
ENYAQ iV     
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΟ ΝΕΟ ŠKODA
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Τα πρώτα ηλεκτρικά οχήματα είχαν 
κατασκευαστεί εδώ από τα τέλη του 19ου 
αιώνα, αλλά τότε ήταν ένα εξελικτικό 
αδιέξοδο. Οι ιδρυτές της μάρκας,  
ο Λόριν και ο Κλήμεντ, σωστά πίστεψαν 
ότι ο κινητήρας εσωτερικής καύσης είχε 
καλύτερες προοπτικές. Τώρα, όμως,  
έφτασε η ώρα για ηλεκτρική κίνηση και  
η ŠKODA έκανε ένα ιστορικό βήμα στο 
δρόμο προς την ηλεκτροκινητικότητα.  
Η οικογένεια iV πρόκειται να μεγαλώσει  
με ένα ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό SUV.

Από την πρώτη μέρα, το ŠKODA ENYAQ iV 
έχει αναπτυχθεί ως ηλεκτρικό όχημα. Είναι 
το πρώτο αυτοκίνητο της μάρκας που 
κατασκευάστηκε στην MEB, μια πλατφόρμα 
που αναπτύχθηκε στον όμιλο Volkswagen 
αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα. Αυτή 
η κορυφαία πλατφόρμα έχει δώσει στους 
προγραμματιστές εντελώς νέες δυνατότητες 
όσον αφορά το σχεδιασμό τόσο του 
εξωτερικού όσο και του εσωτερικού μέρους.

Το ENYAQ iV παραμένει πιστό στις αξίες 
της μάρκας - όπως η ευρυχωρία, οι λύσεις 
Simply Clever και η ακαταμάχητη σχέση 
ποιότητας-τιμής - που έχουν κάνει τα 
αυτοκίνητα ŠKODA τόσο ελκυστικά για 
εκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
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«ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΟ»  ΑΣΦΑΛΕΣ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟ

Η ηλεκτροκινητικότητα της ŠKODA 
σημαίνει ευκρινείς γραμμές που 
προσδίδουν δυναμισμό στο αυτοκίνητο 
και ξυπνούν τις αισθήσεις. Το ENYAQ iV 
δεν είναι απλά ένα όμορφο μοντέλο. 
Έχει άφθονο βάθος και φέρνει στην 
καθημερινότητα των πελατών την 
τελευταία λέξη της τεχνολογίας. 

Το εντελώς νέο ηλεκτρικό SUV έχει σχεδιαστεί όχι 
μόνο για την προστασία των επιβατών του, αλλά και 
για την προστασία των άλλων χρηστών του δρόμου. 
Το ENYAQ iV ξέρει τι γίνεται στο περιβάλλον του 
ανά πάσα στιγμή και είναι έτοιμο να παράσχει 
βοήθεια ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Το 
βελτιωμένο Travel Assist βοηθά κατά τη διάρκεια 
της οδήγησης, ενώ το Collision Avoidance Assist 
χειρίζεται δύσκολες καταστάσεις και, όταν δεν 
υπάρχει άλλος κίνδυνος, προστατεύει τους επιβάτες 
του αυτοκινήτου με τους εννέα αερόσακούς του 
(συμπεριλαμβανομένου ενός κεντρικού αερόσακου 
μεταξύ του οδηγού και του συνοδηγού). 

Το ENYAQ iV είναι ένας σιωπηλός και διακριτικός 
σύντροφος που δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον  
του με τοπικές εκπομπές. Είναι επίσης φειδωλό από 
άλλες απόψεις - σε σύγκριση με τους αντιπάλους του 
ίδιου μεγέθους, δεν έχει περιττό βάρος. Αυτή  
η ελαφρότητα ευνοεί κατανάλωση και τον δυναμισμό. 
Η αντλία θερμότητας αυξάνει την απόδοση 
θέρμανσης και εξοικονομεί πολύτιμη ενέργεια 
μπαταρίας για πραγματική οδήγηση. Στην παραγωγή 
χρησιμοποιούνται βιώσιμα υλικά και φιλικές προς το 
περιβάλλον διαδικασίες.  

Η ηλεκτροκινητικότητα κερδίζει όλο και 
περισσότερο έδαφος στην αυτοκινητοβιομηχανία. 
Παρόλο που βλέπουμε πια παντού ηλεκτρικά 
μοντέλα, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί 
πραγματικός ανταγωνισμός για το ENYAQ iV. 
Ορισμένοι αντίπαλοι είναι απλά πολύ ακριβοί, 
ενώ άλλοι με παρόμοια τιμή είναι πολύ μικροί σε 
μέγεθος. Κατά συνέπεια, το ŠKODA ENYAQ iV 
είναι το μόνο ηλεκτρικό SUV σε λογικές τιμές για 
όλη την οικογένεια μεταξύ των παραδοσιακών 
κατασκευαστών αυτοκινήτων.

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ENYAQ iV;
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

•  Προαιρετικό Crystal Face 
με εφέ καλωσορίσματος

•  Ζάντες έως 21"

•  Προβολείς Full LED Matrix

• Δυναμικά πίσω φλας

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΟΧΗΜΑ ŠKODA

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

•  Νέα ιδέα στην επιλογή 
εσωτερικού σχεδιασμού

•  Ψηφιακό cockpit 5.3” ως 
στάνταρ 

•  Βιώσιμα υλικά στο 
εσωτερικό

ΑΝΕΣΗ

•  Αυτόματος κλιματισμός 
τριών ζωνών

•  Πανοραμική οροφή

•  Σύστημα Ήχου CANTON 
(από το τέλος του 2021)

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

•  Οθόνη infotainment 
 13” ή 10”

•  ŠKODA Connect – 
υπηρεσίες νέας γενιάς  
(από το τέλος του 2021)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

•  Οθόνη head-up με 
επαυξημένη πραγματικότητα

•  Intelligent Park Assist  
(από το τέλος του 2021)

•  Απομακρυσμένη στάθμευση 
(από το τέλος του 2021)

•  Εκπαιδευμένη στάθμευση 
(από το τέλος του 2021)

•  Έως και 9 αερόσακοι συμπ. 
κεντρικού αερόσακου

• Travel Assist

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

•  Αντλία θερμότητας (μειώνει  
την απαιτούμενη ενέργεια  
για θέρμανση του εσωτερικού  
και αυξάνει το εύρος κατά  
έως και 30%)

•  Φορτιστής γενικής χρήσης iV  
– 2 καλώδια φόρτισης σε 1

•  Χωρητικότητα μπαταρίας  
έως και 82 kWh

•  Μόλις 38 λεπτά* για φόρτιση  
της μπαταρίας από το 5% στο 
80% μέσω ταχυφόρτισης

•  Κίνηση στους πίσω τροχούς 
(κίνηση και στους τέσσερις τροχούς 
σε μεταγενέστερο στάδιο)

•  Εύρος έως 510 χλμ.*

* όλα τα δεδομένα είναι προκαταρκτικά

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ
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ΣΤΙΒΑΡΗ ΜΑΣΚΑ
Το ENYAQ iV τραβάει αμέσως το μάτι 
με την έντονη κάθετη καλυμμένη μάσκα 
του. Το ανάγλυφο προεξέχον σχήμα του 
τονίζουν οι πίσω προβολείς και οι περιοχές 
που βρίσκονται κάτω από αυτούς. Τα 
εκλεπτυσμένα σχήματα της μάσκας δεν 
περνούν απαρατήρητα το βράδυ, καθώς 
τα στηρίγματα τονίζονται με οπίσθιο 
φωτισμό και τέμνονται οριζόντια από μια 
ανοιχτόχρωμη λωρίδα LED που συνδέει 
τους προβολείς full LED. Το Crystal Face 
είναι προαιρετική λειτουργία. Η γραμμή 
χαρακτήρων, ένα χαρακτηριστικό στα καπό 
της ŠKODA εδώ και περισσότερα από  
20 χρόνια, επεκτείνεται καθώς μετακινείται 
από το μπροστινό κεντρικό σήμα προς 
τα πίσω. Είναι η πρώτη φορά που έχει 
αρνητική διαμόρφωση. 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΙΛΟΥΕΤΑ
Η κατακόρυφη θέση της μάσκας ξεχωρίζει όταν το 
βλέπει κανείς από τη μεριά του προφίλ. Λόγω της 
ιδέας πίσω από το ηλεκτρικό όχημα, οι σχεδιαστές 
μπόρεσαν να επινοήσουν ένα κοντό, ψηλό καπό που 
συνεχίζει κατά μήκος του βαριά κεκλιμένου παρμπρίζ, 
προσφέροντας στο αυτοκίνητο μια δυναμική σιλουέτα 
και τον ισχυρό αέρα ενός SUV.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το πρώτο ηλεκτρικό SUV της ŠKODA είναι 
συναισθηματικό και διακριτικό, αλλά δεν έχει χάσει 
την πρακτικότητα και τη λιτότητα της μάρκας.  
Η σχεδιαστική γλώσσα της ŠKODA έκανε ένα ακόμη 
βήμα προς τα εμπρός. Αντί να εγκαταλείψει τα 
βασικά χαρακτηριστικά του, τα έχει ερμηνεύσει εκ 
νέου για να αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες τάσεις.    

Μήκος

Μεταξόνιο

Πλάτος 

Ύψος

Χώρος 
αποσκευών

4.649 mm

2.765 mm

1.879 mm

1.616 mm

585 l

ΕΝΑ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
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ΚΟΜΨΟ ΠΙΣΩ ΤΜΗΜΑ
Οι πίσω προβολείς full LED διατηρούν 
το παραδοσιακό σχήμα C. Όπως και τα 
υπόλοιπα μοντέλα της μάρκας, στο πίσω 
μέρος του ENYAQ iV εμφανίζεται το όνομα 
ŠKODA με γράμματα. Το πίσω τζάμι 
πλαισιώνεται από ένα μαύρο ματ πίσω 
σπόιλερ με γκρι βαμμένο μεταδότη, ο οποίος 
καθοδηγεί τη ροή αέρα γύρω από το άκρο 
του οχήματος.

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΖΑΝΤΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΡΟΧΩΝ
Η δυναμική εμφάνιση του αυτοκινήτου 
ολοκληρώνεται με τροχούς διαμέτρου 18 έως 21 
ιντσών. Διατίθενται επίσης εύκολα αφαιρούμενες 
αεροδυναμικές επενδύσεις για ζάντες αλουμινίου. 
Επομένως, εξαρτάται αποκλειστικά από τους πελάτες 
εάν έχουν διάθεση για στυλ ή αποδοτικότητα.
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Η νέα σχεδιαστική ιδέα είναι ένα άλλο βήμα προς την εξέλιξη ενός καλά 
διαμορφωμένου εσωτερικού που κυριαρχείται από μια κεντρική οθόνη. Την γνωρίζουμε 
από τα πιο πρόσφατα μοντέλα SCALA, KAMIQ και OCTAVIA. Η πλατφόρμα MEB για 
ηλεκτρικά οχήματα έχει δώσει στους σχεδιαστές την ευκαιρία να κατασκευάσουν ένα 
εσωτερικό σε μια καθαρή πλάκα. Ως αποτέλεσμα, η ευρυχωρία που χαρακτηρίζει τα 
αυτοκίνητα ŠKODA έχει μια εντελώς νέα διάσταση.

Η κονσόλα σήραγγας έχει αφαιρεθεί από το χώρο όπου κάθονται οι πίσω επιβάτες 
και η κεντρική κονσόλα με τον επιλογέα κίνησης στο μπροστινό μέρος κρύβει πολλές 
θήκες αποθήκευσης. Τα σημεία αποθήκευσης στο εσωτερικό προσφέρουν συνολικά 
48 λίτρα χώρου. Ο χώρος αποσκευών έχει όγκο 585 λίτρα. 

Έχει δοθεί επίσης ιδιαίτερη προσοχή στις εσωτερικές υπηρεσίες και υλικά. 
Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή ποιότητα και τη βιώσιμη παραγωγή. 
Έχουν ενσωματωθεί επίσης πολλές από τις κοινές λύσεις Simply Clever για να 
διευκολύνουν την καθημερινή χρήση του αυτοκινήτου.

Η επιλογή του εσωτερικού δεν συνδέεται με τα παραδοσιακά επίπεδα τελειώματος. 
Έχουν δημιουργηθεί για τους πελάτες πέντε προσεκτικά ισορροπημένες εσωτερικές 
εκδόσεις, λεπτομερώς εναρμονισμένες: οι βασικές Studio και Loft και οι 
προαιρετικές Lodge, Lounge και Suite/ecoSuite. Αυτή η ιδέα θα διευκολύνει τους 
πελάτες στη διαμόρφωση του οχήματός τους. Μπορεί να συνδυάζεται με άλλες 
λειτουργίες και πακέτα εξοπλισμού για να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα συνδυασμών.  

ΟΙ ΟΙΚΙΑΚΕΣ 
ΑΝΕΣΕΙΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

• Ελεύθερη κεντρική οθόνη 10 - 13”

• Ψηφιακό cockpit 5,3” ως στάνταρ

• Οθόνη head-up με επαυξημένη πραγματικότητα 

ΛΥΣΕΙΣ SIMPLY CLEVER

• Τσέπες αποθήκευσης smartphone στα πίσω καθίσματα

• Ξύστρα πάγου στην πίσω πόρτα

• Πακέτο ύπνου

• Ανασυρόμενες κουρτίνες για τα πίσω παράθυρα

• Τραπεζάκια για τους πίσω επιβάτες
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ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΜΕΣΑ 
ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κατά το σχεδιασμό του εσωτερικού και της ψηφιακής τεχνολογίας 
που επρόκειτο να συμπεριληφθεί εδώ, οι προγραμματιστές 
έδωσαν μεγάλη σημασία στην άνεση, την εργονομία και την 
ψυχική ευεξία του οδηγού. Με την αυξημένη κίνηση που υπάρχει 
σήμερα στους δρόμους, η εστίαση στο δρόμο είναι η κορυφαία 
προτεραιότητα. Δεν αποσπάται η προσοχή των οδηγών του 
ENYAQ iV από μια πληθώρα χαοτικών πληροφοριών. Επίσης, 
η οθόνη head up σημαίνει ότι μπορούν να βλέπουν βασικές 
πληροφορίες χωρίς να χρειάζεται να απομακρύνουν το βλέμμα 
τους από το δρόμο. Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά μπορούν  
να ελέγχονται απευθείας στο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών.  
Ο βοηθός που ελέγχεται με φωνή μπορεί να βοηθήσει με άλλα 
στοιχεία ελέγχου.

ΨΗΦΙΑΚΟ COCKPIT 5,3"  

ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ INFOTAINMENT ΟΘΟΝΗ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (HEAD-UP DISPLAY)

ŠKODA CONNECT

Το ENYAQ iV είναι το πρώτο μοντέλο της ŠKODA που προσφέρει 
ένα στάνταρ Ψηφιακό Cockpit με οθόνη 5,3 ιντσών. Εδώ έχει 
επίσης αναδειχθεί η φιλοσοφία της εσωτερικής απλότητας. Τα καλά 
οργανωμένα και ευανάγνωστα γραφικά μεταφέρουν μόνο βασικά 
δεδομένα ταξιδιού - την ταχύτητα, το εύρος, τις καταστάσεις του 
συστήματος υποβοήθησης και τις οδηγίες πλοήγησης (και, κατά 
περίπτωση, ειδοποιήσεις).     

Η τριάδα των χαρακτηριστικών της οθόνης ολοκληρώνεται από μια 
κεντρική οθόνη 13 ή 10 ιντσών, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για  
την ανάκληση όλων των υπόλοιπων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων 
χαρτών, πολυμέσων και ελέγχου κλιματισμού και ρυθμίσεων του 
οχήματος. Όπως και στο OCTAVIA, η οθόνη αφής ελέγχεται επίσης από 
ένα ρυθμιστικό αφής και μια γραμμή κουμπιών  
που περιέχει βασικά κουμπιά λειτουργίας. 

Η οθόνη που βρίσκεται στο ύψος της κεφαλής και εμφανίζει βασικά 
δεδομένα στο οπτικό πεδίο του οδηγού έκανε την πρώτη της 
εμφάνιση στο OCTAVIA τέταρτης γενιάς. Οι ευκαιρίες που προσφέρει 
αυτή η δυνατότητα έχουν επεκταθεί στο ENYAQ iV. Εκτός από την 
ταχύτητα και την κατάσταση των συστημάτων υποστήριξης του 
οδηγού, εμφανίζει επίσης οδηγίες πλοήγησης μέσω επαυξημένης 
πραγματικότητας. Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι διαισθητική 
και πολύ πιο φυσική για τους οδηγούς.  

Αυτή η ευέλικτη εφαρμογή, γνωστή από τα υπάρχοντα μοντέλα, θα βοηθήσει 
τους οδηγούς να διατηρήσουν το όχημά τους υπό έλεγχο. Η έκδοση ENYAQ iV 
θα προσφέρει πολύ περισσότερες υπηρεσίες (ορισμένες δεν θα είναι 
διαθέσιμες μέχρι το τέλος του 2021), συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών 
που προορίζονται ειδικά για ηλεκτρικά οχήματα, όπως το Remote Charging, 
το Remote Air Conditioning και το Smart Schedules. Ένα ευρύ φάσμα 
λειτουργιών θα προσφέρεται επίσης με τα προαιρετικά πακέτα Convenience 
Plus και Infotainment Basic/Plus.

8
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Το ŠKODA ENYAQ iV παρουσιάζει τα καλύτερα που έχει να προσφέρει 
η αυτοκινητοβιομηχανία και διαθέτει ένα ευρύ φάσμα προηγμένων 
συστημάτων υποστήριξης του οδηγού που προσφέρουν υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας και άνεσης. 

ΘΑ ΣΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΜΕ

ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

TRAVEL ASSIST

Το Travel Assist θα εντοπίζει τώρα παγίδες στο αστικό τοπίο. Μπορεί  
να αντιμετωπίζει τις νησίδες κυκλοφορίας και τους στενούς δρόμους και 
μπορεί να εντοπίζει σταθμευμένα οχήματα. Στις διαδικασίες ανάλυσης 
δεδομένων, το σύστημα βασίζεται σε τρέχουσες πληροφορίες από άλλα 
οχήματα. Οι βελτιωμένες λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες από το τέλος 
του 2021. Μέχρι τότε, το ENYAQ iV θα διαθέτει τις ίδιες λειτουργίες με 
αυτές που χρησιμοποιούνται στο OCTAVIA.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ (ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2021)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΖΩΝΩΝΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ (ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2021)

ΤΟ ENYAQ iV ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ:

Πόσες φορές έχετε επιστρέψει στο αυτοκίνητό σας στο χώρο 
στάθμευσης και διαπιστώσατε ότι κάποιος είναι τόσο κοντά στο 
όχημά σας που δεν μπορείτε να μπείτε μέσα; Εάν βρεθείτε σε αυτήν 
την κατάσταση, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να χρησιμοποιήσετε 
μια εφαρμογή στο smartphone σας και το αυτοκίνητο θα βγει από  
το στενό σημείο στάθμευσης από απόσταση.

Οι πίσω επιβάτες μπορούν να ρυθμίσουν τον έλεγχο του κλιματισμού που 
τους ταιριάζει καλύτερα, ανεξάρτητα από τους μπροστινούς επιβάτες. Όπως 
και στο OCTAVIA, ο κλιματισμός ελέγχεται από μια ψηφιακή μπάρα στην 
κεντρική οθόνη infotainment. Υπάρχει ένα χειριστήριο στο πίσω μέρος της 
κεντρικής κονσόλας για την τρίτη ζώνη κλιματισμού.

Το ENYAQ iV θα μπορεί να σταθμεύει σε γνωστά σημεία στάθμευσης 
και σε ένα γνωστό γκαράζ αποκλειστικά από μόνο του. Θα πρέπει 
απλά να του δείξετε πώς να το κάνει μία φορά και μετά από αυτό το 
αυτοκίνητο θα αναγνωρίζει τη γνωστή τοποθεσία και θα προσφέρει 
αυτόματη στάθμευση. Εάν γίνει αποδεκτή αυτή η προσφορά,  
το αυτοκίνητο σταθμεύει στον τόπο όπου το έχετε μάθει να 
σταθμεύει.

•  Turn Assist (μέρος του Front Assist)

•  Collision Avoidance Assist (μέρος του Front Assist)

•  Προειδοποίηση εξόδου (μέρος του Side Assist)
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ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Η πλατφόρμα MEB στην οποία έχει κατασκευαστεί το ENYAQ iV 
αναπτύχθηκε αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα. Ως 
αποτέλεσμα, το αυτοκίνητο διαθέτει εξαιρετικές προδιαγραφές. 
Η κατανομή της μπαταρίας στο πάτωμα δίνει στο αυτοκίνητο ένα 
πολύ χαμηλό κέντρο βάρους, το οποίο σημαίνει άριστο χειρισμό. 
Ο ισχυρός - αλλά ελαφρύς και συμπαγής - κινητήρας που προωθεί 
άμεσα τον πίσω άξονα σημαίνει ότι το ENYAQ iV έχει πολύ καλή 
πρόσφυση (στη συνέχεια θα είναι επίσης διαθέσιμο και με κίνηση 
και στους τέσσερις τροχούς). Τα υψηλά επίπεδα ροπής είναι 
διαθέσιμα από την εκκίνηση. Η αποδοτικότητα της οδήγησης 
ενισχύεται με την αναγεννητική πέδηση. Ως αποτέλεσμα, η χρήση 
ταμπούρων στον πίσω άξονα είναι απολύτως επαρκής. Το όχημα 
επιβραδύνεται κυρίως από την αναγεννητική πέδηση.  
Τα μπροστινά φρένα πρέπει να παράγουν υψηλή δύναμη πέδησης, 
ενώ στα πίσω φρένα δεν ασκούνται τα ίδια επίπεδα πίεσης.

Χάρη στην προαιρετική αντλία θερμότητας, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε 
ότι ο κλιματισμός ή η θέρμανση της καμπίνας τον χειμώνα θα έχει 
σημαντική επίδραση στην αυτονομία του αυτοκινήτου. Η χρήση του 
αυξάνει το εύρος του ENYAQ iV κατά έως και 30%. Ο τρόπος με τον οποίο 
λειτουργεί η αντλία θερμότητας μπορεί να συγκριθεί με την αντίθετη 
αρχή ενός ψυγείου. Η αντλία θερμότητας αφαιρεί τη θερμότητα από το 
περιβάλλον και τη μετατρέπει σε υψηλότερο επίπεδο θερμοκρασίας. Αυτό 
γίνεται εφικτό από έναν συμπιεστή που εφαρμόζει τη φυσική αρχή της 
θέρμανσης του ψυκτικού μέσω συμπίεσης. Μια αντλία θερμότητας είναι 
πολύ πιο αποτελεσματική από έναν ηλεκτρικό θερμαντή.   

Το ŠKODA ENYAQ iV μπορεί 
να ανταπεξέλθει και σε ταξίδια 
μεγαλύτερης διάρκειας. 
Μπορεί να διανύσει έως και 
510χλμ.* με μία μόνο φόρτιση 
της μπαταρίας 82 kWh.

Μόλις 38 λεπτά* είναι αρκετά 
για φόρτιση της μπαταρίας 
από το 5% στο 80% (μέσω του 
Super Fast Charging, 125 kW). 

Μια φόρτιση ανά 
εβδομάδα θα είναι αρκετή 
για τον μέσο Ευρωπαίο 
οδηγό, ο οποίος διανύει 
περίπου 50 χλμ. την ημέρα. 

Η μπαταρία 82 kWh μπορεί  
να φορτιστεί με ισχύ έως  
125 kW (Super Fast Charging). 
Μια μέγιστη ισχύς φόρτισης 
50 kW θα προσφέρεται ως 
στάνταρ για όλους τους τύπους 
μπαταριών.

510 χλμ.* 38 λεπτά* 1 φόρτιση ανά εβδομάδα 125 kW

* όλα τα δεδομένα είναι προκαταρκτικά
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Το ENYAQ iV είναι διαθέσιμο με τρία διαφορετικά επίπεδα ισχύος:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ iV

Ο φορτιστής γενικής χρήσης iV, άλλη μία  
λύση SIMPLY CLEVER της ŠKODA, συνδυάζει  
2 καλώδια φόρτισης σε 1.

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ*

ΧΡΟΝΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ*

ΕΥΡΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ 
ΔΙΚΗΣ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

* όλα τα δεδομένα είναι προκαταρκτικά

Έκδοση
Χωρητικότητα 
μπαταρίας

Εύρος 
(WLTP)

Μέγ. απόδοση κινητήρα / 
Μέγ. ροπή

Μέγιστη ταχύτητα / Επιτάχυνση 
από 0 έως 100 χλμ / ώρα

Μέγιστη ισχύ φόρτισης για AC /
στάνταρ DC / Εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση DC

50 55 kWh 340 χλμ. 109 kW / 220 Nm 160 χλμ / 11,4 δευτ. 7,2 kW / 50 kW /  -

60 62 kWh 390 χλμ. 132 kW / 310 Nm 160 χλμ / 8,9 δευτ. 11 kW / 50 kW / 100 kW

80 82 kWh 510 χλμ. 150 kW / 310 Nm 160 χλμ / 8,7 δευτ. 11 kW / 50 kW / 125 kW

Έκδοση
Χωρητικότητα 
μπαταρίας

AC 2,3 kW
(πρίζα, 0-100%)

AC 7,2 kW
(wallbox, 0-100%)

AC 11 kW
(wallbox, 0-100%)

DC 50 kW
(5-80%)

Εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση 
DC 100 kW (5-80%)

Εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση  
DC 125 kW(5-80%)

50 55 kWh ~ 0,25 χλμ / λεπτό 7 ώρες 30 λεπτά - 50 λεπτά - -

60 62 kWh ~ 0,25 χλμ / λεπτό - 6 ώρες 45 λεπτά 55 λεπτά 42 λεπτά -

80 82 kWh ~ 0,25 χλμ / λεπτό - 7 ώρες 30 λεπτά 70 λεπτά - 38 λεπτά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΒΥΣΜΑ 5 ΑΚΙΔΩΝ 
(400 V) / ΟΙΚΙΑΚΟ ΒΥΣΜΑ (230 V)

ΒΥΣΜΑ ΤΥΠΟΥ 2 (MENNEKES) 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Š
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Με το ŠKODA ENYAQ iV, οι πελάτες δεν θα μπορούν πλέον να επιλέξουν από τα παραδοσιακά επίπεδα επένδυσης Active, 
Ambition και Style. Αντί αυτού, θα χρησιμοποιούν ένα εντελώς νέο σύστημα διαμόρφωσης που είναι πολύ πιο απλό και διαφανές 
και τους προσφέρει ένα ευρύ φάσμα συνδυασμών που μπορούν να επιλεγούν στα επόμενα έξι βήματα.

Επιλέξτε τη χωρητικότητα 
μπαταρίας και τον σχετικό 
ηλεκτρικό κινητήρα

Επιλέξτε από το χαρτοφυλάκιο 
των εσωτερικών χώρων που 
έχουν ρυθμίσει με προσοχή οι 
σχεδιαστές, με κάθε λεπτομέρεια

Ξεχωριστές προαιρετικές 
λειτουργίες:

Επιλέξτε από τα διαθέσιμα 
πακέτα υπηρεσιών

ΝΕΑ ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

1 2 3 5 6

Εύρος έως 340 χλμ.

Χωρητικότητα 55 kWh

στάνταρ 
Studio – αγνό και ελαφρύ

στάνταρ 
Loft – μοντέρνο και οικείο

προαιρετικά 
Lodge – βιώσιμο και καινοτόμο

Lounge – πολύτιμο και 
αποκλειστικό

Suite – αριστοκρατικό και 
πολυτελές

ecoSuite – αριστοκρατικό, 
πολυτελές και φιλικό προς  
το περιβάλλον & eco-friendly

›  Κοτσαδόρος και προετοιμασία 

›  Διαχωριστικό δίχτυ 

›  Σπορ σασί 

›  Σύστημα Ήχου CANTON 

›  Πλευρικοί πίσω αερόσακοι

›  Φορτιστής γενικής χρήσης iV  

›  Αντλία θερμότητας 

›  Εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση  
(100 kW ή 125 kW) 

 και άλλα

›  Επεκτημένη εγγύηση

›  Προπληρωμένα πακέτα 
υπηρεσιών

προαιρετικά 
Loft – μοντέρνο και οικείο

ENYAQ iV 50 ENYAQ iV 50

Εύρος έως 390 χλμ.

Χωρητικότητα 62 kWh

ENYAQ iV 60 ENYAQ iV 60 /  iV 80

Εύρος έως 510 χλμ.

Χωρητικότητα 82 kWh

ENYAQ iV 80

Επιλέξτε το χρώμα και άλλες 
λειτουργίες του εξωτερικού

1 ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΚΑΙ 7 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ  
Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΟΡΟΦΗ

ΖΑΝΤΕΣ 18-21 ΙΝΤΣΩΝ
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Επιλέξτε από 11 πακέτα λογικά 
τοποθετημένων σετ εξοπλισμού. 
Τα πακέτα έχουν συνήθως μια 
έκδοση Basic και Plus:

4

Convenience Basic 
Convenience Plus

Assisted Drive Basic 
Assisted Drive Plus

Drive Basic 
Sport Basic 
Sport Plus

Family Basic 
Family Plus

Light & View Basic 
Light & View Plus

Parking Basic 
Parking Plus

Transport

Infotainment Basic 
Infotainment Plus

Climate Basic 
Climate Plus

Comfort Seats Basic 
Comfort Seats Plus

Comfort 50



Για εσωτερική χρήση μόνο.
Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο προορίζονται
αποκλειστικά για εσωτερική χρήση και ειδικότερα για σκοπούς εκπαίδευσης.
Όλες οι πληροφορίες είναι έγκυρες κατά τον Αύγουστο του 2020. 

© ŠKODA AUTO a.s.




