ΤΟ ΝΕΟ

ŠKODA ENYAQ
COUPÉ RS iV

FAST FORWARD ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ
Δαμάσαμε την ισχυρότερη δύναμη που είναι γνωστή στον άνθρωπο και δημιουργήσαμε το
ισχυρότερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέχρι σήμερα– το αμιγώς ηλεκτρικό ENYAQ COUPÉ RS iV.
Η δύναμη των τριακοσίων ίππων επιταχύνει το όχημα από στάση στα 100 km/h σε μόλις 6,5
δευτερόλεπτα.
Όμως η επίδοση είναι συναίσθημα και δύσκολα εκφράζεται με αριθμούς. Γι’ αυτό OI πολυάριθμες
αποκλειστικές, μαύρες στιλιστικές λεπτομέρειες RS, η συνδεσιμότητα και τα συστήματα υποβοήθησης
σάς επιτρέπουν να απολαμβάνετε απόλυτες επιδόσεις με απόλυτη άνεση. Η χειμαρρώδης δύναμη
κατανέμεται και στους τέσσερις τροχούς. Μαζί με την τετρακίνηση, η εντυπωσιακή αυτονομία των
500 km περίπου σημαίνει ότι μπορείτε να διασχίσετε κάθε είδους διαδρομή και να επιστρέψετε στη
βάση σας με άνεση χρόνου.
Αυτό σημαίνει Simply Clever. Αυτό σημαίνει ŠKODA.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ.
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ
0 km/h

ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Στο εξωτερικό, στοιχεία σε αστραφτερή μαύρη απόχρωση
προσδίδουν περισσότερο δυναμισμό και συναίσθημα
στην εμφάνιση του οχήματος. Μεταξύ αυτών, τα
καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών, οι λωρίδες γύρω από
τα πλαϊνά παράθυρα, ο πίσω διαχύτης με ενσωματωμένο
ανακλαστήρα, το πλαίσιο μάσκας, και air curtains του
εμπρός προφυλακτήρα. Τα μαύρα στοιχεία συνδυάζονται
από φιμέ παράθυρα SunSet. Οι επιγραφές στο πίσω
τμήμα (όπως ŠKODA, το όνομα του μοντέλου και το iV)
είναι επίσης μαύρου χρώματος. Το σπορ ταλέντο του
αυτοκινήτου αναδεικνύεται από τις ζάντες αλουμινίου
20" ή 21" (όπως στη φωτογραφία) με καλύμματα Aero,
που βελτιώνουν την αεροδυναμική του αυτοκινήτου. Η
χαμηλή αντίσταση κύλισης υποστηρίζεται επίσης από το
χαμηλωμένο σπορ πλαίσιο.

ΣΗΜΑ RS
Παραπέμποντας στη
διάσημη αγωνιστική
κληρονομιά των
αυτοκινήτων ŠKODA, το
σπορ σήμα RS κοσμεί τα
πλαϊνά τμήματα.

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ MATRIX
ΚΑΙ CRYSTAL FACE
Ό,τι καλύτερο έχει να
προσφέρει το ENYAQ iV
στη σχεδίαση φωτισμού
προσφέρεται με τα
μοντέλα RS στάνταρ.
Οι full LED προβολείς
Matrix συνοδεύονται από
κρυστάλλινα φώτα σε όλη
την πρόσοψη του οχήματος.
Το Crystal Face της μάσκας
περιλαμβάνει 131 LEDs που
δημιουργούν μία λωρίδα
η οποία συνδέσει τους
προβολείς και φωτίζουν
τα κάθετα πτερύγια που
βρίσκονται πίσω από ένα
διαφανή τοίχο.

ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΝΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ
ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙΣ ΠΑΝΤΑ

Ως το ισχυρότερο όχημα της ŠKODA, η έκδοση
RS αποδίδει εντυπωσιακή ισχύ που φτάνει τα
220 kW (300 hp) και μέγιστη ροπή 460 Nm. Ενώ
το σύστημα τετρακίνησης (4×4) αναβαθμίζει τα
έξοχα οδηγικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου,
η μεγάλης χωρητικότητας μπαταρία εξασφαλίζει
μεγάλη αυτονομία με μία φόρτιση, η οποία
μπορεί να φτάσει τα 504 km.

ΦΟΡΤΙΣΗ

4×4 DRIVE

Η λύση φόρτισης με εναλλασσόμενο ρεύμα AC (Alternating Current) διατίθεται με ένα φορτιστή iV Universal Charger που λειτουργεί ως κινητό wallbox και επιτρέπει τη φόρτιση
με ισχύ έως 11 kW την ώρα από οποιαδήποτε πρίζα, οπουδήποτε. Σε σταθμούς φόρτισης υψηλής ισχύος με συνεχές ρεύμα DC (Direct Current) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τον υπερφορτιστή Super-Fast Charging, που διατίθεται με τα αυτοκίνητα RS στάνταρ. Αυτός σας παρέχει ισχύ έως 135 kW και συνοδεύεται από προπληρωμένη για πρόσβαση
ενός έτους στο δίκτυο IONITY*.

Η εμπειρία της οδήγησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου ανεβαίνει επίπεδο με το σύστημα 4×4 drive. Το αυτοκίνητο έχει ανεξάρτητο ηλεκτροκινητήρα για κάθε άξονα – για τον
πίσω άξονα με υψηλότερη ισχύ και υψηλότερη μέγιστη ροπή. Χάρη στα ευφυή ηλεκτρονικά συστήματα, και οι δύο ηλεκτροκινητήρες με συνδυασμένη ισχύ 220 kW, λειτουργούν
όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά. Η μετάδοση της κινητήριας ισχύος ρυθμίζεται έξυπνα και ηλεκτρονικά ώστε να αποτρέπεται η ολίσθηση και να αξιοποιείται άριστα η πρόσφυση
και στους τέσσερις τροχούς. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετική δυναμική, οδηγική ευστάθεια και ασφάλεια.

* Δίκτυο σταθμών φόρτισης υψηλής ισχύος σε όλη την Ευρώπη.

RS SUITE

DESIGN SELECTION

RS SUITE
Σπορ και ταυτόχρονα κομψή, η έκδοση RS Suite
Design Selection μπορεί να ικανοποιεί ακόμα και τις
υψηλότερες απαιτήσεις σε αποκλειστικότητα και άνεση.
Το εσωτερικό είναι ντυμένο με υψηλής ποιότητας
διάτρητο δέρμα σε Soul Black με ασημί ραφή, που
αναδεικνύει το σπορ στυλ του οχήματος.
Το ταμπλό φέρει επένδυση δερματίνης σε απόχρωση
Soul Black με ασημί ραφή. Άλλα στοιχεία που
ξεχωρίζουν στο εσωτερικό είναι το Carbon ένθετο
διακοσμητικό (ταμπλό και πόρτες), τα ένθετα από
δερματίνη Soul Black στις πόρτες και μαύρα πατάκια με
ρέλι σε ασημί.

RS LOUNGE

DESIGN SELECTION

RS LOUNGE
Εμπνευσμένη από τον δραστήριο τρόπο ζωής, η
έκδοση RS Lounge Design Selection συνδυάζει
αποκλειστικά ανθεκτικά υλικά με απαλούς
χρωματικούς τόνους και σπορ στοιχεία. Η
επένδυση είναι ένας συνδυασμός δέρματος/
υφάσματος από μικροΐνες με lime ραφή.
Το ταμπλό φέρει επένδυση υφάσματος από
μικροΐνες με lime ραφή. Άλλα στοιχεία που
ξεχωρίζουν στο εσωτερικό είναι το Carbon
ένθετο διακοσμητικό (ταμπλό και πόρτες), τα
ένθετα από ύφασμα από μικροΐνες πόρτες και
μαύρα πατάκια με ρέλι σε lime.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΕΣΗ ΜΑΖΙ

Όποια έκδοση κι αν επιλέξετε, την RS Suite ή την RS Lounge
Design Selection, το εσωτερικό πάντα θα σας προσφέρει
την ατμόσφαιρα ενός σπορ αυτοκινήτου σε συνδυασμό με
εξαιρετική άνεση. Απολαύστε τη δύναμη του αυτοκινήτου
σας, περιστοιχισμένοι από μοναδικά υλικά, αποκλειστικές
λεπτομέρειες και προηγμένες τεχνολογίες.

ΣΠΟΡ ΤΙΜΟΝΙ
Με ένα σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών από μαύρο διάτρητο δέρμα, διακοσμημένο με μία πλακέτα RS και
εντυπωσιακή ραφή, θα νιώσετε ότι βρίσκεστε σε cockpit. Μεταξύ των άλλων χαρακτηριστικών, το τιμόνι ανιχνεύει
την αφή του οδηγού, δημιουργώντας μια διαδραστική διεπαφή για το σύστημα Travel Assist, που επιστρατεύει
αρκετούς ηλεκτρονικούς βοηθούς οι οποίοι φροντίζουν για την ασφάλειά σας. Λειτουργία θέρμανσης και χειριστήρια
paddle shifters για έλεγχο της ανάκτησης μέσω πέδησης προσφέρονται επίσης στάνταρ.

ΣΠΟΡ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Όλα τα μοντέλα RS έχουν εμπρός καθίσματα σπορ
σχεδίασης που παρέχουν μέγιστη άνεση ακόμα και
σε συνθήκες δυναμικής οδήγησης. Το λογότυπο RS
κεντημένο στην πλάτη είναι ένα αδιαμφισβήτητο
σχεδιαστικό στοιχείο στο εσωτερικό.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
ΠΕΝΤΑΛ
Το κομψό εσωτερικό
ολοκληρώνεται από
σπορ καλύμματα
πεντάλ ελαφρού
κράματος. Στην
πάνω επιφάνειά
τους φέρουν
λαστιχένια
αντιολισθητική
επένδυση

INFOTAINMENT ΜΕ ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Η οθόνη πολυμέσων 13" σας παρέχει μέγιστη άνεση στον έλεγχο το συστήματος infotainment και των λειτουργιών του οχήματος και στη χρήση των
online υπηρεσιών. Με το προαιρετικό σύστημα πλοήγησης νέας γενιάς που διατίθεται με ποικίλες νέες λειτουργίες, μπορείτε να βρίσκετε αυτόματα
κοντινούς σταθμούς φόρτισης, κατά τη διάρκεια της διαδρομής σας, πλησίον ενός επιλεγμένου προορισμού ή στο σημείο άφιξής σας. Όταν το όχημα
είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, το σύστημα σας προσφέρει ειδικές πληροφορίες για τον επιλεγμένο σταθμό φόρτισης, όπως το ωράριο λειτουργίας,
η διαθεσιμότητα και ο χρόνος φόρτισης, βοηθώντας σας επομένως να αποφασίζετε την καλύτερη επιλογή για τη φόρτιση του αυτοκινήτου σας.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΧΕΡΙΑ

MOON WHITE METALLIC
PHOENIX ORANGE METALLIC

20'' TAURUS μαύρες μεταλλικές ζάντες αλουμινίου με μαύρα καλύμματα Aero

BRILLIANT SILVER METALLIC

21'' VISION ανθρακί ζάντες αλουμινίου με μαύρα καλύμματα Aero, γυαλισμένα

MAMBA GREEN UNI

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΕΝΥΑQ,
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ENYAQ

RACE BLUE METALLIC

VELVET RED METALLIC

MAGIC BLACK METALLIC

GRAPHITE GREY METALLIC
Η γκάμα χρωμάτων περιλαμβάνει επίσης το Energy Blue uni (χωρίς φωτογραφία).

RS LOUNGE DESIGN
SELECTION
Επένδυση υφάσματος από
μικροΐνες με ραφή lime, Carbon
ένθετο διακοσμητικό, επένδυση
από δέρμα/ ύφασμα από
μικροΐνες με ραφή lime, ρέλι
εμπρός καθισμάτων σε lime,
σπορ καθίσματα, μαύρη οροφή

RS SUITE DESIGN
SELECTION
Επένδυση από δερματίνη σε Soul
Black με ασημί ραφή, Carbon
ένθετο διακοσμητικό, επένδυση
από διάτρητο δέρμα σε Soul
Black με ασημί ραφή, σπορ
καθίσματα, μαύρη οροφή

RS LOUNGE DESIGN SELECTION
Επένδυση υφάσματος από μικροΐνες με ραφή lime, Carbon ένθετο διακοσμητικό,
επένδυση από δέρμα/ ύφασμα από μικροΐνες με ραφή lime, ρέλι εμπρός καθισμάτων
σε lime, σπορ καθίσματα, μαύρη οροφή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

80x

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πλαίσιο

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Ανάρτηση McPherson με μεταλλικό

6,5

Αυτονομία – WLTP (km)

481–504
17,3–18,2

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

εγκάρσιους βραχίονες χωρίς διαμήκη
Πίσω άξονας

βραχίονα
Εσωτερικά αεριζόμενοι δίσκοι με πλευστή

Εμπρός φρένα

δαγκάνα δύο εμβόλων

Πίσω φρένα

Ταμπούρα

Απόσταση από το έδαφος (mm)

173

1.600

1.600

2.148

2.148

1.600

1.600

2.148

2.148

1.573

1.573

1.879

1.879

864
864

864
864

2.768

2.768

4.653

4.653

2.768

2.768

4.653

4.653

570 l
1.004

1.021
1.021

Τετρακίνηση

ΦΟΡΤΙΣΗ
AC (0–100%) – ισχύς/χρόνος (ανάλογα με τον τύπο καλωδίου)

11 kW/7 ώρες 30 λεπτά

Χωρίς ρεζέρβα, μέχρι τις πλάτες των πίσω καθισμάτων

DC (10–80%) – ισχύς/χρόνος

135 kW/36 λεπτά

– όρθιες

570

– αναδιπλωμένες

1.610

ΒΑΡΟΣ
Απόβαρο – χωρίς οδηγό (kg)

2.180–2.292

Ωφέλιμο φορτίο – συμπερ. οδηγού και έξτρα εξοπλισμού (kg)

448–560

WLTP – Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών για τα Ελαφρά οχήματα.

* Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς 220 kW: Η μέγιστη απόδοση μπορεί να επιτυγχάνεται για 30 δευτερόλεπτα maximum, υπολογιζόμενη σύμφωνα με το UN GTR No. 21. Το μέγεθος της αποδιδόμενης ισχύος σε κάθε οδηγική κατάσταση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η θερμοκρασία
περιβάλλοντος και η κατάσταση φόρτισης, η θερμοκρασία και η κατάσταση ή η ηλικία της μπαταρίας υψηλής τάσης. Η διαθεσιμότητα της μέγιστης ισχύος απαιτεί η μπαταρία υψηλής τάσης να κυμαίνεται μεταξύ 23°C και 50°C και να έχει επίπεδο φόρτισης > 88%. Αποκλίσεις από τις
προαναφερθείσες παραμέτρους ειδικότερα μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της ισχύος ακόμα και στην πλήρη μη διαθεσιμότητα της μέγιστης ισχύος.
Η θερμοκρασία της μπαταρίας μπορεί να επηρεάζεται έμμεσα από το βοηθητικό σύστημα A/C μέχρις ενός ορισμένου βαθμού και το επίπεδο φόρτισης μπορεί, για παράδειγμα, να ρυθμίζεται μέσα στο όχημα. Η ποσότητα ισχύος που διατίθεται κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή εμφανίζεται
στην ένδειξη ισχύος του οχήματος. Για τη διατήρηση της ωφέλιμης χωρητικότητας της μπαταρίας όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά, συνιστάται ένας στόχος φόρτισης 80% εάν το όχημα χρησιμοποιείται καθημερινά (ο οποίος χρειάζεται να αλλάζει σε 100% σε ειδικές περιστάσεις, όπως για
παράδειγμα τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων).
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1.879
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1.488 1.488
1.001 1.001

Χώρος αποσκευών (max. l)

1.488 1.488
1.506 1.506

Κίνηση

Άξονας πολλαπλών στοιχείων, με πέντε

1.506 1.506

Κατανάλωση ενέργειας WLTP (kWh/100 km) – μικτός κύκλος

14,3°

Επιτάχυνση 0–100 km/h (δευτ.)

υποπλαίσιο και κάτω ψαλίδια

570 l
1.004

17,3°

180

570 l
1.004

17,3°

Τελική ταχύτητα (km/h)

Εμπρός άξονας

990

82/77

570 l
1.004

990

Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) – μικτή/καθαρή

990
990
1.09
5 1.095

11,5

5 1.095

Διάμετρος κύκλου στροφής (m)

1.09

460

14,3°

Ροπή (Nm)

14,3°

5-θέσιο, 5-θυρο, 2-όγκων

14,3°

Τύπος

1.607

220*

1.607

Ισχύς (kW)

1.607 1.607

Αμάξωμα

1.0

1.0

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

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

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

ΕΑΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΑΝ ΟΣΑ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ENYAQ COUPÉ RS,
ΦΑΝΤΑΣΤEIΤΕ ΝΑ ΤΟ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ!
ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ TEST DRIVE

XXXXXXX

WWW.SKODA .GR

Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος ŠKODA

