz; kétdugattyús 
úszónyergekkel az 60-ashoz

Típus Ötüléses, ötajtós, kétterű Hátsó fékek Dobfékek

Alváz Hasmagasság (mm) 187 (60-as akkumulátor), 188 (80-as akkumulátor)

Első tengely McPherson-féle felfüggesztés acél segédvázzal és alacsony lengőkarokkal Csomagtér (max. l)

Hátsó tengely Összetett felfüggesztés öt keresztirányú lengőkarral, hosszanti lengőkarok nélkül Pótkerék nélkül, felhajtott hátsó üléstámlával 585/1,710

WLTP – a Könnyű Gépjárművek Világszerte Összehangolt Teszteljárása

*A maximális elektromos teljesítmény elérhetősége korlátozott lehet. Az egyes vezetési helyzetekben elérhető energia mennyisége számos tényezőtől függ, például az éghajlattól, a töltési állapottól, a hőmérséklettől és a nagyfeszültségű akkumulátor állapotától vagy fizikai korától.

**Maximális elektromos teljesítmény 195 kW: a maximum 30 másodpercig elérhető maximális teljesítmény, az UN GTR No. 21 adatai szerint lett kiszámítva. Az egyes vezetési helyzetekben rendelkezésre álló teljesítmény mértéke számos tényezőtől függ, például a környezeti hőmérséklettől, 
valamint a nagyfeszültségű akkumulátor töltöttségi állapotától, hőmérsékletétől és állapotától vagy fizikai korától. A maximális teljesítmény eléréséhez a nagyfeszültségű akkumulátornak 23°C és 50°C között kell lennie, és 88%-nál nagyobb töltöttségi szinttel kell rendelkeznie. A fent említett 
paraméterektől való eltérések a teljesítmény csökkenéséhez vezethetnek, egészen a maximális teljesítmény elérhetetlenségéig.

Az akkumulátor hőmérsékletét bizonyos mértékig közvetetten befolyásolhatja a kiegészítő klíma, a töltési szint pedig külön állítható a járműben. Az adott időpontban rendelkezésre álló teljesítmény mennyisége a jármű teljesítménykijelzőjén jelenik meg. A nagyfeszültségű akkumulátor hasznos 
kapacitásának lehető leghatékonyabb fenntartása érdekében napi használat esetén 80%-os akkumulátortöltési határ beállítása javasolt (a hosszú távú utazások előtt ajánlott visszakapcsolni 100%-ra).

MŰSZAKI ADATOK



HA ÉLMÉNY VOLT OLVASNI,  AKKOR KÉPZELJE 
EL ,  MILYEN LEHET AZ AUTÓT VEZETNI!

HÍVJON MINKET ÉS EGYEZTESSEN  
TESZTVEZETÉS IDŐPONTOT.

WWW.SKODA .HU

KÉPEKRE VONATKOZÓ JOGI NYILATKOZAT
A jelen katalógusban (brosúrában) látható képek csak
illusztrációk, és nem képezik részét semmilyen szerződésnek
vagy garanciának. Ezeken a sorozatgyártás előtti autók
láthatóak, és bizonyos megjelenések, funkciók, alkatrészek és
berendezések eltérhetnek a ténylegesen gyártott autókban,
illetve országonként is előfordulhatnak változtatások.  
A funkciók, alkatrészek és berendezések pontos meghatározása
érdekében, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Önhöz
legközelebbi, helyi ŠKODA márkakereskedővel.

MYŠKODA alkalmazás
Legyen Ön mellett mindig a személyes digitális 
társa. Töltse le a MyŠKODA alkalmazást a PAUL 
interaktív asszisztenssel együtt, amely mindig 
készen áll a segítségre: nemcsak felügyeli az 
autóját, hanem kezelheti vele a napi teendőit is.
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Az Ön ŠKODA márkakereskedője: 


