ŠKODA pirmais pilnībā elektriskais SUV ar nobraukumu līdz 552 km.

NĀC UZ TESTA BRAUCIENU!

ENYAQ iV

Modelis

Lādējiet
1x nedēļā,
ja gada laikā
nobraucat 17000 km

1200 kg
piekabes pilnā
masa ar bremzēm

100% elektro
automobīlis
Sniedzamība
397 - 552 km

L

Latviešu
valoda
Izvēlnes
dzimtajā valodā

Maksimālā jauda
kW / Zs

Akumulatora
kapacitāte kWh

Paātrinājums
0-100 km/h,
sekundes

Piedziņas veids

Sniedzamība, km
(WLTP)

CO₂ emisija
(g/km)

Cena ar PVN

Enyaq iV 60

132 / 180

62

8,8

Aizmugures piedziņa

līdz 397

0

48 200 €

Enyaq iV 80

150 / 204

82

8,6

Aizmugures piedziņa

līdz 544

0

54 140 €

Enyaq iV 80x

195 / 265

82

6,8

Pilnpiedziņa

līdz 521

0

56 460 €

Maksimālā jauda
kW / Zs

Akumulatora
kapacitāte kWh

Paātrinājums
0-100 km/h,
sekundes

Piedziņas veids

Sniedzamība, km
(WLTP)

CO₂ emisija
(g/km)

Cena ar PVN

Enyaq Coupe iV 60 *

132 / 180

62

8,8

Aizmugures piedziņa

līdz 403

0

51 320 €

Enyaq Coupe iV 80 *

150 / 204

82

8,6

Aizmugures piedziņa

līdz 552

0

56 470 €

Enyaq Coupe iV 80x *

195 / 265

82

6,8

Pilnpiedziņa

līdz 528

0

58 780 €

Enyaq Coupe iV 80x RS

220 / 299

82

6,5

Pilnpiedziņa

līdz 523

0

65 440 €

ENYAQ COUPE iV
Modelis

* Pieejams pasūtījumiem no 2023. gada janvāra
Veicamo atālumu ietekmē sekojoši faktori: braukšanas stils un apstākļi (pilsētā vai uz šosejas, īsi vai gari braucieni), laika apstākļi (temperatūra, vējš, ceļa apstākļi, nokrišņi), transportlīdzekļa īpašības (rites un vēja pretestība, kopējais svars) un akumulatora resurss.

APRĪKOJUMS

DROŠĪBA

Coupe RS

Galvas balsti ar regulējamu augstumu visiem sēdekļiem
Galvas drošības spilvenu sistēma (aizkari) un priekšējie sānu un centrālais drošības spilveni

PE1

Elektroniskais imobilaizers
Elektroniskā stāvbremze ar "Autohold" funkciju
Riepu spiediena monitorings

7K1

Priekšējie un aizmugurējie LED lukturi
Light & View Plus:
- matricas LED priekšējie lukturi
- LED dizaina apgaismojuma pakete Crystal Face
- Full-LED aizmugurējie lukturi ar dinamiskajiem virzienrādītājiem
- lukturu apmazgātāji
Ražotāja signalizācija ar salona aizsardzības funkciju un pretaizvilkšanas aizsardzību.
Tikai ar WAA/WAB/WAC/WAD/WS7/WSE/WSF

7AL

300 €

300 €

300 €

Bērnu sēdeklīšu ISOFIX stiprinājumi otrajā sēdekļu rindā un priekšējā pasažiera sēdeklī
Coupe RS

KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE
Kessy GO bezatslēgas dzinēja iedarbināšanas sistēma
Priekšējo un aizmugurējo durvju elektriskie logu pacēlāji
Climatronic 2-zonu automātiskā klimata kontrole

PHA

Climatronic 3-zonu klimata kontrole
Attālināti iestatāms elektriskais gaisa sildītājs un dzesētājs
2-spieķu multifunkcionāla ādas stūre

2FD

2-spieķu multifunkcionāla ādas stūre ar apsildi

2FT

3-spieķu multifunkcionāla ādas sporta stūre ar apsildi
Elektriski regulējami, nolokāmi, apsildāmi sānu atpakaļskata spoguļi
Salona atpakaļskata spogulis ar automātisku aptumšošanos
Priekšējie sēdekļi ar mehānisku augstuma regulāciju
Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar atmiņas funkciju
Roku balsts starp priekšējiem sēdekļiem
Nolokāma aizmugurējo sēdekļu atzveltne ar dalījumu 60/40

6E3

APRĪKOJUMS

KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE

Coupe RS

Apgaismojuma palīgsistēma (Light Assist) ar lietus sensoru un "Coming Home/Leaving Home" funkciju
Sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma (Front Assist), avārijas bremzēšana pilsētā
Braukšanas joslu uzturēšanas asistents (Lane Assist)
Elektroniskā kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju (Speed Limiter)

8T6

Assisted Drive Basic
- adaptīvā kruīza kontrole
- priekšējo pasažieru drošības sistēma (Crew Protect Assist)
Drive Sport Basic
- apsildāma sporta stūre
- braukšanas režīma izvēles sistēma (Driving Mode Select)
- dinamiskā stūres sistēma, rekuperācijas regulēšanas lāpstiņas uz stūres
Sporta piekare
Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma ar multifunkcionālu kameru
Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē + atpakaļskata kamera

PWD
7X2

12V rozete bagāžas nodalījumā
Kāju zonas izgaismojums priekšā un aizmugurē sēdošajiem
Jumta reliņi, melni; nav piejami Coupe

PG0

Jumta reliņi, sudraboti; nav piejami Coupe

PG1

Lietussarga turētājs ar lietussargu vadītāja durvīs
2 LED lampas bagāžas modalījumā
Aizmugurējā stikla tīrītājs ar apskalošanas funkciju (Enyaq iV standartaprīkojumā)

8M1

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

EA9

Augstprieguma baterijas garantija 8 gadi vai 160 000 km
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 kabelis MODE 3 savienošanai priekš Wallbox uzlādes punktiem
iV universālais 11 kW lādētājs (230 V/ 400 V kontaktligzdām)

PUA

160 €

490 €

490 €

490 €

APRĪKOJUMS

KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE

Coupe RS

iWebasto Pure 11 kW mājas/ biroja uzlādes iekārta + uzstādīšana (Type 2 savienojums, 4,5 metri vads)

1 225 €

1 225 €

1 225 €
400 €

Transport pakotne:
- bagāžas nodalījuma tīklu sistēma
- attālinatā aizmugurējo sēdekļu atzveltņu nolocīšanas funkcija
- dubultā bagāžas nodalījuma grīda

PKP

400 €

400 €

Elektriskais panorāmas stikla jumts ar tonētu stiklu; nav pieejams Coupe

3FU

1 130 €

1 130 €

Siltumsūknis salona apsildei

PHC

1 300 €

1 300 €

Pasažieru salonu un bagāžas nodalījumu atdalošs siets; nav pieejams Coupe

3CX

220 €

220 €

Piekabes āķis ar elektrisko bloķēšanas sistēmu

1M6

1 060 €

1 060 €

Panorāmas stikla jumts ar tonētu stiklu, tikai Coupe

AUDIO UN KOMUNIKĀCIJA

1 300 €
1 060 €
Coupe RS

4 skaļruņi priekšā, 4 skaļruņi aizmugurē
13" skārienjūtīgs ekrāns, balss vadība, SmartLink, digitālais radio, 2x USB-C pieslēgvietas
"Infotainment Basic" pakotne: navigācijas sistēma ar multivides pakotnes "Infotainment Online" 3 gadu abonementu

RAA

Bluetooth® brīvroku sistēma mobilajam tālrunim
Ārkārtas zvana funkcija

NZ2

iV attālinātie pakalpojumi "iV Remote Services": attālināta a/m uzlādes un salona temperatūras vadība, laika uzstādījumi
EKSTERJERS

Coupe RS

Metālisks vai perlamutra virsbūves krāsojums

MET

710 €

710 €

710 €

Speciālais krāsojums Velvet Red (K1K1) un Phoenix Orange (2X2X)

EXC

1 180 €

1 180 €

1 180 €

Nemetālisks virsbūves krāsojums Mamba Green (I3I3)

470 €

Standarta virsbūves krāsojums Energy Blue (K4K4)

0€

Sānu spoguļu korpusi un durvju rokturi virsbūves krāsā
Sānu spoguļu korpusi melnā krāsā
Melni sānu logu ietvari
Hromēti sānu logu ietvari
Pakotne “Chrome Optic”: jumta reliņi sudraba krāsā, hromētas sānu logu līstes un radiatora reste; nav pieejams Coupe
Alumīnija pedāļu uzlikas

PC1

440 €

0€

0€

PAKOTNES
Pakotne CLEVER

Pakotne PLUS

Pakotne ADVANCED

CONVENIENCE BASIC
bezatslēgas automašīnas atslēgšanas/aizslēgšanas
un dzinēja iedarbināšanas sistēma "Keyless Advanced"
Komforta telefonija ar LTE un tālruņa bezvadu uzlādi
aizmugurējo stiklu 35% tonējums "SunSet"
papildus salona trokšņu mazināšanas pakete
vadītāja noguruma kontroles sistēma
ASSISTED DRIVE BASIC
adaptīvā kruīza kontrole ar “follow-to-stop” funkciju
un ātruma ierobežošanu
priekšā sēdošo drošības sistēma (Crew Protect Assist)
CLIMATE BASIC
3-zonu klimata kontrole "Climatronic"
apsildāmas vējstikla apskalotāju sprauslas
apsildāmi priekšējie sēdekļi
DRIVE BASIC
stūres apsilde
rekuperācijas regulēšanas lāpstiņas uz stūres
braukšanas režīma izvēles sistēma "Driving Mode Select"
FAMILY BASIC
rullo žalūzijas aizmugurējiem sānu logiem
230V rozete viduskonsolē
USB-C pieslēgvieta viduskonsolē datu pārraidei un uzlādei
sakabes āķa sagatave

Papildus CLEVER pakotnei, tajā ietilpst arī:
CONVENIENCE BASIC
elektriski atveramas un aizveramas bagāžas nodalījuma
durvis ar “VIRTUAL PEDAL” funkciju
LIGHT & VIEW BASIC
matricas LED priekšējie lukturi
Full-LED aizmugurējie lukturi ar dinamiskiem pagrieziena
rādītājiem
lukturu apmazgātāji
COMFORT SEAT BASIC
elektriski regulējams vadītāja sēdeklis ar atmiņas funkciju
ASSISTED DRIVE PLUS
priekšā sēdošo drošības sistēma (Crew Protect Assist)
avārijas palīdzības sistēma (Emergency Assist)
adaptīvā kruīza kontrole

Papildus PLUS pakotnei, tajā ietilpst arī:
"Head Up Display" projekcijas ekrāns vējstiklā
"Crystal Face" LED dizaina pakotne
apsildāms vējstikls
apsildāmi aizmugurējie sēdekļi
"Canton" audio sistēma: 6 skaļruņi priekšā, 4
aizmugurē, 1 priekšējā paneļa vidū, 1 aktīvs basu
skaļrunis bagāžniekā, digitālais pastiprinātājs

Kods

60

WAA

3 500 €

80
3 500 €

Coupe RS
-

Kods

60

80

Coupe RS

WAC

-

8 700 €

2 800 €

Pakotne MAXX
Kods

60

80

Coupe RS

WAB

6 200 €

6 200 €

-

Papildus ADVANCED pakotnei. tajā ietilpst arī:
COMFORT SEAT PLUS
elektriski regulējami priekšējie sēdekļi
vadītāja sēdeklis ar atmiņas un masāžas funkciju
DRIVE SPORT PLUS
adaptīvā piekare
braukšanas režīma izvēle
sporta stūrēšanas sistēma ar adaptīvo piekari
apsildāma sporta stūre
PARKING PLUS
"Area View" 360 grādu kameru sistēma
Kods

60

80

Coupe RS

WAD

-

11 100 €

5 000 €

PAKOTNES
Pakotne SPORTLINE

Pakotne SPORTLINE ADVANCED

priekšējie sporta sēdekļi ar Suedia apdari
sporta piekare
20" VEGA vieglmetāla diski ar 235/50 R20 riepām (aizmugurējās riepas 255/45 R20 80 un 80x versijām)
melni jumta reliņi, dekoratīvā reste un sānu logu aplodas
sporta pedāļi
bez riepu remonta komplekta
CONVENIENCE PLUS
bezatslēgas automašīnas atslēgšanas/aizslēgšanas un dzinēja iedarbināšanas sistēma
"Keyless Advanced"
elektriski atveramas un aizveramas bagāžas nodalījuma durvis ar “VIRTUAL PEDAL” funkciju
komforta telefonija ar LTE un tālruņa bezvadu uzlādi
aizmugurējo stiklu 35% tonējums "SunSet"
papildus salona trokšņu mazināšanas pakete
vadītāja noguruma kontroles sistēma
ASSISTED DRIVE PLUS
priekšā sēdošo drošības sistēma (Crew Protect Assist)
avārijas palīdzības sistēma (Emergency Assist)
adaptīvā kruīza kontrole ar “follow-to-stop” funkciju un ātruma ierobežošanu
DRIVE SPORT BASIC
sporta stūrēšanas sistēma ar adaptīvo piekari
braukšanas režīma izvēles sistēma "Driving Mode Select"
apsildāma sporta stūre
rekuperācijas regulēšanas lāpstiņas uz stūres
LIGHT & VIEW BASIC
matricas LED priekšējie lukturi
Full-LED aizmugurējie lukturi ar dinamiskiem pagrieziena rādītājiem
lukturu apmazgātāji
CLIMATE BASIC
3-zonu klimata kontrole "Climatronic"
apsildāmas vējstikla apskalotāju sprauslas
apsildāmi priekšējie sēdekļi
FAMILY BASIC
rullo žalūzijas aizmugurējiem sānu logiem
230V rozete viduskonsolē
USB-C pieslēgvieta viduskonsolē
datu pārraidei un uzlādei
60
80
Kods
sakabes āķa sagatave
WS 7
8 500 €
8 100 €

Papildus SPORTLINE pakotnei, tajā ietilpst arī:
INFOTAINMENT PLUS
navigācijas sistēma ar "Infotainment Online"
3 gadu abonementu
"Head Up Display" projekcijas ekrāns vējstiklā
LIGHT & VIEW PLUS
"Crystal Face" LED dizaina pakotne
CLIMATE PLUS
apsildāms vējstikls
apsildāmi aizmugurējie sēdekļi
"Canton" audio sistēma: 6 skaļruņi priekšā, 4 aizmugurē,
1 priekšējā paneļa vidū, 1 aktīvs basu skaļrunis bagāžniekā,
digitālais pastiprinātājs
Kods

60

80

WSE

10 800 €

10 500 €

Pakotne SPORTLINE MAXX
Papildus SPORTLINE ADVANCED pakotnei,
tajā ietilpst arī:
COMFORT SEAT PLUS
elektriski regulējami priekšējie sēdekļi
vadītāja sēdeklis ar atmiņas un masāžas funkciju
PARKING PLUS
"Area View" 360 grādu kameru sistēma
aizmugurējie sānu drošības spilveni
adaptīvā piekare
Kods

60

80

WSF

12 900 €

12 500 €

INTERJERS

Coupe RS

INTERJERS
Dizaina pakete "Loft"
- sēdekļu melna un pelēka auduma/ādas imitācijas apdare
- priekšējo sēdekļu augstuma mehāniska regulācija un gurnu balsti
- nolaižama aizmugurējā atzveltne ar vidus rokubalstu
- dekoratīvās līstes " Alu Brushed"
- augsta viduskonsole
- salona “Ambient Lightning” pakotne
- kāju zonas apgaismojums priekšā un aizmugurē
- tekstila grīdas paklāji priekšā un aizmugurē
- lietussargs vadītāja durvīs

PL9

Dizaina pakotne "RS Lounge"
- sporta sēdekļi
- salona apdares mikrošķiedras/ādas kombinācija melnā krāsā ar dekoratīvām šuvēm laima krāsā
- dekoratīvās paneļa ielikas "Carbon"
Dizaina pakotne "Lodge"
- sēdekļu vilnas tipa auduma apdare brūnā krāsā “Marsala”
- dekoratīvās paneļa ielikas "Silver square haptic»

PLA

710 €

710 €

Dizaina pakotne "Lounge"
- sēdekļu Alcantara/ādas apdare
- salona un durvju Alcantara/ādas apdare
- dekoratīvās paneļa ielikas „Anodized Cross“

PLD

1 550 €

1 550 €

Dizaina pakotne "Suite Black"
- sēdekļu melnas ādas apdare
- priekšējā paneļa ādas apdare
- dekoratīvās paneļa ielikas "Piano Black»

PLC

1 790 €

1 790 €

Dizaina pakotne "Eco Suite"
- sēdekļu melnas/brūnas ādas apdare
- priekšējā paneļa ādas apdare
- dekoratīvās paneļa ielikas "Piano Black"

PLB

2 140 €

2 140 €

Dizaina pakotne "RS Suite"
- sporta sēdekļi
- melna ādas salona apdare
- priekšējā paneļa ādas apdare
- dekoratīvās paneļa ielikas "Carbon»

PLE

780 €

INTERJERS

DIZAINA PAKETE "LOFT"

DIZAINA PAKETE "LODGE"

DIZAINA PAKETE "LOUNGE"

DIZAINA PAKETE "SUITE BLACK"

710 EUR (PLA)

1550 EUR (PLD)

1790 EUR (PLC)

DIZAINA PAKETE "ECO SUITE"

DIZAINA PAKETE "RS LOUNGE"

DIZAINA PAKETE "RS SUITE"

2140 EUR (PLB)

RS standartaprīkojums

780 EUR (PLE) tikai RS

DISKI UN RIEPAS

Coupe RS

DISKI UN RIEPAS
19" vieglmetāla diski PROTEUS. 235/55 riepas
19" vieglmetāla diski PROTEUS. 235/55 riepas priekšā un 255/50 R19 aizmugurē
19" vieglmetāla diski REGULUS, antracīta pelēki. 235/55 riepas. Aizstāj standarta diskus.

PJA

210 €

19" vieglmetāla diski REGULUS, antracīta pelēki. 235/55 riepas priekšā un 255/50 aizmugurē. Aizstāj standarta diskus.

PJB

20" vieglmetāla diski VEGA. 235/50 riepas. Bez riepu remontkomplekta. Aizstāj standarta diskus.

PJG

20" vieglmetāla diski VEGA. 235/50 riepas priekšā un 255/45 aizmugurē. Bez riepu remontkomplekta. Aizstāj standarta diskus.

PJH

20" vieglmetāla diski NEPTUN, antracīta. 235/50 riepas. Bez riepu remontkomplekta. Aizstāj standarta diskus.

PJZ

790 €

20" vieglmetāla diski NEPTUN ar AERO disku uzlikām, antracīta pelēki. 235/50 riepas. Bez riepu remontkomplekta. Aizstāj standarta diskus.

PJY

900 €

20" vieglmetāla diski NEPTUN, antracīta pelēki. 235/50 riepas priekšā un 255/45 aizmugurē. Bez riepu remontkomplekta.
Aizstāj standarta diskus.

PJX

790 €

20" vieglmetāla diski NEPTUN ar AERO disku uzlikām, antracīta pelēki. 235/50 riepas priekšā un 255/45 aizmugurē. Bez riepu
remontkomplekta. Aizstāj standarta diskus.

PJ8

900 €

210 €
690 €
690 €

20" vieglmetāla diski TAURUS BLACK. 235/50 riepas priekšā, 255/45 aizmugurē. Aizstāj standarta diskus.
21" vieglmetāla diski BETRIA, antracīta pelēki. 235/45 riepas. Bez riepu remontkomplekta. Aizstāj standarta diskus.

PJF

21" vieglmetāla diski BETRIA, antracīta pelēki. 235/45 riepas priekšā un 255/40 aizmugurē. Bez riepu remontkomplekta. Aizstāj standarta diskus.

PJL

21" vieglmetāla diski BETRIA black. 235/45 riepas. Bez riepu remontkomplekta. Aizstāj standarta diskus.

PJT

21" vieglmetāla diski BETRIA BLACK ar vasaras riepām 235/45 priekšā un 255/40 aizmugurē. Aizstāj standarta diskus.

PJU

21" vieglmetāla diski VISION ar vasaras riepām 235/45 priekšā un 255/40 aizmugurē. Aizstāj standarta diskus.

PJS

Riepu remontkomplekts - 12V kompresors un bojājuma labošanas putas (18" un 19" vieglmetāla diskiem)

1 540 €
1 540 €
1 660 €
1 660 €
860 €

DISKI UN RIEPAS

Standartaprīkojums

19" PROTEUS

19" REGULUS
antracīta metālika
210 €

Standartaprīkojums

20" TAURUS
AERO disku uzlikas

21" VISION
AERO disku uzlikas
210 €

20" VEGA
sudraba metālika
690€

20" NEPTUNE
790€

20" NEPTUNE
AERO disku uzlikas
900 €

21" BETRIA
antracīta metālika
1 540 €

21" BETRIA
melna metālika
1 540 €

ENYAQ iV VIRSBŪVES KRĀSAS

MOON WHITE METĀLISKA KRĀSA
710 €

BRILLIANT SILVER METĀLISKA KRĀSA
710 €

ARCTIC SILVER METĀLISKA KRĀSA
710 €

GRAPHITE GREY METĀLISKA KRĀSA
710 €

BLACK MAGIC PEARLESCENT
METĀLISKA KRĀSA 710 €

VELVET RED SPECIĀLĀ KRĀSA
1 180 €

RACE BLUE METĀLISKA KRĀSA
710 €

ENERGY-BLUE STANDARTA KRĀSA
0€

ENYAQ COUPE iV VIRSBŪVES KRĀSAS

MOON WHITE METĀLISKA KRĀSA
710 €

BRILLIANT SILVER METĀLISKA KRĀSA
710 €

PHOENIX ORANGE METĀLISKA KRĀSA
1 180 €

GRAPHITE GREY METĀLISKA KRĀSA
710 €

BLACK MAGIC PEARLESCENT METĀLISKA KRĀSA
710 €

VELVET RED SPECIĀLĀ KRĀSA
1 180 €

RACE BLUE METĀLISKA KRĀSA
710 €

MAMBA GREEN STANDARTA KRĀSA
470 € (tikai RS)

ENYAQ iV TEHNISKIE DATI

Versija

60

Dzinējs

80

80 4x4

80 4x4 RS Coupe

līdz 521 (528)

līdz 523

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
Uzlādes laiks ar MODE 2 uzlādes kabeli (230 V / 400V spraudņiem, maiņstrāva AC,
10 A, 2,3 kW)
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 DC, 50 kW (5% - 80%)
Uzlādes laiks no publiskā ātrgaitas līdzstrāvas lādētāja DC,120 kW (5% - 80%)
Uzlādes laiks no publiskā ātrgaitas līdzstrāvas lādētāja DC, 135 kW (5% - 80%)
Coupe dati iekavās ()

līdz 397 (403)

līdz 544 (552)

ENYAQ iV IZMĒRI

ENYAQ COUPE iV IZMĒRI

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 oktobra. 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.

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

skoda.lv

