ΤΟ ΝΕΟ ŠKODA

ENYAQ COUPÉ iV

"ΦΟΡΤΊΣΤΕ"
ΘΕΤΙΚΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑ
ΑΠΌ ΚΆΘΕ ΆΠΟΨΗ
Η απαράμιλλη coupé αισθητική υπογραμμίζεται από την πίσω κεκλιμένη
οροφή που διαμορφώνει τη δυναμική σιλουέτα του αυτοκινήτου. Το τολμηρό
σχήμα δεν υπονομεύει τη λειτουργικότητά του, καθώς το ENYAQ COUPÉ
iV εξακολουθεί να "σκοράρει" ψηλά στην τεχνολογία, την ευρυχωρία, την
πρακτικότητα και την άνεση.
Αμιγώς ηλεκτρικό, με άμεση επιτάχυνση που ολοκληρώνει τον σπορ
χαρακτήρα του, ελαχιστοποιεί παράλληλα το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.
Προηγμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας και συστήματα υποστήριξης
αναβαθμίζουν την εμπειρία του ταξιδιού με ένα άκρως ελκυστικό αυτοκίνητο.
Αυτό σημαίνει Simply Clever. Αυτό σημαίνει ŠKODA.
That’s Simply Clever. That’s ŠKODA.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ
ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ,
ΣΠΟΡ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ

ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Το ENYAQ COUPÉ iV είναι το τέλειο
παράδειγμα μελετημένης εξέλιξης της
σχεδιαστικής φιλοσοφίας της ŠKODA.
Νέες λύσεις έρχονται στο προσκήνιο, ενώ
παράλληλα διατηρούνται οι αξίες της μάρκας
μας. Η σχεδίαση είναι τέλεια εναρμονισμένη
με το χώρο και με λύσεις simply clever.
Με σπορ σχήματα αμαξώματος και ειδικά
σχεδιασμένες ζάντες, το αυτοκίνητο υπερέχει
σε επίπεδο αεροδυναμικής, που σημαίνει
μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και
μεγαλύτερη αυτονομία. Το coupé αμάξωμα
αναδεικνύεται οπτικά με μία πανοραμική
γυάλινη οροφή, που εκτείνεται από το
εμπρός μέχρι το κεκλιμένο πίσω παρμπρίζ
και προσφέρεται στάνταρ. Η τοποθέτηση της
μπαταρίας κάτω από το πάτωμα – μεταξύ του
εμπρός και πίσω άξονα - πετυχαίνει βέλτιστη
κατανομή βάρους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
εξαιρετική ευστάθεια και οδική συμπεριφορά.

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ ΓΟΗΤΕΙΑ

ΞΕΧΕΙΛΙΖΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

Η εμπρός μάσκα διαδραματίζει ένα σημαντικό, διακοσμητικό ρόλο. Διατίθεται με 130 LED που σχηματίζουν μία λωρίδα η οποία συνδέει τους προβολείς και
φωτίζουν τις κάθετες γρίλιες πίσω από ένα διάφανο τοίχο. Η κρυστάλλινη όψη του φωτίζεται όταν ενεργοποιούνται οι προβολείς ακόμα και στην μεσαία σκάλα.
Σε συνδυασμό με τη λειτουργία coming home και leaving home, όταν δηλαδή, ανοίγεις και κλείνεις το αυτοκίνητο (ή ακόμα και όταν το πλησιάζεις με το κλειδί στην
τσέπη σου), ενεργοποιούνται και τα LED. Αυτό σημαίνει ότι τα φώτα ανάβουν και σβήνουν σταδιακά, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Με το στιβαρό πίσω τμήμα του, το αυτοκίνητο αναμφίβολα ανήκει στην γκάμα ENYAQ iV, ενώ τα χαρακτηριστικά
λογότυπα (όπως ŠKODA, το όνομα του μοντέλου, κ.ά.) δηλώνουν περήφανα ότι είναι μέλος της οικογένειας ŠKODA.
Στο πίσω τμήμα, θα ανακαλύψετε επίσης την ετικέτα της έκδοσης μπαταρίας όπου αναγράφεται η χωρητικότητά της
και αποτελεί ειδικό χαρακτηριστικό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ŠKODA.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
Η κρυστάλλινη δομή,
χαρακτηριστική της
σχεδίασης ŠKODA,
τονίζει την τρισδιάστατη
μορφή των προβολέων
και τους μεταμορφώνει
σε έργο τέχνης. Η
κορυφαία έκδοση
διαθέτει προβολείς
full LED Matrix,
που προσφέρουν
μία καινοτόμα
λύση φωτισμού
και υψηλότερο
επίπεδο ασφάλειας.
Ο συνδυασμός
προβολέων LED Matrix
και κρυστάλλινων
φώτων σε όλη
την πρόσοψη του
αυτοκινήτου είναι
προαιρετικός.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
κόμα και σταματημένο, το αυτοκίνητο αποπνέει μία έντονη αίσθηση δυναμισμού. Σε αυτό συνεισφέρουν επίσης τα αιχμηρά πίσω φώτα που
διεισδύουν μέσα στα φτερά. Η πιο πλούσια σε εξοπλισμό έκδοση διατίθεται με κορυφαία πίσω φώτα full LED με κρυστάλλινα διακοσμητικά
στοιχεία και δυναμικά φλας. Τα πίσω φώτα διαθέτουν επίσης μία δυναμική λειτουργία (coming home και leaving home), που ενεργοποιείται
με το άνοιγμα ή κλείσιμο των θυρών, για παράδειγμα.

ΠΡΟΣΟΨΗ –
ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Η εμπρός μάσκα
αντιπροσωπεύει ένα
ενδιαφέρον στιλιστικό
στοιχείο, ακόμα και στην
έκδοση χωρίς φώτα LED.
Οι προβολείς διατίθενται
πάντα με τεχνολογία LED.

ΠΙΣΩ ΦΩΤΑ
FULL LED –
ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΜΑΥΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Οι λεπτομέρειες πάνω από τα φτερά και τις αεροκουρτίνες στον εμπρός προφυλακτήρα σε glossy black που συμπληρώνονται από μία μαύρη γραμμή στο κάτω τμήμα των πλαϊνών
θυρών, είναι χαρακτηριστικά διακοσμητικά στοιχεία όλων των αυτοκινήτων ENYAQ COUPÉ iV. Οι αεροκουρτίνες βοηθούν επίσης στη βελτιστοποίηση της αεροδυναμικής.

Η ασφάλειά σας είναι
προτεραιότητά μας. Γι’
αυτό η βασική έκδοση
των πίσω φώτων
υποστηρίζεται από
τεχνολογία full-LED.

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ŠKODA, ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
Εμπνευσμένο από το στιλ ζωής σας, την άνεση και θαλπωρή του καθιστικού σας, το αυτοκίνητο
συνοδεύεται από συλλογές Design Selections με ειδικά στιλιστικά στοιχεία. Οι καλύτεροι interior
designers επέλεξαν προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια των Design Selections και κατάφεραν
να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα living room στο εσωτερικό του αυτοκινήτου σας – για να
νιώθετε σαν στο σπίτι σας.
Τα ιδιαίτερα σχεδιαστικά στοιχεία κάθε συλλογής δίνουν το «παρών» εσωτερικά: Καθίσματα,
ταμπλό, υποβραχιόνιο, κεντρική κονσόλα, ένθετα θυρών, διάκοσμος, φωτισμός και πατάκια.

LOUNGE

DESIGN SELECTION

LOUNGE
Η έκδοση Lounge Design Selection
συμπληρώνει άριστα το δυναμικό εξωτερικό
του αυτοκινήτου. Περίτεχνο εσωτερικό με υλικά
υψηλής ποιότητας συναντά την προηγμένη,
σύγχρονη αισθητική, δίνοντας έμφαση στις
αποκλειστικές λεπτομέρειες. Στα καθίσματα
χρησιμοποιείται ο συνδυασμός δέρματος με
ύφασμα μικροϊνών με διακοσμητική ραφή, που
δίνει έμφαση στη σχεδιαστική αριστοτεχνία.
Ένα χαρακτηριστικό στιλιστικό στοιχείo είναι
το κίτρινο ρέλι στα εμπρός καθίσματα.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΝΘΕΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΤΑΚΙΑ
Το ταμπλό της Lounge Design Selection φέρει επένδυση μικροϊνών
με ραφή. Άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι το ένθετο
διακοσμητικό σε Anodized Cross (ταμπλό και πόρτες), ένθετα από
ύφασμα μικροϊνών στις πόρτες, και μαύρα πατάκια.

eco

SUITE

DESIGN SELECTION

ECOSUITE
Η κομψή και σοφιστικέ ecoSuite Design Selection
ικανοποιεί με λύσεις φιλικές για το περιβάλλον ακόμα
και τους πιο απαιτητικούς στον τομέα της άνεσης.
Η μοναδική δερμάτινη επένδυση που παράγεται με
μία οικολογική διαδικασία κατεργασίας, θα εκτιμηθεί
ιδιαίτερα από τους υπέρμαχους της βιώσιμης ανάπτυξης.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΠΑΤΑΚΙΑ
Μοναδική, υψηλής
ποιότητας επένδυση από
δέρμα κατεργασμένο με
λάδι, στην απόχρωση
του Cognac Brown, με
αντίθετες λεπτομέρειες σε
Stone Beige. Η ελκυστική
εμφάνιση συνδυάζεται
με περιβαλλοντική
προσέγγιση, όπως το
εκχύλισμα ελαιόφυλλων
αντί χημικών στη
διαδικασία κατεργασία,
για φιλική στο περιβάλλον
παραγωγή.
Το εσωτερικό της
ecoSuite Design Selection
περιλαμβάνει επίσης
επένδυση από δερματίνη
σε Cognac Brown με
Stone Beige ραφές
στην κονσόλα, ένθετα
διακοσμητικά Piano Black
σε κονσόλα και πόρτες, και
ένθετα στις πόρτες από
δερματίνη σε χρωματισμό
Cognac Brown.
Τα μαύρα πατάκια με ρέλι
στο χρώμα του Cognac
Brown ολοκληρώνουν την
εμφάνιση του εσωτερικού.
the interior.

ΣΤΙΛΑΤΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Οι μοναδικές λεπτομέρειες, όπως η ραφή και τα ρέλια σε κοντράστ
χρωματισμό συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ξεχωριστού συνόλου.

SUITE

DESIGN SELECTION

SUITE
Απολαύστε αίσθηση πολυτέλειας με την Suite Design
Selection. Εσωτερικό που αποπνέει ποιότητα και σας
περιβάλλει με άνεση και αρμονία, χάρη στα μοναδικά
υλικά με κυρίαρχο το μαλακό δέρμα.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΠΑΤΑΚΙΑ
Το σαλόνι της έκδοσης Suite
Design Selection φέρει
δερμάτινη επένδυση σε
Soul Black με ραφή και ρέλι
σε κοντράστ χρωματισμό
Cognac Brown. Το ταμπλό
ολοκληρώνεται από
επένδυση δερματίνης σε
απόχρωση Soul Black με
ραφή. Άλλα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα περιλαμβάνουν
το ένθετο διακοσμητικό
σε Piano Black (ταμπλό
και πόρτες), ένθετα από
δερματίνη Soul Black στις
πόρτες και μαύρα πατάκια με
ρέλι στο χρώμα του Cognac
Brown.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ AMBIENT ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Απολαύστε υπέρτατη άνεση με τα φώτα της καμπίνας. Ο κρυφός φωτισμός LED περιλαμβάνει φώτα διάσπαρτα στην καμπίνα
του αυτοκινήτου, την κεντρική κονσόλα, την περιοχή ποδιών μπροστά και πίσω,τις λαβές των θυρών και τον χώρο αποσκευών.

LODGE

DESIGN SELECTION

LODGE
Το θέμα της κινητικότητας του μέλλοντος και της βιωσιμότητας
αντανακλώνται έντονα στην έκδοση Lodge Design Selection.
Η φύση ταξιδεύει μαζί σας. Απαλά υλικά και φωτεινά χρώματα
συνθέτουν ένα φιλόξενο και φιλικό περιβάλλον, δημιουργώντας
μια ευχάριστη ατμόσφαιρα για το ταξίδι σας

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΠΑΤΑΚΙΑ
Στο σαλόνι της έκδοσης
Lodge Design Selection
κυριαρχεί ο μοναδικός
συνδυασμός υφάσματος
από ανακυκλωμένα
πλαστικά μπουκάλια και
μαλλί, που υπογραμμίζει
το φυσικό χαρακτήρα
του εσωτερικού. Το
μαλλί έχει δοκιμαστεί και
εγκριθεί σύμφωνα με τη
διαδικασία πιστοποίησης
ποιότητας της Woolmark
Company. Μία ετικέτα
πιστοποίησης μαλλιού
είναι ενσωματωμένη στο
κάθισμα συμβολίζοντας
τη φιλοσοφία
βιωσιμότητας.
Άλλες χαρακτηριστικές
λεπτομέρειες
στο εσωτερικό
περιλαμβάνουν το
ένθετο διακοσμητικό
Silver Square Haptic
(ταμπλό και πόρτες),
η επένδυση στο
ταμπλό καθώς και τα
υφασμάτινα ένθετα
θυρών με ραφή και τα
μαύρα πατάκια.

ΣΤΙΛ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Ενώ τη διακοσμητική ραφή τονίζει το αριστοτεχνικά σχεδιασμένο εσωτερικό, το Jumbo Box αυξάνει την πρακτικότητά του. Ο ευρύχωρος
θάλαμος που βρίσκεται στο εμπρός υποβραχιόνιο φέρει έναν ελαστικό ιμάντα για τη συγκράτηση του tablet σας και ένα μικρότερο,
αφαιρούμενο κουτί για τα γυαλιά σας για παράδειγμα.

LOFT

DESIGN SELECTION

LOFT
Η έκδοση Loft Design Selection διαθέτει ένα μοντέρνο
και φιλόξενο εσωτερικό. Ο κομψός και διαχρονικός
συνδυασμός γκρι/μαύρου αποπνέει μία αίσθηση
αρμονίας. Οικογένειες με παιδιά θα εκτιμήσουν την
αντοχή του υλικού που καθαρίζεται εύκολα.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΑΤΑΚΙΑ
Η έκδοση Loft
Design Selection
έρχεται με έναν
συνδυασμό
υφάσματος και
δερματίνης για το
σαλόνι. Το ταμπλό
φέρει υφασμάτινη
επένδυση με ραφή.
Ξεχωρίζουν τα
υφασμάτινα ένθετα
στις πόρτες και τα
μαύρα πατάκια.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΝΘΕΤΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ
Το ένθετο διακοσμητικό Alu Brushed όχι μόνο αναδεικνύει το σχήμα του ταμπλό
και διακοσμεί την πόρτα, αλλά τονίζει και την ταυτότητα του εσωτερικού.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΕΣΑΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πέντε αστέρια στις δοκιμές του Euro NCAP
Το νέο ŠKODA ENYAQ iV κατάκτησε την υψηλότερη βαθμολογία, πέντε αστέρια, στις δοκιμές
που πραγματοποίησε ο ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός αξιολόγησης νέων αυτοκινήτων
[European New Car Assessment Programme (Euro NCAP)]. Κατατάσσεται ανάμεσα στα
ασφαλέστερα οχήματα που κυκλοφορούν αυτήν τη στιγμή, έχοντας συγκεντρώσει συνολικό
σκορ 86%. Επιπλέον, το ŠKODA ENYAQ iV πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα όλων των εποχών
στις δοκιμές του Euro NCAP στον τομέα προστασίας επιβατών, με 94% για τους ενήλικες
επιβάτες και 89% για τα παιδιά.
Πιστοποίηση “Carbon Neutral Product”
Η ŠKODA AUTO δεσμεύεται να προσφέρει αυτοκίνητα με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα
σε όλους τους πελάτες του ENYAQ iV, όπως αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό της
ανεξάρτητης εταιρείας πιστοποίησης TÜV NORD που επιβεβαιώνει ότι το ENYAQ iV
παραδίδεται στους πελάτες ως ένα προϊόν με ουδέτερο άνθρακα- “Carbon Neutral Product”.
Για τον πλήρη υπολογισμό ισοδυνάμου του CO2, λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές σε όλη
την αλυσίδα αξίας, στην παραγωγή και κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης. Επίσης έχουν
ληφθεί υπόψη οι εκπομπές CO2 από τη μεταφορά του ENYAQ iV σε αντιπροσωπείες σε όλη
την Ευρώπη, και την πρώτη φόρτιση μπαταριών πριν την παράδοση στον πελάτη. Με άλλα
λόγια, το αυτοκίνητο που φτάνει στην έκθεση είναι "ανθρακικά ουδέτερο". Η ŠKODA AUTO
αντισταθμίζει τις αναπόφευκτες εκπομπές CO2 υποστηρίζοντας διεθνώς αναγνωρισμένα
projects προστασίας του κλίματος. Οι πελάτες της ŠKODA μπορούν να συνεχίσουν να
διατηρούν το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, επαναφορτίζοντας το ENYAQ iV τους με
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΤΕ
ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
Η αυτονομία και η ισχύς του αυτοκινήτου καθορίζονται από τον συνδυασμό
μπαταρίας (60/80) και συστήματος κίνησης. Ενώ η έκδοση 60 διατίθεται
αποκλειστικά με πίσω κίνηση, η έκδοση 80 προσφέρεται με δυνατότητα επιλογής
μεταξύ RWD και 4x4*. Η ανάκτηση ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
αύξηση της αυτονομίας. Η ενέργεια που ανακτάται κατά το φρενάρισμα και η
αποθήκευσή της στη μπαταρία, ελέγχεται μέσω του τιμονιού με ειδικά χειριστήρια,
με τα οποία μπορείτε να ρυθμίζετε το επίπεδο έντασης της ανάκτησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Υπάρχουν πολλοί τρόποι φόρτισης,
αλλά όλοι έχουν ένα κοινό: το ηλεκτρικό
αυτοκίνητο πρέπει να συνδεθεί στην
πρίζα. Η θύρα φόρτισης βρίσκεται στο
σημείο που συνήθως τοποθετείται το
κάλυμμα του ρεζερβουάρ καυσίμου.
Ανάλογα με τη μέθοδο φόρτισης (AC/
DC) και τη χωρητικότητά της, η μπαταρία
μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις
29 λεπτά. Περιλαμβάνεται επίσης και
καλώδιο για οικιακή πρίζα. Το καλώδιο
μπορεί να αντικατασταθεί και διατίθεται
είτε με κόκκινη φίσα 5 επαφών ή με
κλασική πρίζα 230 V που μπορείτε να
συνδέσετε οπουδήποτε.

ENAΛΑΚΤΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Το αυτοκίνητο μπορεί να φορτίζεται με διάφορες μεθόδους και καλώδια. Μεταξύ αυτών είναι το καλώδιο Mode 3 (στα αριστερά), κατάλληλο για
δημόσια σημεία φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (AC), ο φορτιστής iV Universal Charger που λειτουργεί ως κινητό wallbox και επιτρέπει
φόρτιση AC από οποιαδήποτε πρίζα, και φόρτιση σε σταθμούς φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC) υψηλής ισχύος. Με τον υπερφορτιστή DC
Super-Fast Charging, που συνοδεύεται από προπληρωμένη για ένα χρόνο πρόσβαση στο δίκτυο IONITY **, το αυτοκίνητο μπορεί να φορτίζεται
με ισχύ έως 135 kW (για την έκδοση μπαταρίας 80 και 80x*). Χρησιμοποιώντας το Battery Care Mode (μέσω του μπουτόν on/off στο σύστημα
infotainment), που επιλέγει αυτόματα τις βέλτιστες ρυθμίσεις φόρτισης, η ζωή της μπαταρίας μπορεί να αυξηθεί.
* Θα διατίθεται στο μέλλον.
** Δίκτυο σταθμών φόρτισης υψηλής ισχύος σε όλη την Ευρώπη.

AC – Εναλλασσόμενο Ρεύμα).
DC – Συνεχές Ρεύμα.

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

4X4 DRIVE*

Συγκριτικά με ένα βενζινοκίνητο όχημα, τα εξαρτήματα κίνησης του ηλεκτρικού αυτοκινήτου δεν παράγουν περιττή ενέργεια για τη θέρμανση της καμπίνας. Η λύση:
ένα πολύ αποδοτικό σύστημα αντλίας θερμότητας συμπιέζει το ψυκτικό μέσο, υπό υψηλή πίεση. Η παραγόμενη θερμότητα χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του αέρα
που ρέει προς το εσωτερικό. Αυτή αντλεί λιγότερη ενέργεια από τη μπαταρία συγκριτικά με ένα καλοριφέρ υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα να κερδίζετε σε αυτονομία
συγκριτικά με ένα ηλεκτρικό όχημα χωρίς αντλία θερμότητας.

Η εμπειρία οδήγησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου αναβαθμίζεται με το σύστημα 4x4 drive. Το αυτοκίνητο έχει ανεξάρτητο ηλεκτροκινητήρα για κάθε άξονα – για τον πίσω
με υψηλότερη ισχύ και μέγιστη ροπή. Χάρη στα "έξυπνα" ηλεκτρονικά συστήματα, και οι δύο ηλεκτροκινητήρες λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά. Η μεταφορά της
κινητήρια δύναμης ρυθμίζεται από έναν ευφυή ‘"εγκέφαλο" ώστε να αποφεύγεται η ολίσθηση και να αξιοποιείται στο βέλτιστο βαθμό η πρόσφυση και των τεσσάρων τροχών.
Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετική δυναμική, οδηγική ευστάθεια και ασφάλεια.
* Θα είναι διαθέσιμο στο μέλλον.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΣΑΣ

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΝΤΑΛ
Η 5η πόρτα μπορεί να εφοδιάζεται
με εικονικό πεντάλ που επιτρέπει
ανέπαφη πρόσβαση. Αυτό
διατίθεται αποκλειστικά σε
συνδυασμό με την ηλεκτρικά
ελεγχόμενη 5η πόρτα και το
σύστημα KESSY.

Βάλτε την πολυτέλεια στη ζωή σας, όπως κι αν την εννοείτε. Με πολυάριθμες μελετημένες τεχνολογίες
και έξυπνα χαρακτηριστικά, οι καθημερινές σας διαδρομές γίνονται μία απολαυστική εμπειρία.

KESSY
Με τη νέα έκδοση του
KESSY (Keyless Entry, Start
& exit System) το αυτοκίνητο
μπορεί να κλειδώνει και να
ξεκλειδώνει από όλες τις
πόρτες.

TIMONI ME ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
Η ανάκτηση ενέργειας μπορεί να
χρησιμοποιείται για την αύξηση
της αυτονομίας. Η ενέργεια που
παράγεται από το φρενάρισμα και
η αποθήκευσή της στη μπαταρία
μπορούν να ελέγχονται μέσω
των χειριστηρίων του τιμονιού ,
που σας επιτρέπουν να ρυθμίζετε
την έντασης ανάκτησης σε τρία
επίπεδα.

PHONE BOX / USB
Το phone box ενισχύει το σήμα
της κινητής συσκευής σας και
ταυτόχρονα, φορτίζει ασύρματα
το τηλέφωνό σας ενώ οδηγείτε.
Ο χώρος αυτός, πέρα της
εύκολης πρόσβασής του, είναι
και κατάλληλος για συσκευές
με μεγάλη οθόνη. Δύο θύρες
USB-C στην κεντρική κονσόλα
επιτρέπουν την εύκολη σύνδεση
εξωτερικών συσκευών με το
σύστημα infotainment χωρίς
ανάγκη για προσαρμογέα ή
αντάπτορα.

HEAD-UP DISPLAY ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (AR)
Το head-up display επαυξημένης πραγματικότητας είναι ένας καινοτόμος και εξαιρετικά ασφαλής τρόπος πρόσβασης των οδηγών σε απαραίτητα δεδομένα. Ψηφιακές πληροφορίες
οδήγησης, όπως ταχύτητα, adaptive cruise control, πλοήγηση (συμπεριλαμβανομένης και της πλοήγησης σε κυκλικό κόμβο) 3D μηνύματα (διανυθείσα απόσταση, κατάσταση
φόρτισης), και πρόσθετες προειδοποιήσεις προβάλλονται απευθείας στο δρόμο μπροστά στα μάτια σας, με μία πιο ρεαλιστική απεικόνιση των πληροφοριών. Με τον τρόπο αυτό
δεν διασπάται η προσοχή του οδηγού και όλες οι σημαντικές πληροφορίες προβάλλονται μέσα στο οπτικό του πεδίο.

INFOTAINMENT
Το σύστημα infotainment, με οθόνη
13", μπορεί να χρησιμοποιείται
για τη διαμόρφωση όλων των
λειτουργιών του οχήματος και τον
έλεγχο του A/C. Επίσης διαθέτει
λειτουργία touch slider, όπου
διαφορετικές λειτουργίες όπως το
σύστημα κλιματισμού, η θέρμανση
των καθισμάτων, η ένταση ήχου του
infotainment, ή το ζουμ πλοήγησης
μπορούν να ρυθμίζονται χωρίς να
αγγίζετε την οθόνη.

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Νιώστε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
πίσω από το τιμόνι με τέσσερις
κάμερες που ανιχνεύουν το χώρο γύρω
από το αυτοκίνητο. Είναι
τοποθετημένες στη μάσκα, στους
εξωτερικούς καθρέφτες και στη λαβή
της 5ης πόρτας. Η εικόνα μεταδίδεται
σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη του
συστήματος πολυμέσων για να
μπορείτε να αντιδράτε ταχύτερα σε ό,τι
εμφανίζεται μπροστά σας.

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΟΡΟΦΗ
Απολαύστε την αίσθηση ελευθερίας και ευρυχωρίας πάνω από το κεφάλι σας με την πανοραμική οροφή που κατασκευάζεται αποκλειστικά από ειδικό φιμέ κρύσταλλο, που
εγγυάται το υψηλότερο πρότυπο ασφάλειας και μία ευχάριστη θερμοκρασία. Η πανοραμική οροφή περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμός για όλα τα αυτοκίνητα ENYAQ
COUPÉ iV. Προαιρετικό σκιάδιο (δεν εμφανίζεται) διατίθεται ως Γνήσιο Αξεσουάρ ŠKODA.

ŠKODA CONNECT:
Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΑΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

Μείνετε συνδεδεμένοι όπου κι αν βρίσκεστε.
Με την πλήρη και συνεχή συνδεσιμότητα , έχετε
πάντα πρόσβαση σε προγράμματα ψυχαγωγίας
και χρήσιμες πληροφορίες, αλλά αδιάλειπτη
υποστήριξη εν κινήσει. Το ŠKODA CONNECT
σας ανοίγει την πόρτα σε έναν κόσμο με
απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας.

ONLINE ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Αξιοποιήστε τον πολύτιμο χρόνο σας,
προετοιμάζοντας ολόκληρο το ταξίδι από την
άνεση του σπιτιού σας. Αφού εισάγετε τη διαδρομή,
αυτή μεταφέρεται στη συνέχεια στο όχημα, όπου
εμφανίζεται σαν pop-up.

Το όχημα στέλνει τα δεδομένα τοποθεσίας
του στον server όταν το ταξίδι ολοκληρωθεί.
Μπορείτε, επίσης, να εντοπίσετε τη
θέση του σταθμευμένου σας οχήματος
χρησιμοποιώντας το MyŠKODA app.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
Με αυτήν την υπηρεσία, έχετε την επιλογή να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε χειροκίνητα τη διαδικασία φόρτισης,
εάν χρειαστεί. Αυτή περιλαμβάνει φόρτιση κατά τη διάρκεια της νύχτας ή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
της διαδικασίας από την άνεση του σπιτιού σας. Πληροφορίες παρέχονται πάντα για τον υπόλοιπο χρόνο
φόρτισης και την τρέχουσα διαθέσιμη αυτονομία. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε την τρέχουσα ισχύ που
χρησιμοποιείται για τη φόρτιση και το ρυθμό φόρτισης που σας ενημερώνει για την αύξηση της αυτονομίας.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ανακαλύψτε πρόσθετες επιλογές και χαρακτηριστικά. Για
παράδειγμα, η Laura, μία ψηφιακή φωνητική βοηθός, διαθέσιμη
στο αυτοκίνητό σας. Με το στοιχείο SmartLink, που υποστηρίζει
το Apple CarPlay και το Android Auto, το σύστημα infotainment
του αυτοκινήτου σας επιτρέπει να χρησιμοποιείται με ασφάλεια
το τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Μπορείτε επίσης να βελτιώσετε τη
συνδεσιμότητα του αυτοκινήτου με πρόσθετα Web apps όπως Weather
(Δελτία Καιρού), News (Ειδήσεις), Digital manual (Ψηφιακό εγχειρίδιο
χρήσης), Traffication (Δελτία Κυκλοφορίας), και πολλά ακόμα.

LAURA, Η DIGITAL ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΣΑΣ

ON DEMAND ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αυτό το σύστημα ελέγχου μέσω φωνητικών εντολών που βασίζεται στο διαδίκτυο κατανοεί φωνητικές προτάσεις.
Πείτε της τον προορισμό σας, υπαγορεύστε της μηνύματα κειμένου, ή ζητήστε της ακόμα και να σας πει ένα αστείο.
Η διαδικτυακή πλευρά της Laura είναι έτοιμη για όλα. Για να ξεκινήσει την εκπλήρωση των επιθυμιών σας, απλά
επικοινωνείτε μαζί της λέγοντας “Okay, Laura!”

Η τεχνολογία "Functions on Demand" σας επιτρέπει να αγοράζετε και να ενεργοποιείτε λειτουργίες του οχήματος και του συστήματος infotainment μετά την
παραγωγή του αυτοκινήτου. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ως προς το ποιες λειτουργίες θέλετε να χρησιμοποιήσετε ακόμα και μετά την αγορά του
οχήματος. Επιπλέον, μπορείτε να αναβαθμίσετε λειτουργίες εάν έχετε αγοράσει ένα μεταχειρισμένο όχημα. Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν έξυπνη
πλοήγηση, πρόσθετες λειτουργίες και είκοσι επιπλέον χρώματα κρυφού εσωτερικού φωτισμού και άλλα.

ΜΙΚΡΕΣ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ
ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΘΗΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Χάρη στη θήκη καλωδίων που
εφαρμόζει τέλεια στο χώρο
πίσω από τους θόλους των
πίσω τροχών, τα καλώδια
φόρτισης είναι πάντα σε θέση
άμεσης πρόσβασης.

Κάποιες μικρές αλλαγές μπορεί να κάνουν εντυπωσιακή διαφορά. Συνδυάσαμε όλες τις έξυπνες
ιδέες για πιο ξέγνοιαστη οδήγηση: ξεκινώντας από τον αποθηκευτικό χώρο για πράγματα που δεν
αποχωρίζεστε ώστε να είναι όλα μέσα στο αυτοκίνητο σε τάξη. Γιατί κάποιες λεπτομέρειες πολλές
φορές έχουν μεγάλη σημασία.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΟΜΠΡΕΛΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

Ένας έξυπνος αποθηκευτικός χώρος με γνήσια ομπρέλα ŠKODA βρίσκεται στο
εσωτερικό της πόρτας του οδηγού. Είναι σχεδιασμένος για να στραγγίζει το νερό της
βροχής εκτός του αυτοκινήτου, ώστε η καμπίνα να διατηρείται στεγνή.

Δύο πλαστικά στοιχεία με σύστημα πρόσδεσης Velcro
προσφέρουν μία απλή λύση για την ασφάλιση των αποσκευών
σας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

ΞΥΣΤΡΑ ΠΑΓΟΥ
Η ξύστρα πάγου, που
βρίσκεται στην 5η
πόρτα, μπορεί επίσης
να χρησιμοποιηθεί
για τη μέτρηση του
βάθους πέλματος του
ελαστικού.

ΤΣΕΠΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
Οργανώστε τα πράγματά σας ακόμα καλύτερα με τις τσέπες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων.
Φυλάξτε το notebook ή το laptop σας στη μεγαλύτερη τσέπη και το κινητό στη μικρότερη.

ΠΙΣΩ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΙΣ ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΕΣ

Οι επιβάτες των πίσω πλαϊνών καθισμάτων θα εκτιμήσουν
ιδιαίτερα τις θήκες για ποτήρια στο υποβραχιόνιο.

Θα βρείτε μία θήκη για μπουκάλι 1,5 λίτρου στην εσωτερική επένδυση
της εμπρός πόρτας.

ΜΗΝ ΠΑΚΕΤΑΡΕΤΕ ΕΛΑΦΡΙΑ,
ΠΑΚΕΤΑΡΕΤΕ ΣΩΣΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΧΤΥΩΝ
Το σετ περιλαμβάνει ένα
οριζόντιο και δύο κάθετα δίχτυα
που εμποδίζουν αποτελεσματικά
τη μετατόπιση φορτίων.
Επιπλέον, μπορείτε να βλέπετε
πού τοποθετείτε το κάθε τι.

Φορτώστε τα πάντα, ασφαλίστε τα έξυπνα. Ο μεγάλος χώρος αποσκευών σας επιτρέπει να πάρετε
μαζί σας όλα όσα θέλετε. Χάρη στα έξυπνα χαρακτηριστικά του, όλα παραμένουν στη θέση τους.

ΑΓΚΙΣΤΡΑ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Αναδιπλούμενα άγκιστρα στα πλαϊνά τοιχώματα
του χώρου αποσκευών για ευκολότερη και
ασφαλέστερη μεταφορά τσαντών.

Δεν είναι μόνο τα καλώδια φόρτισης που μπορούν να αποθηκεύονται κάτω από το
πάτωμα του χώρου αποσκευών. Χάρη στους προαιρετικούς, πρακτικούς υποδαπέδιους
αποθηκευτικούς χώρους πολλά χρήσιμα πράγματα μπορούν να αποθηκεύονται με
τάξη εδώ.

ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΜΕΣΩ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
Τα πίσω καθίσματα
αναδιπλώνονται με τη
βοήθεια ενός διακόπτη
στο χώρο αποσκευών,
διευκολύνοντας τη
διαδικασία φόρτωσης του
αυτοκινήτου.

ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ
Το ENYAQ iV μπορεί
να εφοδιάζεται με
αναδιπλούμενο
κοτσαδόρο με ηλεκτρικό
μηχανισμό απασφάλισης.
Ο διακόπτης βρίσκεται
στο χώρο αποσκευών.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο χώρος αποσκευών, με βασική χωρητικότητα 570 λίτρων, μπορεί να αυξηθεί με την
αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, που δημιουργεί μία επίπεδη επιφάνεια φόρτωσης.

TRAVEL
ASSIST

Το Travel Assist συνδυάζει τις λειτουργίες αρκετών συστημάτων υποβοήθησης και φροντίζει να
νιώθετε ασφάλεια και άνεση, στην πόλη ή στον αυτοκινητόδρομο. Για μέγιστη ασφάλεια, το Travel
Assist πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς από τον οδηγό. Ως εκ τούτου, το "έξυπνο" τιμόνι
ανιχνεύει την αφή του οδηγού και λειτουργεί ως διαδραστική επιφάνεια για το Travel Assist. Σε
περίπτωση που ο οδηγός δεν εμπλέκεται στην οδήγηση, το τιμόνι το ανιχνεύει.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ
Το σύστημα υποβοήθησης στροφής παρακολουθεί τα οχήματα με αντίθετη κατεύθυνση
όταν το αυτοκίνητο στρίβει αριστερά με χαμηλές ταχύτητες μεταξύ 2 - 15 km/h. Σε κρίσιμες
καταστάσεις, μπορεί να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο και να ενεργοποιήσει τα φώτα
αλάρμ. Το σύστημα αποφυγής σύγκρουσης υποστηρίζει τον οδηγό ασκώντας ενεργά ροπή
στο τιμόνι, σε περίπτωση επικείμενης σύγκρουσης με πεζό, δικυκλιστή ή άλλο όχημα –
ιδανικό αποτρέποντας το ατύχημα με ελεγχόμενο ελιγμό αποφυγής εμποδίου.

PARK ASSIST
Το σύστημα επιλέγει αυτόματα τον κατάλληλο χώρο στάθμευσης σε μία σειρά από κάθετα
ή παράλληλα σταθμευμένα οχήματα. Λόγω της αναβαθμισμένης λειτουργίας Park Assist,
μπορεί να εκτελεί μέρος του ελιγμού στάθμευσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέγετε
έναν χώρο στάθμευσης, να ξεκινάτε τη διαδικασία παρκαρίσματος, αλλά για το πιο
δύσκολο κομμάτι του ελιγμού, απλά ενεργοποιείτε το Park Assist, που αναλαμβάνει τον
έλεγχο του τιμονιού.

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΕΛΙΓΜΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ

SIDE ASSIST

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ

Το σύστημα υποστηρίζει τον οδηγό σε ελιγμούς διεύθυνσης για την αποφυγή εμποδίων όπως
νησίδες, παρκαρισμένα αυτοκίνητα, οδικά έργα, κ.ά. Χρησιμοποιώντας online επικοινωνία
με ενημερωμένα δεδομένα από άλλα οχήματα που έχουν ήδη περάσει από τα συγκεκριμένα
σημεία, η πορεία του αυτοκινήτου σας ελέγχεται με βάση αυτά τα δεδομένα.*

Χρησιμοποιώντας αισθητήρες ραντάρ στον πίσω προφυλακτήρα, το Side Assist
μπορεί να ανιχνεύσει άλλα οχήματα ή ακόμα και λιγότερο ευδιάκριτα αντικείμενα
όπως δικυκλιστές σε απόσταση έως 70 μέτρα και να παρακολουθεί την περιοχή
πίσω και δίπλα από το όχημα. Με βάση την απόσταση και την ταχύτητα των γύρω
αυτοκινήτων, αποφασίζει εάν θα πρέπει να προειδοποιήσει τον οδηγό.

Όταν σταματά το αυτοκίνητο και ανοίγετε την πόρτα για να βγείτε , το σύστημα μπορεί να
ανιχνεύει άλλους χρήστες των δρόμων, όπως οχήματα δικυκλιστές, δρομείς, πεζούς, κ.λπ.
σε απόσταση 35 μέτρων. Εάν ανιχνεύσει κάποιον να πλησιάζει, προειδοποιεί όλους τους
επιβάτες, οπτικά και ακουστικά, ώστε να προσέξουν κατά την έξοδό τους από το όχημα.

* Θα είναι διαθέσιμο εντός του 2022.

TRAFFIC JAM ASSIST AND FOLLOW DRIVE

ADAPTIVE LANE ASSIST AND NARROW PASSAGE ASSIST

Το Traffic Jam Assist αναλαμβάνει τον έλεγχο του κινητήρα, των φρένων και του
συστήματος διεύθυνσης, ώστε το αυτοκίνητο να ξεκινά, να φρενάρει και να στρίβει,
αντιγράφοντας την κίνηση των γύρω οχημάτων (σε ταχύτητες έως 60 χλμ./ώρα). Εάν
δεν ανιχνεύονται λωρίδες με ταχύτητες έως 30 km/h, ή ανιχνεύεται μόνο μία λωρίδα
με ταχύτητες έως 60 km/h, τότε το σύστημα Follow Drive ακολουθεί την πορεία του
προπορευόμενου οχήματος, μέχρι τη στιγμή που οι διαγραμμίσεις των λωρίδων θα
είναι και πάλι διαθέσιμες.

Το σύστημα μπορεί να συγκρατήσει το αυτοκίνητο στη μέση της σωστής λωρίδας
και να προειδοποιήσει τον οδηγό σε περίπτωση παρέκκλισης . Επίσης, αναλαμβάνει
τον έλεγχο σε περίπτωση αλλαγών λωρίδων κατά τη διάρκεια οδικών έργων και
προσωρινών πινακίδων οδοσήμανσης. Σε μία στενή λωρίδα, το Narrow Passage
Assist βοηθά τον οδηγό να υπολογίζει με ακρίβεια εάν υπάρχει αρκετός χώρος για
προσπέραση.

PREDICTIVE ADAPTIVE CRUISE CONTROL

ASSISTED LANE CHANGE

EMERGENCY ASSIST

Χρησιμοποιώντας τεχνολογία ραντάρ, κάμερα με δυνατότητα αναγνώρισης πινακίδων οδοσήμανσης, τεχνολογία GPS και
λεπτομερείς πληροφορίες από τον οδικό χάρτη, το pACC μπορεί να προβλέπει τις συνθήκες κυκλοφορίας για τα επόμενα 1 με 2 χλμ.
Ως αποτέλεσμα, το σύστημα μπορεί αυτόματα να αναπροσαρμόσει την προκαθορισμένη ταχύτητα του ταξιδιού όταν χρειάζεται –
συνήθως πριν από μία στροφή ή μια κυκλική διασταύρωση ή κατά την είσοδο σε μία περιοχή με μειωμένο όριο ταχύτητας. Το σύστημα
αυξάνει την οδηγική άνεση και ασφάλεια, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση και τις εκπομπές CO2 .

Οι οδηγοί θα εκτιμήσουν το σύστημα αυτό όταν ταξιδεύουν στον αυτοκινητόδρομο με
υψηλότερες ταχύτητες. Όταν ενεργοποιηθεί το αριστερό φλας, το αυτοκίνητο θα προσπεράσει
το προπορευόμενο όχημα και στη συνέχεια (όταν ενεργοποιηθεί το δεξί φλας) θα επανέλθει
στη δεξιά λωρίδα. (Το σύστημα διατίθεται σε συνδυασμό με τη λειτουργία πλοήγησης και λοιπό
εξοπλισμό. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν έμπορο της ŠKODA.)

Το Emergency Assist μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος σε περίπτωση
ξαφνικού προβλήματος υγείας του οδηγού, , ακινητοποιώντας,για
παράδειγματο αυτοκίνητο και ενεργοποιώντας τα φώτα αλάρμ.

Στη νέα γενιά του, που θα διατίθεται αργότερα το 2022), το Travel Assist θα αναβαθμιστεί με νέα χαρακτηριστικά, όπως ο διαμοιρασμός
online δεδομένων με άλλα οχήματα. Η άδεια για νέες λειτουργίες πρέπει να επεκταθεί μετά από τρία χρόνια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ EΙΔΙΚΟΙ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Για να μπορεί το αυτοκίνητο να διαχειρίζεται κάθε
τι που θα αντιμετωπίσει, πρόσθετα συστήματα
υποβοήθησης με πολλαπλές λειτουργίες
υποστηρίζουν ή συμπληρώνουν τον οδηγό.

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΣΜΗΣ MATRIX

Ένα πολύ προηγμένο σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης ολοκληρώνει αυτόματα τους σχετικούς ελιγμούς σε γνώριμο περιβάλλον, όπως είναι το σπίτι. Πρώτον,
ο οδηγός εκτελεί τον ελιγμό στάθμευσης και αποθηκεύει τη διαδρομή στη μνήμη του συστήματος. Για παράδειγμα, καταγράφει τη διαδρομή από την είσοδο της
κατοικίας μέχρι το γκαράζ ή τον χώρο στάθμευσης. Στη συνέχεια, μόλις το αυτοκίνητο αναγνωρίσει τη σκαναρισμένη διαδρομή, θα σας ζητήσει (μέσω του συστήματος
infotainment) να αναλάβει τον έλεγχο. Μετά την έγκρισή σας, το όχημα θα παρκάρει αυτόνομα. Εσείς απλά το παρακολουθείτε από τη θέση του οδηγού.

Οι προβολείς full LED περιλαμβάνουν λειτουργία matrix. Αυτή σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την πλήρη φωτεινή δέσμη συνεχώς, χωρίς να γίνεται εκτυφλωτική για τους άλλους
οδηγούς. Με τη βοήθεια μιας κάμερας στο παρμπρίζ, η τεχνολογία matrix αντιδρά αυτόματα στις κυκλοφοριακές συνθήκες και απενεργοποιεί ορισμένες φωτεινές πηγές. Άλλα τμήματα
ενεργοποιούνται και φωτίζουν τον δρόμο. Επιπλέον, χάρη σε αυτή τη λειτουργία, δεν σας "τυφλώνουν" υλικά που αντανακλούν το φως, όπως για παράδειγμα οι οδικές πινακίδες.
Η λειτουργία matrix χρησιμοποιεί επίσης πληροφορίες από το σύστημα πλοήγησης, ώστε η μεγάλη σκάλα φώτων να ενεργοποιείται όταν βρίσκεστε εκτός κατοικημένης περιοχής.

CREW PROTECT ASSIST

MULTI-COLLISION BRAKE

Αυτό το σύστημα υποβοήθησης παρέχει αυξημένη προστασία στους εμπρός επιβάτες σε κρίσιμες συνθήκες που ελλοχεύουν κίνδυνο
σύγκρουσης ή ανατροπής, κλείνοντας τα παράθυρα (αφήνοντας κενό μόνο 5 cm) και την ηλιοροφή, και σφίγγοντας τις ζώνες ασφαλείας.

Σε περίπτωση ατυχήματος, το Multi-Collision Brake αρχίζει να φρενάρει για να αποτρέψει την όποια
ανεξέλεγκτη κίνηση του οχήματος, περιορίζοντας την πιθανότητα πολλαπλών συγκρούσεων.

SPORTLINE

ΕΥΕΛΙΚΤΟ
ΣΠΟΡ ΣΤΥΛ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ SPORTLINE
Η μοναδικότητα του αυτοκινήτου
τονίζεται από το λογότυπο SportLine
που κοσμεί τα πλαϊνά τμήματα.

Γεννημένο για τους κυνηγούς των οδηγικών συγκινήσεων, το ENYAQ
COUPÉ SPORTLINE iV συνοδεύεται με εξοπλισμό που τονίζει τις σπορ
φιλοδοξίες του αυτοκινήτου. Η απόδοση ισχύος του καθορίζεται από την
επιλεγμένη μπαταρία, που διατίθεται σε εκδόσεις 60, 80, και 80x*.

ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Μεταξύ των εξωτερικών στοιχείων σε glossy black, που προσδίδουν περισσότερο δυναμισμό και συναίσθημα στην
εμφάνιση του αυτοκινήτου, είναι το πλαίσιο της μάσκας, τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών, και άλλα.
Προβολείς full-LED Matrix, ζάντες αλουμινίου 20" Vega σε ανθρακί χρώμα, και σπορ πλαίσιο, διατίθενται στάνταρ.
* Θα είναι διαθέσιμο στο μέλλον.

SPORTLINE DESIGN SELECTION
Δυναμικό στυλ, υψηλή αισθητική και
αποκλειστικές λεπτομέρειες συνδυάζονται
στην έκδοση Sportline Design Selection.
Αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επένδυση
από δερματίνη με ασημί ραφή στο ταμπλό,
ταπετσαρία σε ένα συνδυασμό από δέρμα και
ύφασμα μικροϊνών, ένθετο διακοσμητικό από
Carbon, και μαύρη οροφή.

ΑΝΕΣΗ COCKPIT
Με ένα μαύρο, δερμάτινο, σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών, διακοσμημένο το
λογότυπο SportLine και ασημί ραφή, θα νιώσετε ότι βρίσκεστε σε πιλοτήριο. Μεταξύ
άλλων, το τιμόνι διαθέτει λειτουργία θέρμανσης και χειριστήρια τιμονιού για τον
έλεγχο της ανάκτησης ενέργειας. Τα καλύμματα των σπορ πεντάλ σε σχέδιο αλουμινίου
διατίθενται επίσης στάνταρ.

SPORTS SEATS
ΣΠΟΡ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Όλα τα αυτοκίνητα SportLine διαθέτουν σπορ εμπρός
καθίσματα που συνδυάζουν υψηλή αισθητική με τέλεια
λειτουργικότητα. Ένα ξεχωριστό, κομψό στοιχείο είναι το
ασημί ρέλι των εμπρός καθισμάτων.

VELVET RED METALLIC
MAGIC BLACK METALLIC
ENERGY BLUE UNI

19" REGULUS ζάντες αλουμινίου
σε ανθρακί μεταλλικό

BRILLIANT SILVER METALLIC

19" PROTEUS ζάντες αλουμινίου
σε ασημί μεταλλικό

RACE BLUE METALLIC

20" NEPTUNE ζάντες αλουμινίου
σε ανθρακί με καλύμματα Aero

GRAPHITE GREY METALLIC

20" VEGA ζάντες αλουμινίου
σε ασημί μεταλλικό

PHOENIX ORANGE METALLIC

21" SUPERNOVA ζάντες αλουμινίου σε ανθρακί μεταλλικό

MOON WHITE METALLIC

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΕΝΥΑQ
TO ENYAQ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ENYAQ COUPÉ iV

60

80

80x

Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) – καθαρή

58

77

77

Τελική ταχύτητα (km/h)

160

160

160

Επιτάχυνση 0–100 km/h (s)

8,7

8,5–8,7

6,9

Range – WLTP (km)

379–408

520–559

501–534

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

15,4–16,8

15,2–16,6

16,1–17,4

ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Κίνηση

Πίσω Κίνηση

Πίσω Κίνηση

Τετρακίνηση

AC (0–100%) – Ισχύς/ώρα (ανάλογα με τον τύπο καλωδίου)

11 kW/6 ώρες 15 λεπτά

11 kW/7 ώρες 30 λεπτά

11 kW/7 ώρες 30 λεπτά

DC (10–80%) – Ισχύς/ώρα

120 kW/35 λεπτά

135 kW/29 λεπτά

135 kW/36 λεπτά

Απόβαρο – Χωρίς οδηγό, ανάλογα με τον εξοπλισμό (kg)

1.932–2.079

2.044–2.200

2.134–2.281

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

431–578

425–562

469–616

15,3°

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

1.587

1.587

2.148
1.587

2.148
1.587

2.148

2.148

1.565

1.565

1.879
1.565

1.879
1.565

1.879

1.879

864
864

570 l
1.004

570 l
1.004

864

2.765

2.765

1.024

864

4.653
2.765

4.653
2.765

1.024

1.024

4.653

4.653

1.001 1.001

82

570 l
1.004

1.001 1.001

82

990

62

570 l
1.004

990

Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) – μικτή

1.09 1.09
5
995
0 990

425

1.09 1.09
5
5

310

15,3° 15,3°

310

15,3°

Ροπή (Nm)

1.621 1.621

195**

1.024

ΦΟΡΤΙΣΗ

Τύπος

5-θέσιο, 5-θυρο, 2-όγκων

Πλαίσιο
Εμπρός άξονας
Πίσω άξονας

Ανάρτηση McPherson με μεταλλικό υποπλαίσιο και κάτω ψαλίδα
Άξονας πολλαπλών στοιχείων με πέντε εγκάρσιους βραχίονες,
χωρίς διαμήκη βραχίονα

Εμπρός φρένα

Εσωτερικά αεριζόμενα δισκόφρενα, ενός εμβόλου
για το 60, δύο εμβόλων για το 80

Πίσω φρένα

Ταμπούρα

Απόσταση από το έδαφος (mm)

193

Χώρος αποσκευών (max. l)
ωρίς ρεζέρβα με τις πλάτες των πίσω καθισμάτων – Όρθιες/
κατεβασμένες

570/1.610

* 	Η διαθεσιμότητα της μέγιστης ηλεκτρικής ισχύος μπορεί να είναι περιορισμένη. Η ποσότητα της διαθέσιμης ισχύος σε κάθε οδηγική κατάσταση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως θερμοκρασία περιβάλλοντος και κατάσταση φόρτισης, θερμοκρασία και κατάσταση ή ηλικία της
μπαταρίας υψηλής τάσης.
** 	Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς195 kW: Η μέγιστη απόδοση μπορεί να επιτυγχάνεται για μάξιμουμ 30 δευτερόλεπτα, υπολογιζόμενη σύμφωνα με το UN GTR No. 21. Η ποσότητα διαθέσιμης ισχύος σε κάθε οδηγική κατάσταση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως θερμοκρασία περιβάλλοντος
και κατάσταση φόρτισης, θερμοκρασία και κατάσταση ή ηλικία της μπαταρίας υψηλής τάσης. Η διαθεσιμότητα της μέγιστης ισχύος απαιτεί η μπαταρία υψηλής τάσης να είναι μεταξύ 23°C και 50°C και να έχει επίπεδο φόρτισης > 88%. Αποκλίσεις από τις προαναφερθείσες παραμέτρους
ειδικότερα ενδέχεται να οδηγήσουν σε μείωση της ισχύος ακόμα και στην παντελή μη διαθεσιμότητα της μέγιστης ισχύος.
Η θερμοκρασία της μπαταρίας μπορεί να επηρεάζεται έμμεσα από το βοηθητικό σύστημα κλιματισμού (A/C) μέχρις ενός βαθμού και το επίπεδο φόρτισης, μπορεί για παράδειγμα να ρυθμίζεται στο όχημα,. Η ποσότητα της διαθέσιμης ισχύος μία συγκεκριμένη στιγμή εμφανίζεται στην ένδειξη
ισχύος του οχήματος. Για την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική διατήρηση της ωφέλιμης χωρητικότητας της μπαταρίας υψηλής τάσης, συνιστάται στόχος φόρτισης 80% εάν το όχημα χρησιμοποιείται καθημερινά (να αλλάζει στο 100% πριν από τα μακρινά ταξίδια για παράδειγμα).
WLTP – World harmonized light-duty vehicles test procedure.

Οι προδιαγραφές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση της μπαταρίας.

1.488 1.488

Αμάξωμα

1.506 1.506

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.506
1.488
1.488 1.506

ΒΑΡΟΣ

18,2° 18,2°

150*

18,2°

132*

18,2°

Ισχύς (kW)

1.621 1.621

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

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,
ΦΑΝΤΑΣΤEIΤΕ ΝΑ ΤΟ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ!
ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ TEST DRIVE

ENY C 1022

WWW.SKODA .GR

Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος ŠKODA

