ŠKODA

ENYAQ iV

LADDA DITT LIV
ŠKODA ENYAQ iV är inte bara en ny SUV. Den är en helt ny filosofi.
ŠKODA:s eldrivna bil ger ett unikt perspektiv på teknik, design,
mobilitet och miljöansvar.
Dess imponerande utseende, smidighet och omedelbara acceleration
gör bilen rolig att köra. Toppmoderna uppkopplingstjänster och en
mängd assistanssystem gör bilen till en pålitlig följeslagare. En helt
ny syn på inredning gör att du aldrig vill lämna den. Alla dessa saker
tillsammans gör ENYAQ iV till en mångsidig, praktisk bil, en partner till
en familj eller en aktiv individ och framför allt en partner till naturen.
Genom att vara en elbil ”från grunden” inleder nya ENYAQ iV ett helt
nytt kapitel i ŠKODA AUTO:s historia. Börja på ett nytt kapitel i ditt liv.
Ta tag i ratten och kliv in i eMobility-eran samtidigt som du lämnar ett
rent fotavtryck bakom dig.
Det är Simply Clever. Det är ŠKODA.

ELEKTRISK,
ÄVEN PÅ UTSIDAN
Den helt nya tekniken kommer tillsammans med en helt ny design. ENYAQ iV
är den första medlemmen i ŠKODA-familjen som utformats speciellt för
eMobility-eran. Den förenar ŠKODA:s traditionella designspråk med ett
modigt, fräscht och innovativt designsätt. Det senaste tillskottet till
ŠKODA iV-sortimentet utmärker sig genom den unika tekniken som finns
gömd bakom bilens unika linjer.

FUNKTION OCH FORM
Samtidigt som den högre karossramen, den robusta
fronten med en karaktäristiskt utformad motorhuv
och högre markfrigång visar bilens SUV-karaktär lovar
den nydesignade kylargrillen en överraskning under
motorhuven. Även om en ren elbil egentligen inte
behöver en kylargrill kan ENYAQ iV-modellen inte vara
utan den. Detta tydliga identifieringselement som ger
ŠKODA-bilarna deras typiska uttryck spelar rollen som
originaldesigntillbehör.

DYNAMISK SIGNATUR
Med sina distinkta linjer och skarpa kanter ser ENYAQ iV dynamisk ut redan innan den börjar röra sig. Detta betonas också
av de skarpt formade bakljusen som sitter djupt in i sidorna. Den levereras med full LED-bakljus som är dekorerade med
kristallelement och utrustade med animerade blinkersljus. Full LED-bakljusen är också en del av animeringsfunktionen
(coming home och leaving home) som aktiveras till exempel när dörrarna öppnas eller stängs.

STRÅLKASTARDESIGN
Den unika kristallstrukturen som är karakteristisk för ŠKODA-design betonar strålkastarnas tredimensionella
egenskaper och förvandlar dem till ett konstverk. Den har full LED Matrix-strålkastare som är en innovativ
lösning för att lysa upp vägen och som ger en högre nivå av säkerhet. Kombinationen av LED Matrix-strålkastare
och kristallampor över hela bilens framsida kan väljas.

CRYSTAL FACE
Bilen signalerar självsäkert sin originalitet. Kylargrillen som finns som tillval är försedd med 130 LED-lampor
som tillsammans skapar en remsa som kopplar samman strålkastarna och dessutom belyser de vertikala
listerna som sitter bakom en genomskinlig vägg. Crystal Face slås på när strålkastarna aktiveras och lyser upp
tillsammans med halvljusen. LED-lamporna animeras också ihop med coming home- och leaving homefunktionen, dvs när du öppnar och stänger bilen (eller rentav bara närmar dig den med nyckeln i fickan). Detta
innebär att ljussegmenten tänds och släcks gradvis, vilket skapar en iögonfallande effekt.

AERODYNAMIK OCH KÖREGENSKAPER
Oavsett om det är karossformerna, yttre detaljer eller
till och med hjuldesignen är det tydligt att arbete lagts
på att minska luftmotståndet. Att placera batteriet
under golvet – mellan fram- och bakaxeln – ger bilen
optimal viktfördelning. Detta resulterar i utmärkt
fordonsstabilitet och hantering.

PANORAMASOLTAK
Det elektriskt justerbara
panoramasoltaket som
finns som tillval kommer
att ge mer njutning och
en större känsla av frihet
för alla passagerare.
Samtidigt är det ett viktigt
designelement och kommer
att förbättra bilens redan
attraktiva utseende.

TAKRÄCKEN
Bilen har takräcken
som sitter nära taket,
vilket förbättrar
aerodynamiken. Takräckena
finns också i svart,
beroende på den valda
utrustningskombinationen.

HEMMA ÄR DÄR DU
KÄNNER DIG SOM HEMMA

TILLVERKAD AV
ŠKODA, DESIGNAD
AV DIG
Bilen kommer i flera designalternativ med specifika element som är
inspirerade av din livsstil och komforten och hemtrevligheten i ditt
eget vardagsrum. Våra bästa inredare har noggrant valt ut varje
detalj i designalternativen för att skapa en vardagsrumsatmosfär
inuti din bil – allt för att du ska känna dig riktigt som hemma. De
specifika designelementen i varje designalternativ går genom hela
interiören: säten, instrumentbräda, armstöd, mittkonsol,
dörrinsatser, dekorlist, belysning och golvmattor.

SPORTLINE

SPORT DESIGN

STIL OCH FUNKTIONALITET
Bilen kännetecknas av element i blank svart design, som
ger mer dynamik och känslor till bilens utseende. Dessa
inkluderar ytterbackspeglar, fönsterlister, diffusor bak,
främre grillram och främre luftintag i stötfångaren.
Blanksvarta element åtföljs av SunSet tonade fönster
och svarta takräcken. Inskriptionerna på bakluckan (t.ex.
som ŠKODA, ENYAQ iV och batteriversion) är också i
svart design. Bilens sportiga karisma förstärks av 20"
lättmetallhjul i silver/antracit och sänkt sportchassi. Du kan
också välja 21" silver/svarta lättmetallfälgar som är specifika
för SportLine-versionen. Bilens dynamiska utseende
understryks av lampornas design. Full LED baklamporna är
dekorerade med kristall element och har dynamiska blinkers.

SPORTLINE
DESIGN SELECTION

SPORTLINE
Dynamik, estetik och exklusiva detaljer
möts i Sportline Design Selection.
Klädseln har en kombination av läder
/ mikrofiber tyg med silversömmar.
Instrumentpanelen kompletteras
av en konstläderplatta med
silversömmar. Andra karakteristiska
egenskaper inkluderar Kolfiber
dekor (instrumentbräda och dörrar),
dörrinsatser i mikrofiber och svarta
golvmattor med silversömmar.

SPORT DESIGN

Interiörens design är lika attraktiv som utsidan. Interiören visar
med säkerhet bilens sportiga ambitioner samtidigt som du håller
dig exceptionellt bekväm, omgiven av högkvalitativa material,
unika detaljer och toppmodern teknik.

SPORTRATT
Med en sportig multifunktionell ratt i svart läder, dekorerad med en SportLine-logo och silversömmar kommer du att
känna att du befinner dig i cockpit. Bland andra funktioner känner ratten av förarens status, vilket ger en
interaktivt gränssnitt till Travel Assist-systemet, som kombinerar flera assistenter som håller koll på din säkerhet.
Uppvärmnings- och paddelreglage för energiåtervinningskontroll är också standard..

SPORTSTOLAR
Alla SportLine-bilar har sportstolar i läder/suedia, vilket
ger maximal komfort även under dynamisk körning.
Klädseln är mycket attraktiv och lätt att rengöra.

SPORTPEDALER
Den eleganta interiören
kompletteras med sportpedaler i rostfritt stål.
Gummit på pedalerna förhindra dina skor från att
glida av.

INFOTAINMENT MED NAVIGATION
13-tums multimedia-skärm ger dig maximal komfort för att kontrollera infotainment och fordonsfunktioner och använda onlinetjänster. Den nya
generationens navigationssystem erbjuder en rad nya funktioner, bl.a. kan du automatiskt hitta laddstationer nära din nuvarande position, på
den aktiva rutt, nära en vald destination eller nära slutdestinationen. Då fordonet är online ger systemet dig specifik information om den valda
laddstationen, som öppettider, tillgänglighet och laddningstid, vilket hjälper dig att välja det bästa alternativet för laddning av din bil.

eco

SUITE

DESIGNALTERNATIV

ECOSUITE
Det snygga och sofistikerade
designalternativet ecoSuite kan tillfredsställa
även de högsta kraven på komfort och
miljövänliga lösningar. Klädseln är tillverkad
av ett unikt olivgarvat läder i Cognac-ton
med kontrasterande detaljer i Stone-Beige.
I stället för kemikalier har olivbladsextrakt
använts i garvningsprocessen för att göra
tillverkningen mer ekologisk. Det kommer att
uppskattas av dem vars livsfilosofi omfattar
principerna för hållbar utveckling.

INSTRUMENTBRÄDA, DÖRRINSATSER OCH
MATTOR
Designalternativet ecoSuite har en dekorpanel i
konstläder med färgen Cognac Brown och dekorsömmar
i Stone-Beige på instrumentbrädan, Piano Blackdekor (instrumentbräda och dörrar), och dörrinsatser i
Cognac Brown-konstläder. De svarta golvmattorna med
kantdetaljer i Cognac Brown kompletterar interiören.

STIL OCH FUNKTION
Mittkonsolen, som är klädd i Cognac Brown-konstläder, framhäver den unika identiteten hos designalternativet ecoSuite ytterligare. Dessutom är konsolen vadderad,
vilket gör den mjuk att röra vid. Denna lösning kommer att välkomnas av längre förare vars fötter kan ligga an mot konsolen under körning. Den mjuka belysningen för
mittkonsolen är en del av den invändiga LED-omgivningsbelysningen. Framsätets kantdetaljer i kontrasterande färg är ett iögonfallande, stilrent designelement.

SUITE

DESIGNALTERNATIV

SUITE
Njut av en smula lyx med designalternativet
Suite. Interiören är konstruerad i exklusiva
material som domineras av mjukt läder och
omger dig med högsta komfort och harmoni.

KLÄDSEL,
DEKOR OCH
MATTOR
Interiören i
designalternativet
Suite har läderklädsel
i Soul Black med
otroligt behaglig känsla
och som garanterar
maximal komfort
för alla passagerare.
Instrumentpanelen
kompletteras med
en dekorpanel i
konstläder i Soul
Black med dekorsöm.
Andra karakteristiska
egenskaper inkluderar
Piano Black-dekor
(instrumentbräda och
dörrar), dörrinsatser i
Soul Black-konstläder
och svarta golvmattor
med kantdetaljer i
Cognac Brown.

STILFULLA DETALJER
En distinkt helhet skapas av unika detaljer, som t.ex. dekorsömmar
och kantdetaljer i kontrasterande Cognac Brown.

LOUNGE

DESIGNALTERNATIV

LOUNGE
Den innovativa elbilens egenskaper
kompletterar designalternativet Lounge.
Den utarbetade interiören i högkvalitativa
material har ett estetiskt, modernt
utseende med fokus på exklusiva detaljer.

KLÄDSEL, DEKOR
OCH MATTOR
Medan klädseln består
av en kombination av
läder/mikrofibertyg
kompletteras
instrumentpanelen
med en dekorpanel
i mikrofibertyg med
kontrastsömmar.
Andra karakteristiska
egenskaper är
Anodized Cross-dekor
(instrumentbräda och
dörrar), dörrinsatser
i mikrofibertyg och
svarta golvmattor.

SÖMMAR
Dekorsömmarna betonar det exakta hantverket hos interiören i
designalternativet Lounge.

LODGE

DESIGNALTERNATIV

LODGE
Temat morgondagens mobilitet och hållbarhet
återspeglas starkt i designalternativet Lodge.
Naturen flyttar in hos dig. Mjuka material och
ljusa färger gör utrymmet mysigt och inbjudande,
vilket skapar en trevlig atmosfär för din resa.

KLÄDSEL OCH
MATTOR
Designalternativet
Lodge har klädsel i en
unik kombination av
tyg som tillverkats av
återvunnen polyester
från PET-flaskor och
ull, vilket framhäver
interiörens naturliga
karaktär. Ullen har
testats och godkänts
av The Woolmark
Company i enlighet
med företagets
egen kvalitetscertifieringsprocess. En
ullcertifikatetikett är
integrerad i sätet och
är en tydlig symbol
som visar den hållbara
tillverkningsmetoden.
Andra karakteristiska
interiöregenskaper
är bland annat
instrumentpanelen
samt dörrinsatserna i
tyg med dekorsömmar
och svarta golvmattor.

INREDNINGENS FUNKTION
Silver Square Haptic-dekoren understryker inte bara instrumentbrädans form och ger dekor
till dörren utan framhäver också interiörens identitet, vilket ger den mer dynamik.

LOFT

DESIGNALTERNATIV

LOFT
Designalternativet Loft är en modern men
ändå mysig interiör. Den eleganta och
tidlösa kombinationen av grått och svart
väcker en harmonisk känsla. Barnfamiljer
kommer att uppskatta hållbarheten hos
materialet som är lätt att hålla rent.

KLÄDSEL,
DEKOR OCH
MATTOR
Designalternativet
Loft kommer
med klädsel i en
kombination av
tyg/konstläder.
Instrumentpanelen
kompletteras
med tyg med
dekorsömmar. Andra
karakteristiska
egenskaper är
dekorelement i
borstad aluminium
(instrumentbräda
och dörrar),
dörrinsatser i
mikrofibertyg och
svarta golvmattor.

STIL OCH FUNKTION
Praktiskt behöver inte betyda tråkigt. Dekorsömmar finns också på baksätena,
vilket ger dina barn eller vänner en känsla av överlägsen komfort.

ÖPPNA ETT NYTT KAPITEL

NYFIKEN PÅ eMOBILITY?
DET ÄR BARA
ATT FRÅGA
Hur många kilometer kommer batteriet i en elbil att räcka totalt?
Batteriet har mycket lång livslängd. Erfarenheter från länder där elbilar används i stor
utsträckning, även som till exempel taxibilar, visar att batterierna behåller 75 % till
90 % av sin ursprungliga kapacitet även efter 200 000 eller 300 000 km, beroende
på vilken teknik som används.
Hur är det med service av elmotorer?
Eftersom den viktigaste, och i själva verket den enda, rörliga delen i en elektrisk
motor är rotorn är servicekraven minimala jämfört med för en förbränningsmotor.
Det finns inget behov av några oljebyten eller byte av bränsle- och luftfilter.
Kan en elbil laddas i regnet?
Ja, den kan laddas utan att du behöver vara rädd för elektriska stötar eller
skador på bilen. Både bilen och själva laddaren har flera skyddsnivåer
för sådana scenarier. Motorn kan endast startas när laddningskabeln
tagits bort.
Ska laddningskabeln kopplas bort så fort batteriet
är laddat?
Nej, bilens laddningssystem kopplar bort automatiskt
när laddningen är klar.
Är inte elbilar farliga vid en olycka?
Precis som vanliga bilar går elbilar igenom
standardiserade krocktester med goda resultat. Batterier
är inte explosiva vid en olycka och elbilar kan dessutom
fungera utan koppling samt utan växellåda eller motorolja,
vilket vanligtvis är en orsak till bränder vid en krock.

POWERED BY IONITY
IONITY-projektet är en utmärkt, progressiv lösning när det kommer till att
bygga laddningsinfrastruktur. Målet är att ge elbilsägare möjligheten till
långresor utan restriktioner.
IONITY-projektet är ett gemensamt företag mellan BMW-koncernen, Daimler
AG, Ford Motor Company och Volkswagen Group med Audi och Porsche, som
håller på att bygga en serie högeffektiva laddstationer längs större motorvägar
över hela Europa. ŠKODA samarbetar med IONITY för att tillhandahålla en
årsplan med reducerade priser för laddning per kWh. Basnätet ska omfatta
omkring 400 laddstationer med en maximal laddningskapacitet på upp till
350 kW. Laddning vid en IONITY-station är inte bara snabb utan också lätt.
Varje laddstation har en display som guidar dig genom processen.

LADDA OCH
KÖR UPP TILL 530 km
Bilens räckvidd och uteffekt beror på batteri (60/80) och drivning. Medan 60-versionerna
uteslutande finns med bakhjulsdrift, går det för 80-versionen att välja mellan bakhjulsdrift
och fyrhjulsdrift*. Beroende på vilken kombination som valts kan bilen ha en räckvidd på
upp till 530 km. Bromsenergiåtervinningen kan användas för att utöka räckvidden. Energin
som produceras genom bromsning och dess lagring till batteriet kan regleras via ratten med
växlingspaddlarna så att du kan ställa in tre intensitetsnivåer för bromsenergiåtervinningen.

LADDNING VIA KONTAKT
Det finns många sätt att ladda,
men de har alla en sak gemensamt:
du behöver bara koppla in
elbilen. Kontakten sitter där
bränsletanken normalt är placerad
– på passagerarsidan bak. Beroende
på laddningsmetod (AC/DC) och
batterikapacitet kan du ladda batteriet
(upp till 80 %) på bara 38 minuter.

LADDNINGSALTERNATIV
Med hjälp av Mode 3-kabeln (till vänster) som medföljer som standard kan du ladda med en effekt på upp till 11 kW per timme
vid offentliga AC-laddstationer. Den universella AC-laddningslösningen levereras med iV-universalladdaren som fungerar
som en mobil väggbox och möjliggör laddning med en effekt på upp till 11 kW från vilket uttag som helst, var som helst. Vid
DC-laddstationer med hög effekt kan din ENYAQ iV som standard laddas med en effekt på upp till 50 kW. Tillvalet DC Super
Fast Charging tillsammans med ett års förbetald tillgång till IONITY ger dig upp till 100/135 kW (beroende på batteriversion).

* Tillgänglig senare.
AC – Växelström.
DC – Likström.

VÄRMEPUMP
Jämfört med en bensindriven bil genererar drivkomponenterna i en elbil inte tillräckligt med restvärme för att värma upp kupén. Lösningen:
ett högeffektivt värmepumpsystem komprimerar köldmedium under högt tryck. Den värme som produceras används för att värma upp strömmande kall luft.
Detta använder mindre energi från batteriet för högspänningsvärmaren, vilket gör att du får längre räckvidd jämfört med elbilar utan värmepump.

DYNAMISK CHASSIKONTROLL
Din bil kan utrustas med dynamisk chassikontroll (DCC), vilket kontinuerligt läser av körsituationen och vidtar lämpliga åtgärder (bromsning, acceleration, girning)
för att anpassa dämpnings- och manöveregenskaperna. Som en del av infotainmentmenyn kan du välja ett av fem lägen utifrån dina specifika krav: Eco, Eco+,
Comfort, Normal, Sport och Individual. Skjutreglaget kan dessutom användas för att reglera dämpningen mellan lägena, från Comfort+ till och med Sport+.

TEKNIK SOM
SÄTTER DIG FRÄMST
Unna dig lite lyx, vad det än kan betyda för dig. Med en
mängd genomtänkta tekniker och smarta funktioner blir
din vardagsresa en anmärkningsvärt trevlig upplevelse.

VIRTUELL PEDAL
Bakluckan kan utrustas
med en virtuell pedal för
beröringsfri öppning. Detta
är exklusivt tillgängligt
i kombination med den
elstyrda bakluckan
och KESSY.

KESSY
Med den nya versionen
av KESSY (Keyless Entry,
Start and Exit System) kan
alla dörrar användas för att
låsa upp eller låsa bilen.

DIGITAL COCKPIT
Fyra möjliga vyer som t.ex. Default,
Navigation, Assistance systems
och Driving statistics (Good Byevy) kan visas på en 5,3" digital
instrumentpanel. Den kan enkelt
styras via 'View' -knappen på ratten.

PHONE BOX/USB
Phone box förstärker en signal
från din mobila enhet och laddar
samtidigt din telefon trådlöst under
körning. Detta fack är inte bara lätt
att komma åt utan fungerar även
för enheter med stora skärmar. Det
gör det också möjligt att ladda två
mobiltelefoner samtidigt. Med två
USB-C-dataportar i mittkonsolen kan
du enkelt ansluta och parkoppla dina
externa enheter med infotainmentsystemet, utan donglar eller adaptrar.

AUGMENTED REALITY HEAD-UP-DISPLAY
Augmented Reality head-up displayen är ett innovativt och extremt säkert sätt att ge förare tillgång till den information de behöver. Virtuell
körinformation som till exempel hastighet, navigering och adaptiv farthållare visas direkt på vägen framför fordonet med en mer realistisk projicering
av informationen. Tack vare detta är förarens uppmärksamhet inte distraherad och all viktig information finns precis framför förarens ögon.

13-TUMS MULTIMEDIADISPLAY
13" multimediadisplayen ger dig maximal komfort för att styra infotainment- och fordonsfunktioner. Den har också ett touchreglage där du inte behöver röra vid
skärmen när du styr t.ex. luftkonditionering, stolsvärme och infotainmentvolym. I kombination med infotainment med navigationssystem som finns som tillval
möjliggör touchreglaget navigationsinzoomning. Under displayen finns ett ergonomiskt handledsstöd för när du använder skärmen.

INFOTAINMENT
Infotainment med navigationssystem som
finns som tillval ger dig nya möjligheter och
förstklassiga anslutningsalternativ. Förutom
pek- eller geststyrningen kan du använda
enheten med hjälp av Laura – den digitala
assistenten. Detta nya förbättrade och
onlinebaserade röststyrningssystem kan svara
på frågor om en mängd olika ämnen och utföra
kommandon. Till exempel kan det påbörja
navigering till en önskad destination, hitta en
favoritlåt eller låta användaren diktera ett SMS.
Systemet svarar inte bara på fördefinierade
röstkommandon utan även på ditt eget naturliga
tal. Webbradiofunktionen som också kommer
paketerad i kombination med infotainment
med navigationssystem gör att du kan utöka
det vanliga utbudet av konventionella stationer
med dina andra favoritkanaler, podcaster och
nyheter. Du kan ställa in och lyssna på vilka
radioströmningstjänster som helst i hög kvalitet
i ett område med internettäckning.

AREA VIEW
Du kommer att känna dig mycket mer
självsäker bakom ratten med fyra kameror
som känner av utrymmet runt hela bilen. De
sitter i kylargrillen, ytterbackspeglarna och på
handtaget till bakluckan. Bilden överförs i realtid
till infotainmentdisplayen så att du kan reagera
snabbare på vad som än händer.

VÄLKOMSTLOGO
LED-lamporna på ytterbackspeglarna formar ŠKODAlogotypen och lyser upp instigningsområdet.

ENKLA KONTROLLER

KOMFORT I BAKSÄTET

Panoramasoltaket som finns som tillval kan öppnas och stängas genom att du rör
vid kontrollerna i takpanelen ovanför ditt huvud. Läslamporna har en soft touchknapp som kan användas för att justera ljusstyrkan.

På den bakre delen av Jumbo Box finns två USB C-portar för mobilladdning och
ett eluttag (230 V). I bilen som är utrustad med Climatronic klimatanläggning med
3 zoner, finnas även reglagen för baksäteszonen.

OMGIVNINGSBELYSNING
Upplev ultimat komfort tack vare kupébelysningen. Beroende på designalternativ kan LED-kupébelysningen omfatta ljus som löper längs bilens
insida, mittkonsolbelysning, belysning av fotutrymmen fram och bak, dörrhandtagsbelysning fram och bak samt bagageutrymmesbelysning.

RIKTIGA VÄNNER LÄMNAR
ALDRIG DIN SIDA

SMÅ IDÉER FÖR
STOR PÅVERKAN

SKYDDANDE
FÖNSTERLISTER
De skyddande
fönsterlisterna förhindrar
effektivt att det samlas
smuts i utrymmet mellan
vindrutan och karossen.

Små ändringar kan göra en betydande skillnad. Vi har
kombinerat alla smarta idéer för att göra din resa problemfri.
Från förvaringsutrymme för allt som är viktigt för dig till att
hålla bilen ren. Små detaljer görs desto viktigare.

FÖRVARINGSUTRYMME FÖR PARAPLY

LASTELEMENT

Ett genialt fack med original-ŠKODA-paraply sitter monterat på insidan av förardörren.
Det är konstruerat för att låta vattnet rinna ut ur bilen och hålla kupén torr.

När de inte används stoppas dessa undan i fack bakom de bakre
hjulhusen för att slippa oönskade bagagerörelser under körning.

NEDFÄLLBARA BORD

DUBBEL FICKA

De nedfällbara borden som är inbyggda
i ryggstöden på båda framsätena kan
användas till mer än bara förfriskningar.

Organisera dina saker bättre med dubbla fickor baktill på
framsätena. Göm din bärbara dator eller surfplatta i den
större fickan och din mobiltelefon i den mindre.

BAKRE ARMSTÖD

FRAMDÖRRSFACK

Dryckeshållarna i armstödet kommer att
uppskattas av passagerare i de yttre baksätena.

Du finner en hållare för 1,5-litersflaskor i
ett rymligt fack i framdörren.

SOVPAKET
Passagerarna i bak kommer att sova gott under långa resor tack vare sömnpaketet. Det omfattar bland
annat justerbara huvudstöd för de yttre sätena för en bekväm och stöttad huvudposition när du sover.

PACKA INTE LÄTT,
PACKA RÄTT

NÄTSYSTEM
Systemet inkluderar ett
horisontellt och två vertikala
nät, som pålitligt hindrar
dina saker från att åka runt.
Samtidigt kan du tydligt se
var du lagt allt.

Ha ditt bagage i säkert förvar. Det generösa bagageutrymmet
gör att du kan packa vad du vill. De smarta funktionerna ser
till att allt stannar på rätt plats.

KROKAR

FÖRVARINGSUTRYMMEN

De infällbara krokarna som sitter på sidorna i bagageutrymmet
gör det lättare och säkrare att transportera dina väskor.

Det är inte bara laddkablar som kan förvaras under bagageutrymmets golv. Tack vare
de praktiska förvaringsfacken under det justerbara bagagegolvet som finns som tillval
kan lastelement, arbetshandskar, en borste, verktyg etc. förvaras snyggt här.

FJÄRRSTYRD
BAKSÄTESFÄLLNING
Baksätet kan fällas ned med
en fjärrutlösningsknapp i
bagageutrymmet, vilket gör
det ännu mindre ansträngande
att lasta bilen.

DRAGKROK
ENYAQ iV kan utrustas med
en infällbar dragkrok med
elektrisk lossning. Reglaget
finns i bagageutrymmet.

KAPACITET
Bagageutrymmet med sin volym på 585 liter som
standard kan utökas genom att fälla ner baksätena,
vilket skapar en plan lastningsyta.

SINNESFRID KOMMER
SOM STANDARD

LÅT PROFFSEN GÖRA
JOBBET

Nya ENYAQ iV symboliserar en milstolpe i vår strävan att ge dig den
högsta säkerheten på vägen. Högintelligenta assistanssystem gör
körningen så säker som möjligt, men också mer bekväm och roligare.
Komplicerade trafiksituationer är lätta att lösa. Krisögonblick kan
undvikas med framgång. Att parkera bilen går som smort. ŠKODAassistenterna är perfekta medhjälpare till förare.

TRAINED PARKING
En mycket avancerad parkeringsassistent används för att automatiskt slutföra en parkeringsmanöver i en välbekant miljö, t.ex. hemma. Först
utför föraren själv parkeringsmanövern och sparar rutten i systemets minne. Systemet kan till exempel spara rutten från ingången till din bostad
till garaget eller en parkeringsplats. Efter det kommer bilen så snart den känner igen den inskannade rutten att fråga dig (via infotainment) om
den ska ta över kontrollen. Efter ditt godkännande kommer bilen att parkera sig själv. Du övervakar den helt enkelt från förarsätet.*

REMOTE PARKING CONTROL
Parkeringsmanövrer kan vara komplicerade, ibland till och med farliga. När utrymmet är begränsat är det också problematiskt att komma in
i eller ut ur bilen bekvämt. Med Remote Parking Control kan du enkelt ge kommandon från utsidan via appen utan att behöva stanna i bilen.
Bilen kan köra framåt eller backa själv. Vid manövrering kan systemet upptäcka annalkande föremål och fotgängare och på så vis förhindrar en
kollision. Din bil och din mobiltelefon kommunicerar via Bluetooth.*
* Tillgänglig senare.

TRAVEL
ASSIST

Travel Assist kombinerar funktionerna hos flera assistanssystem och gör att du kan känna
dig trygg och bekväm, oavsett om du kör i tung stadstrafik eller på motorvägen. För
maximal säkerhet måste Travel Assist alltid övervakas av föraren. Det är därför en kapacitiv
ratt registrerar förarens beröring, vilket ger ett interaktivt gränssnitt till Travel Assist. Om
föraren inte kör aktivt registreras detta av den kapacitiva ratten.

URBAN EVASIVE STEERING SUPPORT
Systemet hjälper föraren vid en undanmanöver och hjälper föraren att navigera runt hinder
som t.ex. trafiköar, parkerade bilar, vägarbeten etc. Med hjälp av online-kommunikation
med aktuella data från andra bilar som redan har passerat förbi dessa platser regleras
körvägen för din bil baserat på dessa data.*
* Tillgänglig senare.

TURN ASSIST OCH COLLISION AVOIDANCE ASSIST

PARK ASSIST

Turn Assist övervakar mötande trafik vid vänstersvängar vid låga hastigheter
mellan 2–15 km/h. I kritiska situationer kan systemet stanna bilen och slå på bilens
varningsblinkers. Collision Avoidance Assist hjälper föraren genom att aktivt öka
styrmomentet vid en förestående kollision med en fotgängare, cyklist eller ett annat
fordon – vilket i bästa fall förhindrar olyckan genom en kontrollerad undanmanöver.

Minimera bekymren med att parkera i trånga utrymmen med
Park Assist. Den väljer automatiskt en lämplig parkeringsplats
i en rad av parallellt eller vinkelrätt parkerade bilar.

SIDE ASSIST

DÖRRÖPPNINGSVARNING

Med hjälp av radarsensorer i den bakre stötfångaren övervakar Side Assist (som kan
upptäcka andra bilar och svårupptäckta objekt som t.ex. cyklister upp till 70 m bort)
områdena bakom och bredvid bilen. Utifrån avstånd och hastighet på omkringvarande
bilar beslutar den huruvida den ska varna föraren.

När du stannar din bil och öppnar dörren (för att komma ut) kan systemet upptäcka andra
trafikanter som t.ex. fordon, cyklister, joggare, fotgängare etc. upp till ett avstånd på
35 m. Om systemet upptäcker ett objekt som närmar sig, varnar det passagerarna fram
och bak, både visuellt och med en ljudsignal, innan de lämnar bilen.

PREDIKTIV FARTHÅLLARE
Med hjälp av en radarenhet, kamera utrustad med vägmärkesassistent, GPS-teknik och detaljerad information från vägkartan kan
PCC förutsäga körförhållanden för kommande 1–2 km. Därmed kan systemet automatiskt justera körhastigheten vid behov – till
exempel före en sväng eller rondell, eller när bilen kommer till ett område med sänkt hastighetsgräns. Den prediktiva farthållaren
ökar förarkomforten och körsäkerheten samtidigt som den även ger längre räckvidd.

TRAFFIC JAM ASSIST OCH FOLLOW DRIVE

LANE ASSIST+ OCH NARROW PASSAGE ASSIST

Genom att styra motorn, bromsarna och styrningen gör Kökörningsassistenten att bilen
kör fram, bromsar och kör i samma riktning som de omgivande fordonen (i hastigheter upp
till 60 km/h). Om körfält inte kan identifieras vid hastigheter på upp till 30 km/h eller om
endast ett körfält (en linje) identifieras vid hastigheter upp till 60 km/h följer Follow Drivesystemet efter bilen framför dig tills körfältsmarkeringar finns tillgängliga igen.

Lane Assist+ är aktivt vid hastigheter över 60 km/h och kan hjälpa
till att hålla bilen i mitten av rätt fil. Detta system kan också ta
kontroll över bilen vid filbyten under vägarbeten. Vid körning i
ett smalt körfält hjälper Narrow Passage Assist föraren att exakt
uppskatta om det finns tillräckligt med utrymme för att köra om.

OVERTAKING ASSIST

EMERGENCY ASSIST

Detta system kommer att uppskattas när du kör på motorvägen i högre hastigheter. Efter
att vänster blinkers har aktiverats kommer bilen själv att köra om fordonet framför dig och
sedan (efter att höger blinkers har aktiverats) svänga tillbaka till höger körfält.*

Emergency Assist minskar risken för olyckor om förarens hälsa
plötsligt försämras, till exempel genom att stanna bilen säkert och
slå på bilens varningsblinkers.

* Tillgänglig senare.

YTTERLIGARE EXPERTER
OMBORD

Du kan stöta på olika saker på vägen. För att
säkerställa att bilen är redo att hantera alla
situationer som kan uppstå på vägen finns det
ytterligare assistenter med många funktioner
tillgängliga för att hjälpa till eller ta över förarens roll.

MATRIXSTRÅLFUNKTION
Full LED Matrix-strålkastarna har matrixstrålfunktion. Detta låter dig använda helljuset kontinuerligt utan att blända andra förare.
Med en kamera i vindrutan reagerar matrixstrålfunktionen på trafiksituationen och stänger bara av vissa segment av ljuset. Andra segment
slås på och lyser upp vägen. Tack vare denna funktion blir du heller inte bländad av reflekterande material i exempelvis vägmärken.
Matrixstrålfunktionen använder också information från navigationssystemet, så att helljuset endast slås på när du kör utanför tätorter.

CREW PROTECT
ASSIST
Assistanssystemet ger
ökat skydd för passagerare
i framsätet i kritiska
situationer som kan
leda till en krock eller till
att bilen välter genom
att stänga sidorutorna
så att endast en 5 cm
öppning kvarstår, stänga
takfönstret och sträcka
bilens säkerhetsbälten.

MULTIKOLLISIONSBROMS
I händelse av en
olycka inleder
multikollisionsbromsen
en inbromsning för
att förhindra att bilen
rör sig okontrollerat,
vilket minskar risken för
ytterligare kollisioner.

LADDA FÖR
MORGONDAGEN

EN LITEN FÖRÄNDRING
GÖR STOR SKILLNAD

GÖR DIN ENYAQ TILL
DIN EGEN ENYAQ
21" SUPERNOVA antracitgrå
metallic-lättmetallfälgar

20" TAURUS svart metallic-lättmetallfälgar

19" PROTEUS silver metalliclättmetallfälgar

19" REGULUS antracitgrå metalliclättmetallfälgar

20" VEGA silver metallic-lättmetallfälgar

MOON WHITE METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

ARCTIC SILVER METALLIC

GRAPHITE GREY METALLIC

MAGIC BLACK METALLIC

VELVET RED METALLIC

RACE BLUE METALLIC

ENERGY BLUE UNI

TEKNISKA DATA

60

80

MOTOR
Effekt (hk)

180

204

Vridmoment (Nm)

310

310

Batterikapacitet (kWh) – brutto

62

82

Batterikapacitet (kWh) – netto

58

77

Maxhastighet (km/h)

160

160

Acceleration 0–100 km/h (s)

8,9

8,7

Räckvidd – WLTP (km)

411

531

Bakhjulsdrift

Bakhjulsdrift

AC (0–100 %) – effekt (kW)/tid (h/min)*

11 kW/6 h 45 min

11 kW/7 h 30 min

DC (5–80 %) – effekt (kW)/tid (h/min)

100 kW/42 min

135 kW/38 min

15,7

16,9

Tjänstevikt – i standardutförande inkl. förare (kg)

2 002

2 151

Nyttolast – inklusive förare och extra utrustning (kg)

507

507

Dragvikt bromsad / obromsad (kg)

1000 / 750

1000 / 750

PRESTANDA

DRIVNINGSTYP
Drivning

LADDNING

ENERGIFÖRBRUKNING
Blandad körning WLTP (kWh/100 km)

VIKT

YTTERLIGARE SPECIFIKATIONER
Kaross

Femsitsig, femdörrars, två-avdelnings

Chassi

Utvändiga mått
Längd/bredd (mm)

4 649/1 879

Markfrigång (mm)

186

Höjd (mm)

1 616

Framaxel

McPherson-hjulupphängning med en aggregatbalk av plåt och lägre tvärlänkar

Hjulbas (mm)

2 765

Bakaxel

Multielementaxel, med fem tvärgående armar, utan längsgående arm

Hjulbredd fram/bak (mm)

1 587/1 566

Bromssystem

Diagonalt delat hydrauliskt tvåkretsbromssystem med elektromekanisk bromskraftsförstärkare

Invändiga mått

– bromsar fram

Invändigt kylda skivbromsar, enkolvsversion för 60; tvåkolvsversion för 80

Utrymme sidled fram/bak (mm)

1 506/1 488

– bromsar bak

Trumbromsar

Effektivt höjd fram/bak (mm)

1 056/990

Styrning

Direkt kuggstångsdriven styrning med elektromekanisk servostyrning

Bagageutrymme (max. l)

Fälgar

8.J x 19" beroende på batteriversion

Med baksätets ryggstöd – uppe/nerfälld

Däck

235/55 R19; 255/50 R19 beroende på batteriversion

* Beroende på typ av kabel.

585/1 710

WLTP – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure (Världsomspännande harmoniserad testprocedur för fordon).
Alla uppgifter är preliminära och kan komma att ändras.
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15.4°
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16.7°
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860

16.7°
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860

16.7°

1,587

2,147

585 l 585 l
1,004 1,004

16.7°

1,587

585 l 585 l
1,004 1,004

STANDARDUTRUSTNING
60
13" Infotainmentskärm

Parkeringssensorer bak

19" Lättmetallfälgar PROTEUS silver metallic

Röststyrning

8 högtalare

Skoda connect - iV Onlinetjänster, styrs med smartphoneapp

Akustikfönster med värmeisolerande glas för framrutan

Smart Link för anslutning av smartphone, trådlös anslutning för Iphone

Bagagerumspaket - Variabelt lastgolv, Nätprogram, Kabelväska, Fjärrfällning av ryggstöd från bakluckan

Svarta takrails

Climate Basic - 3-Zone Climatronic, Eluppvärmda framsäten, Eluppvärmda spolarmunstycken
Coming Home and Leaving Home light
DAB - Digital radiomottagning
Design Selection LOFT
Digital instrumentpanel

80 (Standardutrustning utöver 60)
Assisted Drive Plus - Prediktiv Adaptiv Farthållare, Side assist, Pre-Crash Basic, Travel assist 2.0,
Emergency assist

Drive Basic - 2-ekrad lädermulltifunktionsratt med värme och paddlar för rekuperation, Drive Mode
Selection, HoD - Hands on Detection

Convenience Basic - Kessy Advance (keyless entry & start system), Phonebox med extern antenn och
trrådlös QI-laddning, Sunset extratonade rutor från B-stolpen och bakåt, Akustikrutor på sidorna fram,
Akustikpaket, Trötthetsvarning

Däck 235/55 R19 101T EU

Däck 235/55 R19 fram, 255/50 R19 bak

Däcktrycksvarnare

Heat pump (ökar räckvidden vintertid)

Elektriskt infällbara och automatiskt avbländbara ytterbackspeglar

Krompaket - Takrails silver och sidofönsterlister i krom design

Farthållare

Parking Basic - Parkeringssensorer fram och bak, Backkamera

Front Assist - Autobroms med fotgängarskydd, Collision Avoidance Assist och Turn Assist
Golvmattor fram och bak
Innerbackspegel automatiskt avbländbar
Instegsbelysning i dörren med LED-ljus och projicerad "SKODA"-logotype
Keyless Go (nyckellös start och stopp)
Laddkabel Mode 3 för publik laddning (Typ 2)
Lane Assist Basic - Filhållningsassistent
Light and View Basic - Full LED-Matrix strålkastare, LED Plus bakljus med dynamiska blinkers,
Strålkastarrengörare av högtryckstyp
Ljus- och regnsensorer
Manuell höj och sänkbar förar och passagerarstol
Manuell inställning av svankstöd på framstolar
Mittkonsol med armstöd
Nödsamtal system eCall
Paraplyfack i förardörren inkl. paraply

80 SPORTLINE
13" Infotainmentskärm

Ljus- och regnsensorer

20" Lättmetallfälgar VEGA silver/antracit

Manuell höj och sänkbar förar och passagerarstol

8 högtalare

Manuell inställning av svankstöd på framstolar

Akustikfönster med värmeisolerande glas för framrutan

Mittkonsol med armstöd

Aluminiumpedaler

Nödsamtal system eCall

Assisted Drive Plus - Prediktiv Adaptiv Farthållare, Side assist, Pre-Crash Basic, Travel assist 2.0,
Emergency assist

Paraplyfack i förardörren inkl. paraply

Black pack: blanksvart takreling, blanksvart sidofönsterlister, blanksvart modellbeteckning på bakluckan,
blanksvart grill, blanksvarta ytterbackspeglar
Climate Basic - 3-Zon Klimatanläggning, Eluppvärmda framstolar, Eluppvärmda spolarmunstycken
Coming Home and Leaving Home light
Convenience Basic - Kessy Advance (keyless entry & start system), Phonebox med extern antenn och
trådlös QI-laddning, Sunset extratonade rutor från B-stolpen och bakåt, Akustikrutor på sidorna fram,
Akustikpaket, Trötthetsvarning
DAB - Digital radiomottagning
Design Selection SPORTLINE - Sportstolar i Läder/Suedia
Digital instrumentpanel
Drive Sport Basic - 3-ekrad eluppvärmd Sportratt, progressiv styrning, Hands On Detection HoD
Driving Mode Selection
Däck 235/50 R20 fram, 255/45 R20
Däcktrycksvarnare
Elektriskt infällbara och automatiskt avbländbara ytterbackspeglar
Farthållare
Front Assist - Autobroms med fotgängarskydd, Collision Avoidance Assist och Turn Assist
Golvmattor fram och bak
Heat Pump - (ökar räckvidden vintertid)
Innerbackspegel automatiskt avbländbar
Instegsbelysning i dörren med LED-ljus och projicerad "SKODA"-logotype
Laddkabel Mode 3 för publik laddning (Typ 2)
Lane Assist Basic - Filhållningsassistent
Lastrumspaket - Variabelt lastgolv, Fjärrfällning av ryggstöd, Nätprogram
Light and View Basic - Full LED-Matrix strålkastare, LED Plus bakljus med dynamiska blinkers,
Strålkastarrengörare av högtryckstyp

Parkeringssensorer bak
Parking Basic - Parkeringssensorer fram och bak, Backkamera
Röststyrning
Skoda connect - iV Onlinetjänster, styrs med smartphoneapp
Smart Link för anslutning av smartphone, trådlös anslutning för Iphone
Sportchassi
Strålkastarrengöring
Stötfångare fram och bak i Sport design

ŠKODA FINANCIAL SERVICES
NYCKELN TILL MOBILITET.
Finansieringen av din nya ŠKODA är en viktig del av bilköpet, och
våra finansieringsalternativ är en del av erbjudandet från ŠKODA.
Vi finns hos ŠKODA-återförsäljaren som är vårt ombud och
samarbetspartner. Detta innebär en enkel hantering där du får tips
om den finansieringsform som passar dig bäst, med god kännedom
om bilens förväntade framtida värde.
Några exempel på våra finansieringsformer för privatperson
och företag:
ŠKODA BILLÅN
Vårt vanligaste lån med flera individuella valmöjligheter avseende
tid, kontantinsats (lägst 20% för privatperson) och om ditt billån
ska vara med eller utan restskuld. Finansieringen följer bilens
värdeminskning. Det ger dig lägre månadsbetalning och du kan
byta till ny bil oftare.
ŠKODA PRIVATLEASING
Du vill betala för nyttjandet, att äga din ŠKODA är inte lika
viktigt. Du bes tämm er tid, avtalar körsträcka och betalar en
leasingavgift per månad Efter avtalstiden lämnar du bara tillbaka
bilen, du slipper sälja den. Så enkelt som det kan bli.
ŠKODA LEASING
Leasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att
finansiera företagets bilar. Momsen på leasingavgiften för personbilar oftast är till hälften avdragsgill. Kombinera med fördel vår
finansiering med försäkring och serviceavtal. Allt på en faktura.
ŠKODA FÖRSÄKRING
Väljer du vår finansiering kan du även teckna ŠKODA Försäkring
till förmånliga villkor. De flesta kunder oavsett ålder eller bostadsort kommer att uppfatta försäkringspremien som fördelaktig.

ŠKODA SERVICEAVTAL
Om du även kombinerar med ett serviceavtal får du en fast
månadskostnad under hela avtalstiden och kontroll på kostnaderna för service. ŠKODA Originalservice ökar livslängden och
andrahandsvärdet på din bil.
ŠKODA PERSONALBIL
Fler och fler företag upptäcker denna löneväxlingsmodell, som
ger den anställda en löneförmån. Erbjudandet personalbil är
kostnadsneutralt för företaget och attraktivt för personalen.
ŠKODA BUSINESS ALL INCLUSIVE
Enkel administration av bilparken för företag med 1–10 bilar.
Företaget får kontroll och kan följa företagets bilkostnader:
finansiering, service och underhåll, drivmedel med redovisad
företagsrabatt – allt på en faktura.
ŠKODA FLEET SUPPORT
En enkel hantering, finansiering och administration för företag
med fler än 10 bilar Alla företagets bilkostnader samlade på en
faktura redovisade enligt er kontoplan på ett lättöverskådligt sätt.
ŠKODA KORTET
ŠKODA kortet Visa är ett kostnadsfritt bilkort, speciellt framtaget för dig och din ŠKODA. Delbetala 12 månader helt utan ränta
och avgifter, alltid minst 1% drivmedelsrabatt, reseförsäkring
samt ingen årsavgift. Läs mer på www.skoda.se

GARANTIER
Högvoltsbatteri, 8 år eller 16 000 mil, vilket som
infaller först.
3 års nybilsgaranti dock högst 10 000 mil (ingen begränsning av
körsträckan under första 2 åren). Nybilsgarantin skyddar dig mot
eventuella fabrikationsfel.
3 års vagnskadegaranti.
3 års lackgaranti. Samtliga lacker är vattenbaserad och
fria från tungmetaller.

ŠKODA MOBILITETSGARANTI
Som ger dig fri bärgning, fri lånebil i upp till tre dagar eller fri
övernattning om något akut problem trots allt skulle hända med
din ŠKODA var du än befinner dig i Europa. Förlängs vid varje
ŠKODA Originalservice (med eventuella tilläggs arbeten) hos den
auktoriserade ŠKODA-verkstaden.

SERVICE
ŠKODA ENYAQ har fasta serviceintervaller varje 2 år,
ej körsträckeberoende. Bilen varnar alltid i god tid innan
det är dags för service.
I Sverige finns ca. 130 auktoriserade ŠKODA verkstäder, hos dem
kan du bland annat lämna in bilen för service och köpa ŠKODA
Original Reservdelar och ŠKODA Original Tillbehör. Alla ŠKODAtekniker ingår i ett utbildningsp rogram som ser till att vi alltid har
de senaste kunskaperna om reparationsteknik och handhavande
för våra bilar. Dessutom har de tillgång till diagnosinstrument och
specialverktyg som gör att reparationer blir rätt utförda i enlighet
med tillverkarens anvisningar. Gå in på www.skoda.se för att hitta
din närmaste verkstad.

ORIGINALDELAR
ŠKODA Originaldelar och Original Tillbehör innehåller samma
innovationer och förändringar som uppstår under produktion av
varje modell och genomgår precis samma rigorösa tester för
kvalitet och hållbarhet som de delar som används på produktionslinan. Alla ŠKODA Originald elar och Original Tillbehör säljs med 2
års garanti och som kund kan man inte bara handla inte bara kan
handla delen de behöver utan även få montering och expertråd av
personalen. Varumärkena ”ŠKODA Original Reservdelar®” och
”ŠKODA Original Tillbehör®” används för att identifiera produkter
som är godkända, levererade och rekommenderade av ŠKODA
Auto.

12 års garanti mot genomrostning.
2 års garanti på ŠKODA Original Reservdelar och
ŠKODA Original Tillbehör.

Informationen i den här broschyren gällande utföranden, teknisk data och utrustningar gäller för tiden vid tryck
ningen. Bilarna som visas i broschyren kan vara extrautrustade utöver svensk standard. Vi förbehåller oss rätten
till eventuella ändringar och avvikelser. För korrekt information om modeller, utrustning, priser, finansiering etc.
kontakta din lokala SKODA-handlare. Broschyren är tryckt på klorfritt papper återvinningsbart till 100%.
Utgåva: 11/2021
Mer information gällande SKODAs modellprogram, priser, teknisk information, återförsäljarnät och verkstäder finner
du även på följande Internet adress: www.skoda.se

facebook.com/skodasverige
Skanna QR-koden för att komma
till ŠKODA ENYAQ översiktssida.

