UZLĀDĒJIET DZĪVI AR JAUNO UN PILNĪGI ELEKTRISKO
ŠKODA ENYAQ iV
NĀCIET UZ TESTA BRAUCIENU

Lādējiet
1x nedēļā,

1000 kg

ja gada laikā
nobraucat 17000 km

Modelis

Maksimālā jauda Akumulatora
kW / Zs
kapacitāte
kWh

Paātrinājums Sniedzamība,
0-100 km/h,
km
sekundes
(WLTP)

piekabes pilnā
masa ar bremzēm

Piedziņas veids

100% elektro
automobīlis
Sniedzamība
355 - 537 km

CO₂ emisija
(g/km)Cena

L

Latviešu
valoda
Izvēlnes
dzimtajā valodā

Cena

8.8

līdz 405

Aizmugures piedziņa

47 100 €

8.8

līdz 529

Aizmugures piedziņa

53 200 €

6.9

līdz 509

Pilnpiedziņa

55 600 €

APSKATIETIES AUTOMAŠĪNAS NOLIKTAVĀ:

ENYAQ iV
TEHNISKIE DATI

KAMPANA.SKODA.LV

Modelis
Dzinējs

Elektrodzinējs

Jauda, kW
Maksimālais griezes moments, Nm
Maksimālais ātrums km/h
Ieskriešanās 0-100 km/h (s)
Garums, mm
Platums, mm
Maksimālais augstums, mm
Riteņu garenbāze, mm (pie pašmasas / ar pilnu svaru)
Riteņu garenbāze ar adaptīvo balstiekārtu, mm (pie pašmasas /
pie pilna svara)
Riteņu garenbāze ar sporta balstiekārtu, mm (pie pašmasas /
pie pilna svara)
Pašmasa standarta versijā ar 75kg vadītāju min – max, kg*
Kravnesība, ieskaitot vadītāju un papildaprīkojumu, kg*
Pilnā masa, kg
Maksimālais piekabes svars ar bremzēm / bez bremzēm, kg
Klīrenss, mm
Klīrenss ar adaptīvo balstiekārtu, mm
Klīrenss ar sporta balstiekārtu, mm
Bagāžas nodalījuma tilpums ar paceltām aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm, l
Akumulatora jauda, kWh
Sniedzamība WLTP, km
Elektrības patēriņš WLTP, kWh / 100 km
~ 0,25 km/min

Uzlādes laiks ar MODE 2 uzlādes kabeli (230 V spraudņiem,
maiņstrāva, 10 A, 2,3 kW)
Uzlādes laiks ar MODE 3 vai Škoda iV universālo uzlādes kabeli,
(mājas vai publiskā lādētājs, maiņstrāva, 1 x 32 A, 7,2 kW)

70 h 30 min

Uzlādes laiks ar MODE 3 vai Škoda iV universālo uzlādes kabeli,
(mājas vai publiskais lādētājs, maiņstrāva, trīsfāzu pieslēgums
3 x 16 A, 11 kW), 0 - 100%
Uzlādes laiks no publiskā ātrgaitas līdzstrāvas lādētāja 50 kW
(5% - 80%)
Uzlādes laiks no publiskā ātrgaitas līdzstrāvas lādētāja 100 kW
(5% - 80%)
Uzlādes laiks no publiskā ātrgaitas līdzstrāvas lādētāja 125 kW
(5% - 80%)

53 min

60 h 15 min

70 h 30 min

70 h 30 min

55 min

70 min

70 min

38 min

38 min

35 min

Uzlādes laiku dati ir provizoriski.

KĀDA IR TAVS SAPŅU ENYAQ?

KONFIGURATORS.SKODA.LV

PAPILDAPRĪKOJUMS
Drošība un vadītāja palīgsistēmas

Kods

Elektroniskā stabilitātes kontrole ESC
Galvas balsti ar regulējamu augstumu visiem sēdekļiem
Priekšējie drošības spilveni ar iespēju atslēgt pasažiera drošības spilvenu
Galvas drošības spilvenu sistēma (aizkari) un priekšējie sānu un
centrālais drošības spilveni

PE1

Sānu drošības spilveni aizmugurē sēdošajiem

6C4

450 €

450 €

450 €

Signalizācija ar salona aizsardzības funkciju un pretaizvilkšanas aizsardzību.
Tikai ar PDE/PDG
Elektroniskais imobilaizers

7AL

280 €

280 €

280 €

Elektroniskā stāvbremze ar "Autohold" funkciju (novērš automašīnas nejaušu
kustību, deaktivizējas, kad tiek nospiests gāzes pedālis)
7K1

Riepu spiediena monitorings
Priekšējie LED lukturi: LED tuvās gaismas, LED tālās gaismas,
LED dienas gaismas lukturi
Aizmugurējie LED lukturi: galvenie lukturi, atsevišķais bremžu lukturis
un aizmugurējais miglas lukturis
ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi otrajā sēdekļu rindā un priekšējā
pasažiera sēdeklī

Kods

Komforts un funkcionalitāte
Centrālā atslēga ar tālvadību
Bezatslēgas dzinēja iedarbināšanas sistēma Kessy GO
Elektriskie logu pacēlāji priekšējās un aizmugurējās durvīs
2-zonu automātiskā klimata kontrole - gaisa kondicionieris ar elektronisku
vadību, kombinētu putekļu un putekšņu ﬁltru, mitruma un saules
intensitātes sensoru, automātisku recirkulāciju un cimdu nodalījuma
dzesēšanas funkciju

PHA

Attālināti iestatāms elektriskais gaisa sildītājs un dzesētājs
Divspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un
telefona vadību

2FD

Divspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar apsildi un radio un telefona vadību

2FT

Elektromehānisks stūres pastiprinātājs
Apsildāmi un elektriski regulējami sānu atpakaļskata spoguļi
Apsildāmi, elektriski regulējami un nolokāmi sānu atpakaļskata spoguļi
Salona atpakaļskata spogulis ar automātisko aptumšošanos
Regulējami gurnu balsti priekšējiem sēdekļiem
Augstumā regulējams vadītāja sēdeklis
Priekšējie sēdekļi ar mehānisku augstuma regulāciju
Elkoņu balsts starp priekšējiem sēdekļiem

6E3

Nolokāma aizmugurējo sēdekļu atzveltne ar dalījumu 60/40,
regulējams sēdekļa atzveltnes leņķis
Apgaismojuma palīgsistēma "Light Assist" ar lietus sensoru - atkarībā no gaismas
daudzuma automātiski pārslēdzās uz tuvajām gaismām vai dienas gaitas lukturiem.
Ietver arī "Coming Home / Leaving Home" funkciju (tuvojoties vai attālinoties no
aizslēgtas mašīnas, noteiktu laika brīdi deg ārējās gaismas)
Priekšējo radaru satiksmes uzraudzības sistēma "Font Assist": iespējamās sadursmes
gadījumā dod brīdinājumu un samazina ātrumu vai veic pilnu apstāšanos
Braukšanas joslu uzturēšanas asistents "Lane Assist": izmantojot kameru, uzrauga ceļu
marķējumu un dod brīdinājumu, ja automašīna nekontrolēti šķērso izvēlēto joslu
Elektroniskā kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju "Speed Limiter"
Ceļa zīmju atpazīšanas palīgsistēma: ar daudzfunkcionālu kameru uzrauga ceļa
zīmes un attaino tās informācijas displejā vai navigācijas ierīces ekrānā

8T6
PWD

Aizmugurējie stāvvietā novietošanās sensori ar akustisku brīdinājuma
signālu, informācija tiek parādīta radio vai navigācijas ekrānā

7X1

Priekšējie stāvvietā novietošanās sensori ar akustisku brīdinājuma signālu,
informācija tiek parādīta radio vai navigācijas ekrānā

7X2

standartaprīkojums

nav pieejams

APSKATIETIES AUTOMAŠĪNAS NOLIKTAVĀ:
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PAPILDAPRĪKOJUMS
Komforts un funkcionalitāte

Kods

Atpakaļskata kamera ar apmazgāšanas sistēmu: tiek aktivizēta, kad
ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums, kameras attēls tiek attainots radio
vai navigācijas ekrānā

PWF

12V rozete bagāžas nodalījumā
Braukšanas režīma izvēles sistēma (Driving Mode Select)
Kāju zonas izgaismojums priekšā un aizmugurē sēdošajiem
Jumta reliņi melnā krāsā

PG0

Jumta reliņi sudraba krāsā

PG1

Lietussarga turētājs vadītāja durvīs (kopā ar lietussargu)
Priekšējie saules sargi ar izgaismotiem spogulīšiem
Salona apgaismojums priekšā un aizmugurē
2 LED lampas bagāžas nodalījumā
Aizmugurējā stikla tīrītājs ar apskalošanas funkciju
Tekstila grīdas paklāji

0TD

Ražotāja garantija - 5 gadi ar 100 000 km nobraukuma ierobežojumu

EA4

Papildinātā ražotāja garantija - 5 gadi ar 150 000 km nobraukuma ierobežojumu
Augstprieguma baterijas garantija 8 gadi vai 160 000 km

EA9

490 €

490 €

490 €

Iebūvēts maiņstrāvas lādētājs ar maksimālo jaudu 11 kW
Iebūvēts līdzstrāvas lādētājs ar maksimālo jaudu 120 kW (publiskajām uzlādes stacijām)

LH2

Iebūvēts līdzstrāvas lādētājs ar maksimālo jaudu 135 kW (publiskājām uzlādes stacijām)
Uzlādes līdzstrāvas kabelis MODE 3, savienošanai ar Wallbox uzlādes punktiem
iV universālais uzlādes kabelis (230 V/ 400 V kontaktligzdām)

PUA

Pakotne "Convenience Basic":
- bezatslēgas automašīnas atslēgšanas/aizslēgšanas un dzinēja iedarbināšanas sistēma
"Keyless Advanced"
- aizmugurējo stiklu 35% tonējums "SunSet"
- papildus salona trokšņu mazināšanas pakete
- vadītāja noguruma uzraudzības sistēma
- komforta telefonija ar LTE un tālruņa bezvadu uzlāde
Nav pieejams ar PDB

PDA

1 010 €

1 010 €

1 010 €

Pakotne "Convenience Basic" priekš signalizācijas sistēmas 7AL:
- bezatslēgas automašīnas atslēgšanas/aizslēgšanas un dzinēja iedarbināšanas
sistēma "Keyless Advanced"
- aizmugurējo stiklu 35% tonējums "SunSet"
- papildus salona trokšņu mazināšanas pakete
- vadītāja noguruma uzraudzības sistēma
- komforta telefonija ar LTE un tālruņa bezvadu uzlāde
Nav pieejams ar PDB.

PDG

1 010 €

1 010 €

1 010 €

Pakotne "Convenience Basic" priekš signalizācijas sistēmas 7AL:
- bezatslēgas automašīnas atslēgšanas/aizslēgšanas un dzinēja iedarbināšanas
sistēma "Keyless Advanced"
- aizmugurējo stiklu 35% tonējums "SunSet"
- papildus salona trokšņu mazināšanas pakete
- vadītāja noguruma uzraudzības sistēma
- Komforta telefonija ar LTE un tālruņa bezvadu uzlāde
Nav pieejams ar PDB

PDB

1 650 €

1 650 €

1 650 €

Pakotne "Convenience Plus" priekš signalizācijas sistēmas 7AL:
- Bezatslēgas piekļuves un dzinēja startēšanas sistēma "Keyless Advanced"
- Aizmugurējo stiklu 35% tonējums "SunSet"
- Papildus salona trokšņu slapēšana
- Vadītāja noguruma uzraudzības sistēma
- Komforta telefonija ar LTE un tālruņa bezvadu uzlāde
- Ar kājas žestu vadāmas elektriski atveramas/aizveramas bagāžas nodalījuma durvis "Virtual Pedal"
- Bagāžas nodalījuma durvju aizvēršanas sensors
Nav pieejams ar PDA

PDE

1 650 €

1 650 €

1 650 €

Pakotne "Climate Basic"
- 3-zonu klimata kontrole
- Apsildāmas vējstikla apskalotāju sprauslas
- Apsildāmi priekšējie sēdekļi

PWA

550 €

550 €

550 €

standartaprīkojums

nav pieejams

KĀDA IR TAVS SAPŅU ENYAQ?
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PAPILDAPRĪKOJUMS
Komforts un funkcionalitāte

Kods

Pakotne "Climate Plus"
- 3-zonu klimata kontrole
- Apsildāmas vējstikla apskalotāju sprauslas
- Atsevišķi apsildāmi priekšējie un aizmugurējie sēdekļi
- Apsildāms vējstikls

PWB

980 €

980 €

980 €

Pakotne "Family Basic":
- Aizmugurējās sānu durvīs integrēti izvelkami saules sargi
- 230V rozete viduskonsolē
- USB-C pieslēgvieta viduskonsolē datu pārraidei un uzlādei

PX1

420 €

420 €

420 €

Pakotne "Family Plus":
- Aizmugurējās sānu durvīs integrēti izvelkami saules sargi
- 230V rozete viduskonsolē
- USB-C pieslēgvieta viduskonsolē datu pārraidei un uzlādei
- Nolokāms galdiņš priekšējo sēdekļu atzveltņēs
- Aizmugurējie galvas balsti ar papildus funkciju atpūtai “Sleep Package”

PX3

620 €

620 €

620 €

Pakotne "Comfort Seat Basic":
- Elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi arējie atpakaļskata spoguļi,
ar atmiņas funkciju, pašaptumšojoši
- Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar atmiņas funkciju
- Elektriski regulējams gurnu balsts vadītāja sēdeklim
Tikai ar PSB

PB0

600 €

600 €

600 €

Pakotne "Comfort Seat Plus":
- Elektriski regulējami/pielokāmi, apsildāmi spoguļi ar atmiņas funkciju, pašaptumšojoši
- Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi ar atmiņas funkciju
- Elektriski regulējami gurnu balsti priekšējiem sēdekļiem, ar masāžas funkciju vadītāja sēdeklim
Tikai ar PSA/PSB
Pakotne “Assisted Drive Basic”:
- Adaptīvā kruīza kontrole ar “follow-to-stop” funkciju un ātruma ierobežošanu
- Proaktīvā pasažieru drošības sistēma

PB1

1 200 €

1 200 €

1 200 €

PS1

490 €

490 €

490 €

Pakotne “Assisted Drive Plus”:
- Adaptīvā kruīza kontrole ar “follow-to-stop” funkciju un ātruma ierobežošanu
- Proaktīvā pasažieru drošības sistēma
- “Travel Assist” un ārkārtas apstāšanās sistēma

PS2

810 €

810 €

810 €

Parking Basic: Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē ar
atpakaļskata kameru
Light & View Basic: MATRIX LED priekšējie lukturi ar staru kūļa sadalīšanu,
attāluma un virziena automātisku regulēšanu; lukturu apmazgātāji;
Full-LED aizmugurējie lukturi ar dinamiskajiem virzienrādītājiem

PPA
1 530 €

1 530 €

1 530 €

2 290 €

2 290 €

PK8

Light & View Plus:MATRIX LED priekšējie lukturi ar staru kūļa sadalīšanu,
attāluma un virziena automātisku regulēšanu; lukturu apmazgātāji;
Full-LED aizmugurējie lukturi ar dinamiskajiem virzienrādītājiem, papildus LED
apgaismojuma pakete Crystal Face

PK9

Ddrive Basic: stūres apsilde un braukšanas režīma izvēles sistēma (Driving Mode Select)

PFA

390 €

Drive Sport Basic: apsildāma sporta stūre, braukšanas režīma izvēles sistēma
(Driving Mode Select), dinamiskā stūres sistēma

PFB

660 €

270 €

270 €

Pakotne "Drive Sport Plus":
- Ādas sporta stūre ar apsildi
- Braukšanas režīma izvēles sistēma "Driving Mode Select"
- Dinamiskā stūres sistēma
- Adaptīvā piekare "Adaptive Chassis Control"
Nav pieejama ar PFE

PFC

1 460 €

1 070 €

1 070 €

"Sportline" pakotne
- Pakotne “Convenience Basic”
- Pakotne “Drive Sport Basic”
- Matrix LED priekšējie lukturi
- Full-LED aizmugurējie lukturi ar dinamiskajiem pagrieziena rādītājiem
- Priekšējie sporta sēdekļi, sēdekļu pārvalki “Suedia”
- 20" vieglmetāla diski "Vega"
- Priekšējās riepas 235/50 R20, aizmugurējās riepas 255/45 R20
- Sporta balstiekārta
- Melni eksterjera elementi
- Sporta pedāļi
- Bez riepu remonta komplekta

WS0

5 190 €

5 190 €

5 190 €

standartaprīkojums

nav pieejams
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Komforts un funkcionalitāte

Kods

"Transport" pakotne:
- Dubultā bagāžas nodalījuma grīda
- Bagāžas nodalījuma tīklu sistēma
- Aizmugurējo sēdekļu atzveltņu nolocīšanas funkcija no bagāžas nodalījuma
Nav pieejams ar 6SC

PKP

400 €

400 €

400 €

Elektriskais panorāmas stikla jumts ar tonētu stiklu

3FU

1 130 €

1 130 €

1 130 €

Sporta piekare

PFE

240 €

240 €

240 €

Siltumsūknis: Siltumsūkņu sistēma silda salona gaisu, patērējot mazāk
enerģijas nekā parastie augstsprieguma sildītāji, un piedāvā lielāku diapazonu
nekā elektriskajiem transportlīdzekļiem bez siltumsūkņa

PHC

1 300 €

1 300 €

1 300 €

Tīkls starp pasažieru nodalījumu un bagāžas nodalījumu

3CX

220 €

220 €

220 €

Divpusējais gumijas/tekstila bagāžas nodalījuma paklājs.
Nav pieejams ar PKP

6SC

70 €

70 €

70 €

Sakabes āķa sagatave

1D7

230 €

230 €

230 €

Piekabes āķis ar elektrisko bloķēšanas sistēmu

1M6

1 060€

1 060€

1 060€

Audio un multimediju sistēmas

Kods

4 skaļruņi, priekšā
4 skaļruņi, aizmugurē
- 13" skārienjūtīgs ekrāns
- Balss vadība
- SmartLink
- DAB radio
- 2 USB-C pieslēgvietas
Infotainment Basic: navigācijas sistēma ar multivides pakotni
"Infotainment Online" 3 gadiem

RAA

Infotainment Plus Head up displejs - projecē braukšanas pamatinformāciju
uz priekšējā vējstikla. Navigācijas sistēma ar multivides pakotni
"Infotainment Online" 3 gadiem

RAB

1 010 €

1 010 €

1 010 €

Audio sistēma "SOUND SYSTEM CANTON":
- 6 skaļruņi priekšējās durvīs
- 4 skaļruņi aizmugurējās durvīs
- 1 skaļrunis paneļa vidū
- 1 aktīvais zemfrekvences skaļrunis kravas nodalījumā
- Digitālais pastiprinātājs

9VS

600 €

600 €

600 €

Bluetooth® brīvroku sistēma mobilajam tālrunim
Ārkārtas zvana funkcija
iV attālinātie pakalpojumi "iV Remote Services": attālināta uzlādes un salona
temperatūras vadība, kalendārie laika uzstādījumi
Dizains un Interjers

Kods

Metāliska vai perlamutra virsbūves krāsojums

MET

710 €

710 €

710 €

Speciālais krāsojums Velvet Red

EXC

1 180 €

1 180 €

1 180 €

0€

0€

0€

Nemetāliskais virsbūves krāsojums Mamba Green (I3I3)
Standarta virsbūves krāsojums Energy Blue K4K4
Sānu spoguļu korpusi un durvju rokturi virsbūves krāsā
Melni sānu logu ietvari
Hromēti sānu logu ietvari
Pakotne “Chrome Optic”:
- Jumta reliņi pelēkā krāsā
- Hromētas sānu logu līstes un radiatora reste

PC1

Dizaina pakete “Loft”:
- Sēdekļu melna un pelēka auduma / ādas imitācijas apdare
- Manuāla priekšējo sēdekļu augstuma regulēšana ar gurnu balstu regulāciju
- Nolaižama aizmugurējā atzveltne ar vidējo rokubalstu
- Salona “Ambient Lightning” pakotne
- Tekstila grīdas paklāji priekšā un aizmugurē
- Kāju zonas apgaismojums priekšā un aizmugurē
- Lietussargs vadītāja durvīs
- Dekoratīvās paneļa ielikas "Alu Brushed"

PL 9

440 €

KĀDA IR TAVS SAPŅU ENYAQ?
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PAPILDAPRĪKOJUMS
Dizains un Interjers

Kods

Dizaina pakotne “Lodge”
•Sēdekļu vilnas tipa auduma apdare brūnā krāsā “Marsala”
•Dekoratīvās paneļa ielikas "Silver square haptic"

PLA

710 €

710 €

710 €

Dizaina pakotne “Lounge”:
•Salona un durvju Alcantara/ādas apdare
•Sēdekļu Alcantara/ādas apdare
•Dekoratīvās paneļa ielikas „Anodized Cross“

PLD

1 550 €

1 550 €

1 550 €

Dizaina pakotne “Suite Black”:
•Sēdekļu melnas ādas apdare
•Dekoratīvās paneļa ielikas "Piano Black"

PLC

1 790 €

1 790 €

1 790 €

Dizaina pakotne “Eco Suite”:
•Sēdekļu melnas/brūnas ādas apdare
•Dekoratīvās paneļa ielikas "Piano Black"

PLB

2 140 €

2 140 €

2 140 €

Bez modeļa nosaukuma uz bagāžas nodalījuma durvīm

0NA

0€

0€

0€

Diski un riepas

Kods

210 €

210 €

690 €

690 €

PJX

790 €

790 €

PJ 8

900 €

900 €

1 540 €

1 540 €

1 660 €

1 660 €

19" vieglmetāla diski PROTEUS ar vasaras riepām 235/55
19" vieglmetāla diski PROTEUS ar vasaras riepām 235/55 priekšā
un 255/50 R19 aizmugurē
19" vieglmetāla diski REGULUS pelēka antracīta, ar vasaras riepām 235/55.
Aizstāj standarta diskus
19" vieglmetāla diski REGULUS pelēka antracīta, ar vasaras riepām 235/55 priekšā
un 255/50 R19 aizmugurē. Aizstāj standarta diskus
20" vieglmetāla diski VEGA ar vasaras riepām 235/50. Aizstāj standarta diskus
20" vieglmetāla diski VEGA, 20" ar vasaras riepām 235/50 priekšā un
255/45 R20 aizmugurē. Aizstāj standarta diskus

PJA

210 €

PJB
PJG
PJH

690 €

20" vieglmetāla diski NEPTUN, ar vasaras riepām 235/50 priekšā.
Aizstāj standarta diskus

PJZ

790 €

20" vieglmetāla diski NEPTUN AERO, ar vasaras riepām 235/50 priekšā.
Aizstāj standarta diskus
20" vieglmetāla diski NEPTUN ar vasaras riepām 235/50 priekšā un
255/45 R20 aizmugurē. Aizstāj standarta diskus
20" vieglmetāla diski NEPTUN AERO ar vasaras riepām 235/50 priekšā un
255/45 R20 aizmugurē. Aizstāj standarta diskus

PJY

900 €

21" vieglmetāla diski BETRIA pelēka antracīta ar vasaras riepām 235/45.
Aizstāj standarta diskus
21" vieglmetāla diski BETRIA pelēka antracīta ar vasaras riepām 235/45 R21 priekšā
un 255/40 R21 aizmugurē. Aizstāj standarta diskus
21" vieglmetāla diski BETRIA BLACK ar vasaras riepām 235/45.
Nav pieejams ar WS0. Aizstāj standarta diskus
21" vieglmetāla diski BETRIA BLACK ar vasaras riepām 235/45 priekšā /
255/40 aizmugurē. Nav pieejams ar WS0. Aizstāj standarta diskus
18" un 19" vieglmetāla diskiem: riepu remontkomplekts - 12V kompresors un
bojājuma labošanas putas.

PJF

standartaprīkojums

nav pieejams

1 540 €

PJL
PJT
PJU

1 660 €

ELEKTRIFICĒTS
DIZAINS
Jaunākās tehnoloģijas papildina jaunākais dizains. ENYAQ iV ir pirmais ŠKODA ģimenes
loceklis, kas īpaši izstrādāts elektromobilitātes laikmeta vajadzībām. Saglabājot krosovera
pašapziņu, tas apvieno ŠKODA raksturīgo dizainu ar drosmīgu, mūsdienīgu un novatorisku
pieeju. Jaunākais ŠKODA iV klāsta papildinājums izceļas ar unikālu tehnoloģiju, kas slēpjas
aiz tā unikālā dizaina.

FUNKCIJA UN FORMA
Ja augstāka virsbūve, dinamiska priekšpuse ar raksturīgām līnijām un palielināts klīrenss liecina par auto piederību krosoveriem, tad jaunās
formas radiatora reste liecina par pārsteigumu zem pārsega. Lai arī 100%-gam elektromobilim reste īsti nav vajadzīgs, ENYAQ iV bez tā tomēr
nevar iztikt. Šis dizaina elements piešķir ŠKODA automašīnām tipisku izskatu un darbojas kā unikāls dizaina aksesuārs.

DINAMISKS ROKRAKSTS
Atšķirīgie vaibsti un asās līnijas piešķir ENYAQ iV dinamisku izskatu pat pirms stāvošam auto. Šo iespaidu vēl vairāk pastiprina iespaidīgie
aizmugurējie lukturi, kas izvirzīti uz sāniem. Augstākajā aprīkojuma līmenī auto ir aprīkots ar pilnajiem LED aizmugurējiem lukturiem un
"skrienošiem" pagriezienu rādītājiem, kas dekorēti ar kristāliem. Turklāt pilnajiem LED aizmugurējiem lukturiem ir animācijas funkcija (Coming
Home/Leaving Home), kas tiek aktivizēta, piemēram, atslēdzot vai aizslēdzot durvis.

PRIEKŠĒJO LUKTURU DIZAINS
ŠKODA dizainam raksturīgā unikālā kristāla struktūra uzsver priekšējo lukturu dimensijas un pārvērš tos par mākslas darbiem.
Automašīnas top aprīkojumā ietilpst LED matricas priekšējie lukturi, kas nodrošina inovatīvu ceļa apgaismošanas risinājumu un
paaugstina satiksmes drošību. Automašīnai varat pasūtīt arī LED matricas priekšējo lukturu un kristāla dizaina kombināciju, kas
vijas pa visu priekšpusi.

CRYSTAL FACE
Automašīna pārliecinoši izrāda savu individualitāti un oriģinalitāti. Papildaprīkojuma restē ir 130 gaismas diodes, kas veido gaismas
līniju, kas savieno priekšējos lukturus un izgaismo vertikālās joslas aiz caurspīdīgā pārsega. Crystal Face ieslēdzas ar priekšējiem
lukturiem un iedegas, kad tiek izmantotas tuvās gaismas. Gaismas diodes iedegas arī kopā ar funkciju Coming Home/Leaving Home,
t.i., kad automašīna tiek atslēgta vai aizslēgta (vai pat tikai tuvojoties automašīnai ar aizdedzes atslēgu kabatā). Dažādie
apgaismojuma segmenti pēc kārtas ieslēdzas un izslēdzas, tādējādi radot gaismas spēles efektu.

AERODINAMIKA UN GAITAS
ĪPAŠĪBAS
Uzmanība, kas pievērsta gaisa pretestības
samazināšanai, ir redzama it visā: virsbūves
formā, tās detaļās un pat disku dizainā.
Akumulators, kas atrodas zem automašīnas
grīdu starp priekšējo un aizmugurējo asi,
nodrošina optimālu svara sadalījumu. Tas
nodrošina izcilu transportlīdzekļa stabilitāti
un vadāmību.

PANORĀMAS LŪKA
Papildaprīkojumā pieejamā elektriskā panorāmas lūka visiem pasažieriem braucienu
laikā sniegs lielāku baudu un brīvību. Vienlaikus tas ir svarīgs dizaina elements un
padara automašīnas izskatu vēl pievilcīgāku.

JUMTA RELIŅI
Reliņi atrodas tuvu jumtam, lai nodrošinātu labāku aerodinamiku.
Atkarībā no izvēlētā aprīkojuma jumta reliņi var būt melni.

PILNI LED AIZMĒRĒJIE LUKTURI – BĀZES VERSIJA
Jūsu drošība ir vissvarīgākā. Tāpēc pat aizmugurējo lukturu pamata versija ir
aprīkota ar LED.

TRANSPORTLĪDZEKĻA PRIEKŠDAĻA – BĀZES VERSIJA
Iespaidīgs izskats vienmēr ir iekļauts standarta aprīkojumā, neatkarīgi no
izvēlētā aprīkojuma. Radiatora reste ir interesants dekoratīvs elements arī
bez LED apgaismojuma. Abās priekšējo lukturu versijās izmantota LED
tehnoloģija. Atšķirība ir tikai funkciju skaitā.

ŠKODA RAŽOTS,
PAREDZĒTS JUMS
Auto ir iedvesmojies no jūsu dzīvesveida, jūsu mājas komforta un mājīguma, un tas ir pieejams dizaina
koncepcijās, kas satur dažādus elementus. Mūsu labākie salonu dizaineri ir rūpīgi atlasījuši dizaina
koncepcijas detaļas, lai jūsu automašīnas interjerā ienestu jūsu dzīvojamās istabas atmosfēru, un jūs
tur justos kā mājās. Katrai koncepcijai unikālie interjera dizaina elementi ir atrodami visur: sēdekļos,
priekšējā panelī, roku balstos, viduskonsolē, durvju apdarē, dekoratīvajās detaļās, apgaismojumā un
grīdas paklājiņos.

DIZAINA KONCEPCIJA
ECOSUITE
Stilīgā un izsmalcinātā ecoSuite dizaina koncepcija spēj apmierināt pat visaugstākās prasības gan komforta, gan vides
draudzīguma ziņā. Sēdekļiem ir unikāla konjaka krāsas olīvu miecēta āda un detaļas kontrastējošā bēšā krāsā. Olīvlapu ekstrakta
izmantošana ķimikāliju vietā ādas miecēšanai padara ražošanas procesu videi draudzīgāku. To novērtēs tie, kuru dzīves ﬁlozoﬁja
vadās pēc ilgtspējīgas attīstības principiem.

PRIEKSĒJAIS PANELIS,
DURVJU APDARE UN
GRĪDAS PAKLĀJIŅI
Dizaina koncepts ecoSuite
ietver konjaka brūnu ādas
imitācijas priekšējo paneli
ar bēšām šuvēm, glancēti
melnus elementus uz
priekšējā paneļa un
durvīm, kā arī konjaka
brūnas ādas imitācijas
durvju apdari. Interjeru
papildina melni grīdas
paklājiņi ar konjaka brūnam
šuvēm.

STILS UN FUNKCIONALITĀTE
Arī viduskonsole, kas apvilkta ar konjaka brūnu mākslīgo ādu, saglabā
atpazīstamo ecoSuite dizaina koncepcijas stilu. Turklāt viduskonsole ir
polsterēta un jūtami mīksta pieskaroties. Šis risinājums noteikti patiks
gariem vadītājiem, kuru kāja braukšanas laikā balstās pret viduskonsoli.
Apgaismojums viduskonsolē ir daļa no salona vides apgaismojuma.
Stilīgs un raksturīgs dizaina elements ir arī priekšējo sēdekļu kontūras
kontrastējošā krāsā.

DIZAINA KONCEPCIJA
SUITE
Suite dizaina
koncepcija ļaus
izbaudīt
greznības
atmosfēru.
Apdare ar
ekskluzīviem
materiāliem,
interjers, kur
mīksta āda
nosaka toni,
ieskauj jūs ar
maksimālu
komfortu un
harmoniju.

STILĪGAS DETAĻAS
Raksturīgu stila vienotību rada tādas unikālas detaļas kā konjaka
brūnās šuves un kontūras.
APDARE, DEKORATĪVĀS DETAĻAS UN GRĪDAS PAKLĀJIŅI
Dizaina koncepcijas Suite interjers ietver melnu Soul Black ādas apdari,
kas ir ārkārtīgi patīkama taustei un nodrošina maksimālu komfortu
visiem pasažieriem. Priekšējo paneli papildina tāda pati melna mākslīgās
ādas apdare ar vīlēm. Papildus ietverti glancēti melni apdares elementi uz
priekšējā paneļa un durvīm, melna mākslīgās ādas durvju apdare un melni
grīdas paklājiņi ar konjaka brūnām šuvēm.

DIZAINA KONCEPCIJA
LOUNGE
Lounge dizaina
koncepcija papildina
inovatīvā elektroauto
īpašības. Interjeram,
kas rūpīgi veidots ar
augstas kvalitātes
materiāliem, ir
estētiski mūsdienīgs
izskats un to akcentē
ekskluzīvas detaļas.

ŠŪVES
Dekoratīvās šuves pasvītro augstas klases interjera dizaina koncepciju
Lounge.
APDARE, DEKORATĪVĀS DETAĻAS UN GRĪDAS PAKLĀJIŅI
Sēdekļu apdarei ir izmantota ādas un mikrošķiedras kombinācija,
savukārt priekšējais panelis ir apvilkts ar šuvēm dekorētu mikrošķiedru.
Turklāt iekļauti arī Anodized Cross apdares paneļi durvīs un uz priekšējā
paneļa, mikrošķiedras durvju apdare un melni grīdas paklājiņi.

DIZAINA KONCEPCIJA
LODGE
Lodge dizaina
koncepcija
atspoguļo rītdienas
mobilitātes un
ilgtspējības tēmu.
Jūs pavadīs daba.
Mīkstie materiāli un
spilgtas krāsas
padarīs telpu ap
jums mājīgu un
draudzīgu, radot
patīkamu
atmosfēru
ceļošanai.

DEKORATĪVĀS DETAĻAS
Dekoratīvās detaļas ar Silver Square Haptic apdari ne tikai izceļ priekšējā
paneļa formu un rotā durvis, bet arī izceļ interjera personību, piešķirot
tam dinamiku.
SĒDEKĻU APDARE UN GRĪDAS PAKLĀJIŅI
Lodge dizaina koncepcija ietver unikālu sēdekļu apdari, kas veidota no
otrreizēji pārstrādātām PET pudelēm un dabīgās vilnas - šī apdare uzsver
salona dabisko raksturu. Izmantotā vilna ir pārbaudīta un apstiprināta
saskaņā ar Woolmark kvalitātes kontroles procesiem. Vilnas kvalitātes
zīme uz sēdekļa vizuāli simbolizē ekoloģisko pieeju. Citu interjera akcentu
vidū ir priekšējā paneļa apdare, durvju apdare no auduma ar dekoratīvām
vīlēm un melni grīdas paklājiņi.

DIZAINA KONCEPCIJA
LOFT
Dizaina koncepciju
Loft atšķiras ar
modernu, bet tajā
pašā laikā mājīgu
salonu. Elegantā un
nenovecojošā
pelēkā un melnā
kombinācija rada
harmonijas sajūtu.
Ģimenes ar
bērniem novērtēs
izturīgo materiālu,
kas ir viegli tīrāms.

STILĪGI UN PRAKTISKI
Praktiskajam nevajadzētu būt askētiskam. Aizmugurējos sēdekļos arī ir
atrodamas dekoratīvās vīles, kas nodrošina komfortablu sajūtu jūsu
bērniem vai draugiem.

APDARE, DEKORATĪVĀS DETAĻAS UN GRĪDAS PAKLĀJIŅI
Loft dizaina koncepcijā sēdekļu apdare ir veidota no tekstila un mākslīgās
ādas. Priekšējo paneli papildina audums ar vīlēm. Tas ietver arī Alu
Brushed dekoratīvos paneļus uz durvīm un priekšējā paneļa, kā arī tekstila
durvju apdari un melnus grīdas paklājiņus.

DIZAINA KONCEPCIJA

STUDIO
Studio dizaina
koncepcija piedāvā
vienkāršu un tīru
stilu, stingri
ievērojot principu
“forma seko
funkcijai”. Salona
apdarei izvēlēta
pārbaudītā pelēkā
un melnā
kombinācija.

ĀDA
Ādas detaļas iederas jebkurā interjerā. Tāpēc multifunkciju stūre vienmēr
ir apšūta ar ādu, neatkarīgi no izvēlētās dizaina koncepcijas. Tajā pašā laikā
ādas stūre ir izturīga un izskatās kā jauna pat pēc daudzu gadu lietošanas.

APDARE UN DEKORS
Sēdekļu auduma apdare ir praktiski pelēkā krāsā. Priekšējo paneli
papildina audums ar vīlēm. Šajā koncepcijā iekļauti arī dekoratīvie Grain
paneļi uz durvīm un priekšējā paneļa, kā arī tekstila durvju apdare.

JŪS INTERESĒ
ELEKTROAUTO?
DROŠI UZDODIET
JAUTĀJUMUS!
Cik lielu nobraukumu var sasniegt ar elektromobiļa
akumulatoru?
Akumulatora darbības laiks ir ļoti garš. To valstu pieredze, kurās plaši
izmanto elektromobiļus, tostarp kā taksometrus, liecina, ka atkarībā no
izmantotās tehnoloģijas pat pēc 200 000 vai 300 000 kilometru
nobraukuma saglabājas 75 līdz 90 procenti no sākotnējās akumulatora
ietilpības.
Kā notiek elektromotoru apkope?
Tā kā elektromotora galvenā un faktiski vienīgā kustīgā daļa ir rotors,
nepieciešamība veikt apkopes, salīdzinājumā ar iekšdedzes dzinējiem, ir
minimāla. Nav jāmaina ne motoreļļa, ne degvielas vai gaisa ﬁltri.
Vai lietus laikā var uzlādēt elektromobili?
Jā, jūs varat uzlādēt elektromobili lietus laikā, nebaidoties no elektriskās
strāvas trieciena vai automašīnas bojājumiem. Gan automašīnai, gan
lādētājam ir vairāki aizsardzības līmeņi. Bez tam elektromotors darbojas
tikai pēc uzlādes kabeļa atvienošanas.
Vai man ir jāatvieno uzlādes kabelis uzreiz pēc tam, kad akumulators
ir pilnībā uzlādēts?
Nē, automašīnas uzlādes sistēma pati izslēdzas, kad uzlāde ir pabeigta.
Vai elektromobiļi nav bīstami avārijas gadījumā?
Elektromobiļi, tāpat kā parastie automobiļi, ar labiem rezultātiem iztur
sadursmes testus. Akumulatori nerada sprādziena risku avārijas gadījumā,
un EV darbojas bez sajūga un pārnesumkārbas vai motoreļļas, kas parasti
avārijas gadījumā izraisītu ugunsgrēku.

IESPRAUD KONTAKTDAKŠU, LAI
NOBRAUKTU LĪDZ 537 KM
Automašīnas diapazonu un jaudu nosaka akumulatora (50/60/80) un piedziņas kombinācija. Ja 50. un 60. versijām
ir pieejama tikai aizmugurējā piedziņa, tad 80. versijai ir iespēja izvēlēties starp aizmugures piedziņu un pilnpiedziņu.
Atkarībā no izvēlētās kombinācijas automašīnas diapazons var sasniegt 537 kilometrus. Ar bremžu enerģijas
reģenerāciju var palielināt darbības rādiusu. Bremzēšanas laikā radušās enerģijas atkārtotu izmantošanu un
uzkrāšanu var kontrolēt, izmantojot uz stūres izvietotās lāpstiņas - vadītājs var izvēlēties trīs rekuperācijas
intensitātes režīmus.

UZLĀDE
Ir dažādi uzlādes veidi, taču
tiem visiem ir viena kopīga
iezīme: elektromobilim jābūt
savienotam ar lādētāju.
Kontaktligzda atrodas tajā
pašā vietā, kur parastām
automašīnām novietots
degvielas uzpildes vāciņš aizmugurē blakussēdētāja
pusē. Atkarībā no uzlādes
metodes (maiņstrāvas/
līdzstrāvas) un akumulatora
jaudas, akumulatoru var
pilnībā uzlādēt (80%) pat 38
minūtēs.
(atkarībā no akumulatora).

UZLĀDES IESPĒJAS
Izmantojot standarta komplektācijā iekļauto Mode 3 uzlādes kabeli (pa kreisi), varat uzlādēt akumulatoru ar plaši pieejamiem maiņstrāvas
lādētājiem, kuru jauda ir līdz 11 kW. Universālu maiņstrāvas uzlādes risinājumu piedāvā ŠKODA iV universālais lādētājs, kas darbojas kā
pārnēsājama uzlādes iekārta un nodrošina līdz pat 11 kW uzlādi no jebkuras kontaktligzdas. Izmantojot lielākas jaudas līdzstrāvas lādētājus, jūsu
ENYAQ iV parasti var uzlādēt ar jaudu līdz 50 kW. Kā papildaprīkojums ir pieejama arī īpaši ātrā līdzstrāvas uzlāde ar jaudu līdz 100/125 kW
(atkarībā no akumulatora).

SILTUMSŪKNIS
Salīdzinot ar ar benzīnu automašīnām, elektromobiļu piedziņa nerada pietiekami daudz liekā siltuma, lai uzsildītu automašīnas salonu.
Risinājums ir ārkārtīgi efektīva siltumsūkņa sistēma, kas ar augstu spiedienu saspiež aukstumaģentu. Iegūtais siltums tiek izmantots, lai
sildītu automašīnas salonā ieplūstošo gaisu. Tas patērē mazāk akumulatora enerģijas nekā augstsprieguma sildītājs, ļaujot sasniegt līdz
pat par 30 procentiem garāku diapazonu, salīdzinot ar elektromobiļiem bez siltumsūkņa.

ADAPTĪVĀ PIEKARE
Automašīnu var aprīkot ar adaptīvo piekari (DCC), kas nepārtraukti novērtē braukšanas apstākļus un ja nepieciešams, reaģē uz to maiņu
(bremzēšana, paātrinājums, līkums), attiecīgi pielāgojot piekari un stūres parametrus. Izklaides sistēmas izvēlnē pēc saviem ieskatiem varat izvēlēties
vienu no sešiem darbības režīmiem: Eco, Eco+, Comfort, Normal, Sport vai Individual. Turklāt amortizatoru regulēšanas režīmu var iestatīt starp
Comfort+ un Sport+.

TEHNOLOĢIJA IZVIRZA
JŪS PIRMAJĀ VIETĀ
Izbaudiet greznību neatkarīgi no tā, ko tas jums nozīmē! Pateicoties
pārdomātajām tehnoloģijām un viedajām funkcijām, pat visikdienišķākais
brauciens sagādās jums patīkamus mirkļus.

VIRTUĀLAIS PEDĀLIS
Bagāžas nodalījuma vāku var aprīkot ar virtuālo
pedāli bezkontakta atvēršanai un aizvēršanai.
Tas ir pieejams tikai komplektācijā ar elektrisko
bagāžas nodalījuma vāka atvēršanu un
bezatslēgas atslēgšanas un iedarbināšanas
sistēmu KESSY.

KESSY
Bezatslēgas atslēgšanas
un iedarbināšanas
sistēmas KESSY jaunā
versija ļauj atslēgt vai
aizslēgt automašīnu no
visām durvīm.

DIGITĀLAIS INSTRUMENTU PANELIS
5,3 collu digitālais instrumentu panelis piedāvā
četrus displeja proﬁlus (Default, Navigation,
Assistance Systems un Driving Statistics). Tos var
viegli nomainīt, nospiežot pogu "VIEW", kas
atrodas uz stūres.

TELEFONA NODALĪJUMS / USB
Tālruņa nodalījums uzlabo signālu jūsu
mobilajam tālrunim un uzlādē to, kamēr esat
ceļā – tas viss notiek bezvadu režīmā.
Nodalījums ir ne tikai viegli pieejams, bet arī
piemērots liela ekrāna ierīcēm. Turklāt tas ļauj
vienlaikus uzlādēt divas ierīces. Divas USB-C
pieslēgvietas, kas atrodas viduskonsolē, ļauj ērti
pievienot ārējās ierīces un savienot tās ar
izklaides sistēmu bez pārejām vai adapteriem.

PAPILDINĀTĀS REALITĀTES DISPLEJS UZ VĒJSTIKLA
Papildinātās realitātes displejs ir novatorisks un ārkārtīgi drošs veids, kā nodrošināt vadītājam piekļuvi nepieciešamajiem datiem. Satiksmes
informācija, piemēram, ātrums, navigācijas un adaptīvā kruīza kontroles dati, tiek parādīta tieši automašīnas priekšā uz ceļa virsmas, padarot
datus reālistiskākus. Pateicoties tam, vadītāja uzmanība netiek izkliedēta, un visa nepieciešamā informācija ir tieši viņa acu priekšā.

13 COLLU MULTIMEDIJU EKRĀNS
13 collu multimediju ekrāns nodrošinās maksimālu komfortu, darbojoties ar automašīnas funkcijām un izklaides sistēmu. Ekrānā ir bezpieskāriena
slīdnis, kas ļauj regulēt tādas lietas kā gaisa kondicionētāju, sēdekļu apsildi un audio sistēmas skaļumu, nepieskaroties ekrānam. Ja papildus izklaides
sistēmai jums ir arī navigācijas sistēma, varat izmantot to, lai tuvinātu karti. Skārienekrāna apakšējā malā ir ergonomisks plaukstas balsts, kas atvieglo
ierīces lietošanu.

IZKLAIDES SISTĒMAS
Papildaprīkojumā pieejamā izklaides sistēma ar
navigāciju piedāvā jaunas iespējas un augstākā
līmeņa savienojamību. Papildus skārienekrānam jūs
sistēmu varat vadīt, izmantojot balss komandas vai
digitālo palīgu Laura. Jaunā un uzlabotā tiešsaistes
balss vadības sistēma var atbildēt uz dažādas jomas
jautājumiem un izpildīt komandas. Piemēram, viņa
var sākt navigāciju uz vēlamo galamērķi, atrast
iecienītāko dziesmu vai pierakstīt diktētās īsziņas
tekstu. Sistēma reaģē ne tikai uz iepriekš
saglabātajām balss komandām, bet arī uz jūsu
dabisko runu. Izklaides sistēmai ir web radio
funkcija, kas ļauj papildināt savu parasto radiostaciju
sarakstu ar citiem iecienītākajiem kanāliem,
podkāstiem un ziņām. Ja jums ir interneta
pieslēgums, varat klausīties visus pieejamos
kanālus, izmantojot straumēšanu ar augstas
kvalitātes skaņu.

360 GRĀDU KAMERU SISTĒMA
Jūs varat justies daudz pārliecinošāk pie stūres,
pateicoties četrām kamerām, kas uzrauga visu
automašīnas perimetru. Tās atrodas radiatora restē,
sānu spoguļos un bagāžas nodalījuma vāka rokturī.
Signāls tiek pārraidīts uz izklaides sistēmas ekrānu
reāllaikā, lai jūs varētu ātri reaģēt, ja tuvojaties
šķērslim.

SASVEICINĀŠANĀS LOGO
Gaismas diodes sānu spoguļos uz zemes projicē uzrakstu ŠKODA un
tādējādi izgaismo laukumu durvju priekšā.

VIEGLA LIETOŠANA

AIZMUGURĒJĀ SĒDEKĻA KOMFORTS

Panorāmas jumta lūka, kas pieejama kā papildaprīkojums, tiek
atvērta un aizvērta, izmantojot skārienslēdzi, kas atrodas augšējā
konsolē virs galvas. Lasīšanas gaismai ir skārienslēdzis, ar kuru var
mainīt gaismas spilgtumu.

Uzglabāšanas nodalījumā aizmugurē, kas atrodas roku balstā
starp priekšējiem sēdekļiem, ir divas USB-C pieslēgvietas mobilā
tālruņa uzlādēšanai un 230 V ligzda. Ja automašīna ir aprīkota ar
Climatronic trīs zonu klimata kontroli, tur atrodas arī tās
aizmugures zonas vadības pogas.

VIDES APGAISMOJUMS
Salona vides
apgaismojums nodrošina
maksimālu komfortu.
Atkarībā no dizaina
koncepcijas LED vides
apgaismojums var ietvert
transportlīdzekļa salona
apgaismojumu,
viduskonsoles
apgaismojumu, priekšējo
un aizmugurējo kāju zonu
apgaismojumu, priekšējo
un aizmugurējo durvju
rokturu apgaismojumu un
bagāžas nodalījuma
apgaismojumu.

MAZAS IDEJAS, LIELA
IETEKME
Mazām izmaiņām var būt lielas sekas. Mēs esam apkopojuši daudzas izcilas idejas, lai
padarītu jūsu braucienus pēc iespējas ērtākus. No nodalījumiem visu veidu nepieciešamo
lietu uzglabāšanai līdz automašīnas tīrībai. Parasti sīkumi ir ieguvuši lielu nozīmi.

AIZSARGUZLIKAS UZ
VĒJSTIKLA
Vējstikla uzlikas neļauj
netīrumiem uzkrāties
starp vējstiklu un
automašīnas virsbūvi.

LIETUSSARGA NODALĪJUMS

KRAVAS STIRPINĀJUMI

Ērta vieta oriģinālajam ŠKODA lietussargam atrodas tieši vadītāja durvīs.
Tā konstrukcija ļauj izplūst ūdenim, atstājot automašīnas salonu sausu.

Tie palīdz nodrošināt, ka lietas bagāžniekā braukšanas laikā paliek
savās vietās. Pārējā laikā tos var glabāt nodalījumos aiz rezerves riteņa
iedobes.

NOLOKĀMIE GALDIŅI

DUBULTĀ KABATA

Nolokāmos galdiņus ar glāžu turētājiem, kas atrodas abu priekšējo
sēdekļu atzveltnēs, var izmantot ne tikai uzkodām, bet daudz kam
citam.

Dubultās kabatas priekšējo sēdekļu aizmugurē ļauj vēl labāk sakārtot savas
mantas. Planšetdatoru vai klēpjdatoru varat ievietot lielajā kabatā, bet mobilo
tālruni - mazākajā kabatā.

AIZMUGURĒJAIS ELKOŅU BALSTS

GLABĀŠANAS NODALĪJUMI PRIEKSĒJĀS DURVĪS

Pasažieri aizmugurējā sēdeklī novērtēs arī dzērienu
turētāju ērtības elkoņu balstā.

Plašajā priekšējo durvju nodalījumā ir vieta pat 1,5 litru dzēriena
pudelei.

MIEGA PAKOTNE
Pateicoties miega pakotnei, pasažieri aizmugurējos sēdekļos var mierīgi gulēt garu brauciena laikā. Cita
starpā šajā komplektā ir iekļauti regulējami aizmugurējā sēdekļa galvas balsti, kas ērti atbalsta galvu miega
laikā.

VISS NEPIECIEŠAMAIS,
BŪS AR JUMS
Tagad jums ir lielāka brīvība lemjot, ko ņemt līdzi ceļojumā. Plašajā bagāžas nodalījumā
var ielikt visu, ko sirds kāro! Viedās papildfunkcijas nodrošina, ka viss paliek savās vietās,
kamēr esat kustībā.

BAGĀŽAS TĪKLI
Komplekts, kas sastāv
no viena vertikāla un
diviem horizontāliem
tīkliem, droši noturēs
Jūsu mantas noteiktā
vietā bagāžas
nodalījumā. Turklāt jūs
skaidri redzēsiet, kur
tieši viss atrodas.

ĀĶI

MANTU NODALĪJUMI

Stingri āķi bagāžas nodalījuma sānos atvieglo maisiņu
transportēšanu, tos droši noturot vietā.

Zem bagāžas nodalījuma grīdas var glabāt ne tikai uzlādes kabeļus.
Pateicoties praktiskajiem glabāšanas nodalījumiem, kas pieejami kā
papildaprīkojums, zem bagāžas nodalījuma dubultās grīdas noderēs,
piemēram, kravas stiprinājumu, darba cimdu, birstes, instrumentu u.c.
glabāšanai.

ATZVELTŅU NOLOCĪŠANA AR
POGAS NOSPIEZŠANU
Aizmugurējo sēdekļu atzveltnes var
nolocīt, nospiežot speciālu pogu, kas
atrodas bagāžas nodalījumā - tas padara
mantu iekraušanu automašīnā vēl
vienkāršāku.

SAKABES IEKĀRTA
ENYAQ iV var aprīkot ar elektriski
atbloķējamu sakabes iekārtu. Sakabes
āķa atbrīvošanas slēdzis atrodas kravas
nodalījumā.

TILPUMS
Bagāžas nodalījuma standarta tilpums ir 585 litri, un to var palielināt, nolokot aizmugurējos sēdekļus, kas veido
plašu kravas telpu ar līdzenu grīdu.

ĻAUJIET PROFESIONĀĻIEM
DARĪT SAVU DARBU
ENYAQ iV iezīmē pagrieziena punktu mūsu centienos nodrošināt vislabāko iespējamo drošību ceļu satiksmē.
Viedās palīgsistēmas padara braukšanu pēc iespējas drošāku, un tajā pašā laikā ērtāku un patīkamāku. Ar tām
vieglāk pārvarēt sarežģītus ceļa apstākļus. No bīstamiem momentiem var veiksmīgi izvairīties. Automašīnas
novietošana stāvvietā ir bērnu spēlīte. ŠKODA vadītāja palīgsistēmas ir ideāli pavadoņi vadītājam.

APMĀCĀMS PALĪGS
NOVIETOŠANAI STĀVVIETĀ
Pazīstamā vidē, piemēram, mājas
pagalmā, varat izmantot moderno
parkošanās palīgsistēmu, lai
automātiski pabeigtu parkošanās
manevru. Sākotnēji, vadītājs pats
veic šo manevru un saglabā to
sistēmas atmiņā. Tādā veidā,
piemēram, var saglabāt maršrutu
no vārtiem uz garāžu vai šķūni. Pēc
tam, kad automašīna atpazīst, ka
tuvojas iepriekš saglabātajam
maršrutam, tā izklaides sistēmā
lūgs jūsu piekrišanu automātiskai
manevra veikšanai. Pēc jūsu
piekrišanas automašīna
automātiski iebrauks stāvvietā.
Atliks vien sekot līdzi
notiekošajam no vadītāja vietas.

PARKOŠANĀS TĀLVADĪBAS
SISTĒMA
Parkošanās manevri var būt sarežģīti
un dažkārt bīstami. Šaurās vietās pat
izkāpt no automašīnas var būt grūti.
Parkošanās tālvadība, izmantojot
atbilstošo aplikāciju, ļaus jums dot
komandas, neatrodoties automašīnā.
Automašīna var pārvietoties uz
priekšu vai atpakaļ. Manevrēšanas
laikā sistēma spēj atpazīt objektus un
gājējus, un izvairīties no sadursmēm.
Jūsu automašīna un mobilais tālrunis
sazināsies, izmantojot Bluetooth.

VISAPTVEROŠA VADĪTĀJA
PALĪGSISTĒMA
Visaptverošā Travel Assist sistēma apvieno vairāku palīgsistēmu funkcijas un sniedz jums drošības un komforta
sajūtu. Tomēr, lai nodrošinātu maksimālu drošību, vadītājam joprojām pastāvīgi jāuzrauga Travel Assist sistēma.
Tāpēc kapacitatīvā stūre atpazīst vadītāja roku pieskārienus un ir Travel Assist interaktīva saskarne. Ja vadītājs
pārtrauc vadīt automašīnu, stūre to atpazīst 15 sekunžu laikā.

ŠĶĒRŠĻU APBRAUKŠANAS PALĪGSISTĒMA
Sistēma atbalsta vadītāju apbraukšanas manevros un palīdz vadītājam izvairīties no šķēršļiem, neatkarīgi no tā,
vai tās ir satiksmes saliņas, stāvošas automašīnas, ceļu remonta vietas vai jebkas cits. Izmantojot interneta
savienojumu un operatīvos datus no citiem transportlīdzekļiem, kas iepriekš braukušas šajā maršrutā, jūsu
automašīnas trajektorija mainīsies atbilstoši šiem datiem.

LĪKUMU PALĪGSISTĒMA AR SADURSMJU NOVĒRŠANAS
SISTĒMU
Sistēma uzrauga pretimbraucošos transportlīdzekļus, veicot kreiso
pagriezienu, ja braukšanas ātrums ir no 2 līdz 15 km/h. Kritiskā situācijā
līkumu palīgsistēma aptur automašīnu un ieslēdz avārijas gaismas.
Sadursmju novēršanas sistēma palielina stūres pagriešanas griezes
momentu, ja draud sadursme ar gājēju, velosipēdistu vai citu
transportlīdzekli. Ideālā gadījumā manevrs ļauj izvairīties no
negadījumiem un saglabā kontroli pār automašīnu.

STĀVVIETĀ NOVIETOŠANAS PALĪGSISTĒMA
Stāvvietā novietošanas palīgsistēma ietaupīs
galvassāpes, kad vajadzēs novietot automašīnu šaurā
vietā. Sistēma izvēlēsies piemērotu stāvvietu neatkarīgi
no tā, vai tā ir paralēla vai perpendikulāra brauktuvei.

JOSLAS MAIŅAS ASISTENTS
Joslu maiņas palīgsistēma izmanto radarus
aizmugurējā buferī, lai uzraudzītu zonu aiz
transportlīdzekļa un tā sānos. Šī sistēma spēj
atpazīt citus transportlīdzekļus un pat
velosipēdistus sliktas redzamības apstākļos līdz
70 metru attālumam. Atkarībā no apkārtējo
transportlīdzekļu ātruma un attāluma, sistēma
nosaka, vai nepieciešams brīdināt vadītāju.

BRĪDINĀJUMS PAR DURVJU ATVĒRŠANU
Ja jūs apturat automašīnu un atverat durvis, lai
izkāptu, sistēma var noteikt citus satiksmes
dalībniekus (transportlīdzekļus, velosipēdistus,
skrējējus, gājējus utt.) līdz pat 35 metru attālumā
no automašīnas. Kad objekts tuvojas, sistēma
brīdinās par to automašīnā esošos, izmantojot
vizuālus un skaņas signālus.

PROGNOZĒJOŠĀ KRUĪZKONTROLE
Ar radara, ceļa zīmju atpazīšanas kameras, GPS un detalizētas ceļu kartes informācijas palīdzību prognozējošā kruīza kontrole var paredzēt braukšanas
apstākļus nākamajiem diviem kilometriem. Nepieciešamības gadījumā sistēma spēj automātiski mainīt braukšanas ātrumu, piemēram, pirms apļveida
krustojuma vai pirms iebraukšanas apdzīvotā vietā. Prognozējošā kruīzkontrole uzlabo vadītāja komfortu un ceļu satiksmes drošību, vienlaikus ietaupot
degvielu un samazinot CO₂ izmešus.

SASTRĒGUMU ASISTENTS
Sastrēgumu asistents kontrolē dzinēju,
bremzes un stūri, lai ļautu automašīnai virzīties
uz priekšu, bremzēt un pagriezties, sekojot
apkārtējo transportlīdzekļu kustībai (ar ātrumu
līdz 60 km/h). Ja ar ātrumu līdz 30 km/h
sistēma neatklāj nevienu braukšanas joslu vai
tiek noteikta tikai viena josla ar ātrumu līdz 60
km/h, jūsu automašīna sekos priekšā
braucošajam transportlīdzeklim, līdz atkal būs
redzams joslu apzīmējums.

JOSLU ASISTENTS
Lane Assist+ darbojas pie ātruma virs 60 km/h,
un palīdz noturēt automašīnu joslas vidū.
Sistēma pārņem automašīnas vadību arī tad, kad
ceļa remontdarbu dēļ nepieciešams mainīt joslu.
Šaurā joslā sistēma palīdz vadītājam precīzi
novērtēt, vai josla ir pietiekami plata automašīnai.

APDZĪŠANAS PALĪGSISTĒMA
Šī sistēma ir īpaši noderīga, braucot lielā
ātrumā pa šoseju. Ja ieslēdzat kreiso
pagrieziena rādītāju, jūsu automašīna apdzīs
priekšā braucošo transportlīdzekli un pēc tam,
kad ieslēgsiet labo pagrieziena rādītāju,
atgriezīsies savā joslā.

AVĀRIJAS PALĪDZĪBAS SISTĒMA
Avārijas palīdzības sistēma samazina
negadījuma risku, piemēram, negaidītu vadītāja
veselības problēmu gadījumā, nogādājot
automašīnu līdz drošai apstāšanās vietai un
iedarbinot avārijas gaismas.

SPECIĀLISTU
ATBALSTS
Ceļā var nonākt dažādās situācijās. Lai automašīna būtu gatava to pārvarēšanai, ir
pieejamas papildu daudzfunkcionālas palīdzības sistēmas, kas var palīdzēt
vadītājam vai aizstāt viņu.

MATRICAS GAISMAS STARS
Pilnajiem LED matricas priekšējiem lukturiem ir matricas
gaismas stars. Tas ļauj visu laiku izmantot tālās gaismas,
nebaidoties apžilbināt citus satiksmes dalībniekus.
Izmantojot kameru aiz vējstikla, matricas gaismu jauda
pielāgojas braukšanas apstākļiem, un daži gaismas
segmenti tiek izslēgti. Atlikušie segmenti turpina degt un
izgaismot ceļu. Turklāt jūs vairs neapžilbinās, piemēram,
lielo ceļa zīmju atstarojošā virsma. Matricas staru sistēma
saņem informāciju arī no navigācijas sistēmas, tāpēc tālās
gaismas tiek ieslēgtas tikai ārpus apdzīvotām vietām.

PRIEKŠĀ SĒDOŠO DROŠĪBAS
SISTĒMA
Šī palīdzības sistēma nodrošina
priekšā sēdošajiem papildu
aizsardzību kritiskās situācijās,
aizverot sānu logus, un atstājot tos
pavērtus 5 cm šķirbā, aizverot
jumta lūku un pievelkot drošības
jostas.

SEKUNDĀRĀ SADURSMJU
NOVĒRŠANAS SISTĒMA
Sadursmes gadījumā sekundārā
sadursmju novēršanas sistēma
iedarbina bremzes, lai novērstu
nekontrolētu automašīnas kustību,
tādējādi samazinot turpmāku
sadursmju iespējamību.

LAI SIRDS PUKST
ENYAQ SPORTLINE iV

STILS UN FUNKCIONALITĀTE
Auto izteiksmīgu padara glancēti melni virsbūves
elementi, kas dizainam piešķir dinamismu un
emocionalitāti. To vidū ir sānu spoguļu korpusi, līstes ap
sānu stikliem, aizmugurējais difuzors, radiatora restes
ietvars un gaisa aizkari priekšējā buferī. Glancēti melnos
elementus papildina tonētie stikli un melni jumta reliņi.
Uzraksti transportlīdzekļa aizmugurē (ŠKODA, modeļa
nosaukums, iV un akumulatora versija) arī ir melnā krāsā.
Sportisko šarmu papildina 20 collu antracīta pelēki
vieglmetāla diski un pazemināta sporta piekare. Ja
vēlaties, automašīnai var tikt uzstādīti papildaprīkojuma
21 collu melni vieglmetāla diski, kas ir daļa no SportLine
versijas (attēlā). Automašīnas dinamisko izskatu uzsver
priekšējo lukturu dizains. Pilnie LED aizmugurējie lukturi,
kas dekorēti ar kristāla motīviem, ir aprīkoti ar animētiem
pagriezienu rādītājiem.

EMBLĒMA
Automašīnas
unikalitāti uzsver
sānos izvietotās
SportLine
emblēmas.

MATRICAS LUKTURI UN CRYSTAL FACE
Pilnie LED matricas priekšējie lukturi ir standarta aprīkojumā, un tos var papildināt ar kristāla gaismām, kas izgaismo visu automašīnas
priekšpusi. Crystal Face reste sastāv no 130 gaismas diodēm, kas veido gaismas līniju, kas savieno priekšējos lukturus un izgaismo
vertikālās līstes aiz caurspīdīgā aizsega.

DODIETIES JEBKUR
UN NOTEIKTI
ATGRIEZIETIES MĀJĀS!
Automašīnas diapazonu un jaudu nosaka akumulatora (60/80) un piedziņas kombinācija. Ja 60. versijai ir pieejama
tikai aizmugurējā piedziņa, tad 80. versijai ir iespēja izvēlēties starp aizmugures piedziņu un pilnpiedziņu. Atkarībā no
izvēlētās kombinācijas automašīnas diapazons var sasniegt 537 kilometrus*.

UZLĀDE
Universālu maiņstrāvas uzlādes risinājumu piedāvā ŠKODA iV universālais lādētājs, kas darbojas kā pārnēsājama uzlādes iekārta un
nodrošina līdz pat 11 kW uzlādi no jebkuras kontaktligzdas. Izmantojot lielākas jaudas līdzstrāvas lādētājus, jūsu automašīnu parasti var
uzlādēt ar jaudu līdz 50 kW.

PILNPIEDZIŅA
Elektromobiļa braukšanas prieku papildina
pilnpiedziņa. Katrai automašīnas asij ir savs
elektromotors, savukārt aizmugurējam ir
lielāka jauda un lielāks griezes moments.
Pateicoties viedai elektronikai, kombinētie
195 kilovatu elektromotori strādā ar
maksimālu efektivitāti. Elektronika griezes
sadalījumu regulē tā, lai nerastos riteņu
izspolēšana un optimāli tiktu izmantota visu
četru riteņu saķere. Rezultāts ir izcila
automašīnas dinamika, stabilitāte un drošība.

*Automašīnām ar standarta aprīkojumu.

DIZAINA KONCEPCIJA
SPORTLINE
Sportline dizaina koncepcija
apvieno dinamiku, estētiku un
ekskluzīvas detaļas. Apšuvumā
izmantota ādas un mikrošķiedras
kombinācija ar sudraba šuvēm.
Stilīgs un raksturīgs dizaina
elements ir priekšējo sēdekļu
sudraba kontūras. Priekšējo
paneli papildina melna mākslīgās
ādas apdare ar sudraba šuvēm.
To papildina oglekļa šķiedras
raksta apdares paneļi uz durvīm
un priekšējā paneļa,
mikrošķiedras durvju apdare un
melni grīdas paklājiņi ar sudraba
kontūrām.

PEDĀĻU UZLIKAS
Stilīgajā salonā
iederas metāla
sporta pedāļi.
Gumijas elementi
uz pedāļos neļaus
jūsu apaviem slīdēt.

IZKLAIDES SISTĒMA
AR NAVIGĀCIJU
13 collu multivides ekrāns nodrošinās
maksimālu komfortu, strādājot ar
automašīnas funkcijām, tiešsaistes
pakalpojumiem un izklaides sistēmu.
Papildaprīkojumā pieejamajai nākamās
paaudzes navigācijas sistēmai ir vairākas
jaunas funkcijas, kas ļauj automātiski atrast
uzlādes stacijas tuvumā, aktīvajā maršrutā,
izvēlētajā galamērķī vai galapunktā. Ja
automašīnai ir interneta pieslēgums, sistēma
jums sniegs precīzu informāciju par izvēlēto
uzlādes staciju: darba laiku, pieejamību un
uzlādes laiku. Tas palīdzēs jums izvēlēties
labāko uzlādes iespēju jūsu automašīnai.

DISKI
21" vieglmetāla diski BETRIA,
pelēka antracīta

20" vieglmetāla diski TAURUS,
melni

20" vieglmetāla diski VEGA,
sudraba

19" vieglmetāla diski PROTEUS,
sudraba

19" vieglmetāla diski REGULUS,
pelēka antracīta

18" tērauda diski ANDROMEDA

20" vieglmetāla diski VEGA,
peleka antracīta.
Priekš ENYAQ SPORTLINE iV

21" vieglmetāla diski BETRIA,
melni. Priekš ENYAQ SPORTLINE iV

MOON WHITE METĀLISKA KRĀSA

BRILLIANT SILVER METĀLISKA KRĀSA

ARCTIC SILVER METĀLISKA KRĀSA

GRAPHITE GREY METĀLISKA KRĀSA

BLACK MAGIC PEARLESCENT METĀLISKA KRĀSA

VELVET RED METĀLISKA KRĀSA

RACE BLUE METĀLISKA KRĀSA

ENERGY-BLUE STANDARTA KRĀSA

JA JUMS IEPATIKĀS ŠO LASĪT, IEDOMĀJIETIES,
KĀ BŪTU APSĒSTIES PIE STŪRES!
INTERESANTI?
VAIRĀK INFORMĀCIJU
ATRADĪSIET ŠEIT

MYŠKODA LIETOTNE
Izbaudiet savas automašīnas pilnīgu pārvaldību! Lejuplādējiet
MyŠKODA lietotni un saņemiet iespēju piekļūt visām
nepieciešamajām funkcijām jebkurā laikā, vai tie būtu
dati par braukšanu, degvielas atlikumu, maršruta plānošanu
un pat automobīļa pēdējo novietošanas vietu.
Cenu lapa spēka no 2022. gada maija. Cenas norādītas eiro, iekļaujot 21% pievienotās vērtības nodokli. Visas norādītās cenas ir Ražotāja
“braukšanas gatavībā” ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. ŠKODA patur tiesības mainīt cenas jebkurā laikā (tas ietver arī valdības regulējuma
un/vai likumu izmaiņas). Pastāv iespēja, ka jebkura “braukšanas gatavībā” cenu informācija tiek norādīta ar nokavēšanos. Vienmēr pieprasiet cenas
no jūsu izvēlētā mazumtirgotāja. Cenās nav iekļautas ar pirmreizējo reģistrāciju CSDD saistītās izmaksas, nodevas un nodokļi. Pievienotie attēli ir
paredzēti tikai ilustratīviem un informatīviem mērķiem. Krāsu atveide un izskats ir atkarīga no jūsu monitora iestatījumiem.

Green Motors SIA
Krasta iela 5, LV-1050, Rīga
+ 371 67 115 600 info@greenmotors.lv
www.greenmotors.lv

Mūsu Auto Valmiera SIA
Rīgas iela 86A, LV-4201, Valmiera
+ 371 64 220 777 info-valmiera@mmg.lv
www.musuautovalmiera.lv

Verte Auto SIA
Biķernieku iela 125, LV-1021, Rīga
+371 67 30 40 50 info@verteauto.lv
www.verteauto.lv

Skandi Motors, ﬁliāle Liepāja
Brīvības iela 146c, LV-3401, Liepāja
371 63 483 600 skoda.liepaja@skandimotors.lv
www.skodaliepaja.lv

Auto Welle SIA
18. novembra iela 68B, LV-5404, Daugavpils
+371 65 413 551 info@autowelle.lv
www.autowelle.lv

skoda.lv

