
ENYAQ iV HINNAKIRI

Mudel Võimsus  
kW / hj

Aku mahtuvus 
kWh

Kiirendus  
0-100 km/h, sekundit 

Sõiduulatus, km 
(WLTP)

Veoskeem Mudelihind  
käibemaksuta

Mudelihind  
käibemaksuga

Enyaq iV 50 109 / 148 55 11,4 340 Tagavedu 28 403 € 34 084 €

Kuumakse 349 €

Enyaq iV 60 132 / 180 62 8,8 390 Tagavedu 31 639 € 37 966 €

Kuumakse 389 €

Enyaq iV 80 150 / 204 82 8,6 510 Tagavedu 36 933 € 44 319 €

Kuumakse 454 €

ENYAQ iV
ŠKODA esimene täiselektriline maastur sõiduulatusega kuni 510 km.
Kõik, mida Sa vajad ja rohkem kui Sa oodata oskad!
Proovisõiduautod salongides alates juunist 2021!

TELLIMINE AVATUD! Pakkumise saamiseks pöördu palun lähima ŠKODA edasimüüja poole:

WWW.SKODA.EEfacebook.com/skodaeesti instagram.com/skodaeesti

Moller Auto Pärnu OÜ  
Pärnu, Välja tn. 3, 80010   
Telefon: 4476 100 • parnu@moller.ee

Moller Auto Viru OÜ 
Jõhvi, Narva mnt 143, 41536   
Telefon: 6808 200 • viru@moller.ee

ŠKODA Viljandi • Folk Auto OÜ  
Viljandi, Tallinna 45, 71008 
Telefon: 4355 340 • info@folkauto.ee

ŠKODA Tallinn • Auto 100 Tallinn AS 
Tallinn, Paldiski mnt 73 / Pirni 1, 10621 
Telefon: 6808 222 • info@skoda.ee, auto@skoda.ee 
www.skodatallinn.ee

ŠKODA Laagri • SKO Motors OÜ 
Pärnu mnt. 543, Laagri 76404 
Telefon: 6837 070 • auto.laagri@skoda.ee 
www.skodalaagri.ee

ŠKODA Tartu • Aasta Auto AS  
Tartu, Sepa 24 A, 51013 • Telefon: 7308 000 
info@aastaauto.ee • www.aastaauto.ee

ŠKODA Kuressaare • Warma Auto OÜ 
Kuressaare, Tallinna 82a, 93815 
Telefon: 4530 120 • info@warmaauto.ee 
www.warmaauto.ee

ŠKODA Rakvere • Kindle OÜ 
Teliku 2, Rakvere  
Telefon: 601 8000 • info@skodarakvere.ee  
www.skodarakvere.ee

Proovisõiduautod salongides alates juunist 2021. 
Kuumaksed on näitlikud ja arvutatud tingimustel: periood 60 kuud, sissemakse 15%, jääkväärtus 30%. Täpsem info lk. 12.

84

84 kuud
Liisingu periood
LHV, Swedbank + 3 kuu  

Euribor

Intress 
1,89%

Kui sõidad  
aastas 17 000 km

Lae 1 x 
nädalas 750 kg

Haagise täis-
mass piduriteta

1 000 kg
Haagise täis-
mass piduritega

Sõiduulatus
340-510 km

100% elekter Eesti keel
Emakeelsed 
menüüd 
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ENYAQ iV TEHNILISED ANDMED

Versioon 50 60 80

Mootor Elektrimootor

Võimsus, kW 109 132 150

Suurim pöördemoment, Nm 220 310 310

Suurim kiirus, km/h 160

Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h 11,4 8,8 8,6

Pikkus mm 4648

Laius mm 1877

Kõrgus mm 1618

Teljevahe, mm (tühimassi korral / täismassi korral) 2765

Maksimaalne pakiruumi maht, l 585

Lubatud haagise mass piduritega / piduriteta, kg 1000 / 750

Akupatarei mahutavus, kWh 55 62 82

Sõiduulatus WLTP, km 340 390 510

Laadimisaeg MODE 2 laadimiskaabliga  
(230 V / 400 V pisitikutele, vahelduvvool, 10 A,  2,3 kW)

~ 0,25 km/min

Laadimisaeg MODE 3 laadimiskaabliga,  
(kodune või avalik laadimisseade, vahelduvvool, 1 x 32 A, 7,2 kW)

8 h 10 min 9 h 12 min 12 h 13 min

Laadimisaeg MODE 3 laadimiskaabliga,  
(kodune või avalik laadimisseade, vahelduvvool,  
kolmefaasiline ühendus 3 x 16 A, 11 kW)

5 h 16 min 6 h 8 min 7 h 51 min

Laadimisaeg avalikust alalisvoolu kiirlaadijast 50 kW (5% - 100%) 55 min - -

Laadimisaeg avalikust alalisvoolu kiirlaadijast 100 kW (5% - 100%) - 41 min -

Laadimisaeg avalikust alalisvoolu kiirlaadijast 125 kW (5% - 100%) - - 45 min

Laadimisaegade andmed on esialgsed.
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Turvalisus Kood 50 60 80

ARK sõiduki registreerimine + ohutuspakett (tulekustuti, tõkiskingad, apteek, ohukolmnurk) 449 € 449 € 449 €

Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC q q q

Reguleeritava kõrgusega peatoed kõikidel esi- ja tagaistmetel q q q

Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistuja turvapadi deaktiveeritav q q q

Peaturvapadjad (turvakardinad) ja külgturvapadjad ees PE1 q q q

Külgturvapadjad taga 6C4 383 € 383 € 383 €

Tehase alarm koos mahu- ja kallutusanduriga 7AL 230 € 230 € 230 €

Elektrooniline immobilisaator q q q

Nõlvaltstardiabi, hoiab ära tagasiveeremise kallakul liikuma hakates, säilitades pidurisüsteemis rõhku 
veel 2 sekundi jooksul peale piduripedaali vabastamist

UG1 q q q

Elektromehaaniline seisupidur "Autohold"-funktsiooniga (hoiab ära auto soovimatu liikumahakkami-
se, deaktiveerub gaasipedaali vajutamisel)

q q q

Rehvirõhu monitooring (rõhu vähenemise korral ilmub näidikuekraanile vastav märguanne) 7K1 q q q

LED-esilaternad: päevasõidutuled, lähi- ja kaugtuled q q q

LED-tagatuled (tagatuled, pidurituled ja tagumine udutuli) q q q

ISOFIX lapseistme kinnitused kahel äärmisel tagaistmel q q q

Mugavus ja funktsionaalsus Kood 50 60 80

Kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks kokkuklapitavat võtit q q q

KESSY Go - mootori võtmeta käivitus- ja seiskamissüsteem PDB q q q

Elektriajamiga aknad ees ja taga, komfortlülituse ja lastelukuga q q q

Kahetsooniline automaatne kliimaseade, eraldi seadistatav juhile ja kaassõitjale, tolmu ja õietolmu 
filtri ning õhuniiskuse ja päikesevalguse intensiivsuse sensoritega

PHA q q q

Kahe kodaraga multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega 2FD q q -

Kahe kodaraga, soojendusega multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega 2FT - - q

Elektromehaaniline kiirustundlik roolivõimendi q q q

Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega küljepeeglid q q q

Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega, kokkuklapitavad küljepeeglid - q q

Automaatselt tumenev salongi tahavaatepeegel - q q

Reguleeritavad nimmetoed esiistmete seljatugedes - q q

Juhiistme kõrgus mehaaniliselt reguleeritav q q q

Kõrvalistuja istme kõrgus mehaaniliselt reguleeritav - q q

Käetugi esiistmete vahel 6E3 - q q

Tagaistme seljatugi osadena 60/40 alla klapitav q q q

Valgustuse abisüsteem (Light Assistant) koos vihmasensoriga, jälgib päevavalguse taset ja lülitab 
vastavalt vajadusele automaatselt sisse lähituled või päevasõidutuled. Sisaldab ka Coming Home/
Leaving Home funktsiooni (uste lukustamisel jäävad auto välised valgustid kindlaksmääratud ajaks 
ümbrust valgustama)

- q q

Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem Front Assist (aeglustab automaatselt ja pidur-
dab seismajäämiseni kokkupõrkeohu korral) 

q q q

Sõidureas püsimise abisüsteem (Lane Assistant); süsteem jälgib kaamera abil teemärgistust ning 
hoiatab juhti, kui auto hakkab valitud sõidureast väljuma

q q q

Elektrooniline kiirushoidik koos kiirusepiirangu seadmise võimalusega "Speed Limiter" (võimaldab 
määrata kiiruselimiidi, mida auto ei ületa)

8T6 q q q

Liiklusmärkide tuvastamise abisüsteem: jälgib multifunktsionaalse kaamera abil liiklusmärke ning 
kuvab need infoekraani või navigatsiooniseadme ekraanile

PWD q q q

Parkimisandurid taga, akustilise hoiatussignaaliga, info kuvatakse ka teabe- ja meelelahutuskeskuse 
ekraanile

7X1 - q q

Parkimisandurid ees, akustilise hoiatussignaaliga, info kuvatakse ka teabe- ja meelelahutuskeskuse 
ekraanile

7X2 - - q

AUTO VARUSTUS

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes



6

Mugavus ja funktsionaalsus Kood 50 60 80

Tagurduskaamera (pesuriga) - aktiveerub tagurpidikäigu sisselülitamisel, kaamerapilt kuvatakse 
teabe- ja meelelahutuskeskuse ekraanile 

PWF - - q

12V pistik pagasiruumis q q q

Sõidurežiimi valikuvõimalus (Driving Mode Selection) - - q

Valgustatud jalaruum ees ja taga - q q

Katusereelingud, musta värvi PG0 - q -

Katusereelingud, hõbehallid PG1 - - q

Vihmavarju hoidik juhiukse paneelis koos vihmavarjuga juhile - q q

Päikesesirmid peeglite ja valgustusega q q q

Valgustusega kindalaegas q q q

2 lugemislampi ees, 2 taga q q q

Pagasiruumi valgustus (1 lamp) q - -

2 LED valgustit pagasiruumi luugi siseküljel - q q

Klaasipühkija tagaaknal koos pesuriga q q q

Tekstiilist põrandamatid salongis ees ja taga 0TD - q q

Garantii 4 aastat või 120 000 km EA2 q q q

Lisagarantii, 1 aasta / 30 000 km (garantiiperiood kokku 5 aastat / 150 000 km) EA9 590 € 590 € 590 €

Akupatarei garantii 8 aastat või 160 000 km q q q

Vahelduvvoolu pardalaadija, maksimaalse laadimisvõimsusega kuni 7,2 kW q - -

Vahelduvvoolu pardalaadija, maksimaalse laadimisvõimsusega kuni 11 kW - q q

Laadimisvõimekus avalikest alalisvoolu kiirlaadijatest 50 kW q q q

Laadimisvõimekus avalikest alalisvoolu kiirlaadijatest 100 kW 510 € 510 € -

Laadimisvõimekus avalikest alalisvoolu kiirlaadijatest 125 kW - - 510 €

Laadimiskaabel MODE 3, Wallbox-laadimispunktidega ühendamiseks q q q

iV universaalne laadimiskaabel 230 V / 400 V pistikutele 612 € 612 € 612 €

Convenience Basic: võtmeta avamis/lukustamis- ja käivitussüsteem KESSY, telefoni juhtmeta laadi-
mise funktsioon (Wireless Charging), tumedaks toonitud aknad taga (SunSet), täiendav mürasum-
mutuspakett, juhi väsimusastet jälgiv süsteem; ei saa koos paketiga PDB, versioonile 50 ainult koos 
disainipaketiga Loft PL9

PDA 847 € 847 € 847 €

Convenience Plus: võtmeta avamis/lukustamis- ja käivitussüsteem KESSY, "Virtual Pedal" -ta-
galuugi avamine ja sulgemine kaitseraua all asuva liigutussensori abil, telefoni juhtmeta laadimise 
funktsioon (Wireless Charging), tumedaks toonitud aknad taga (SunSet), täiendav mürasummu-
tuspakett, kaugjuurdepääs autole arvuti või nutiseadme kaudu, pakett "Infotainment Online", juhi 
väsimusastet jälgiv süsteem; ei saa koos paketiga PDA

PDB - 1 449 € 1 449 €

Climate Basic; soojendusega esiistmed, soojendusega klaasipesuri düüsid ees, 3-tsooniline kliima-
seade Climatronic; versioonile 50 ainult koos disainipaketiga Loft PL9

PWA - 469 € 469 €

Climate Plus: soojendusega esiklaas, soojendusega esiistmed, soojendusega klaasipesuri düüsid 
ees, 3-tsooniline kliimaseade Climatronic; versioonile 50 ainult koos disainipaketiga Loft PL9

PWB - 837 € 837 €

Family Basic: rulookardinad tagumistel külgakendel, elektrooniline lastelukk tagaustele, 230V pistik 
keskonsooli tagaosas, USB-C liidesed keskkonsoolis; versioonile 50 ainult koos interjööriga PL9

PXA 357 € 357 € 357 €

Family Plus: kokkuklapitavad lauakesed esiistmete tagakülgedel, spetsiaalse kujundusega peatoed 
taga, rulookardinad tagumistel külgakendel (uinakupakett), elektrooniline lastelukk tagaustele, 230V 
pistik keskonsooli tagaosas, USB-C liidesed keskkonsoolis; versioonile 50 ainult koos interjööriga PL9

PXB 531 € 531 € 531 €

Comfort Seat Basic: elektriliselt seadistatav juhiiste (võimalik seadistada istme kõrgust, kaugust 
roolist, istmepadja ja seljatoe kallet ning nimmetugesid), mälufunktsiooniga; ainult koos paketiga 
Assisted Drive PSB

PB0 - 510 € 510 €

Comfort Seat Plus: elektriliselt seadistatavad esiistmed (võimalik seadistada istme kõrgust, kaugust 
roolist, istmepadja ja seljatoe kallet ning nimmetugesid), juhiiste mälu- ning massaažifunktsiooniga; 
ainult koos paketiga Assisted Drive PSA/PSB

PB1 - 1 031 € 1 031 €

Assisted Drive Basic: reavahetuse abisüsteem (Side Assist), turvasüsteem eesistujatele (Crew 
Protect Assist), adaptiivne kiirushoidik, automaatselt tumenevad küljepeeglid; versioonidele 50 ja 
60 ainult koos Drive pakettidega PFA/PFB

PSA - 806 € 806 €

AUTO VARUSTUS

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes
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Mugavus ja funktsionaalsus Kood 50 60 80

Assisted Drive Plus: reavahetuse abisüsteem (Side Assist), turvasüsteem eesistujatele (Crew 
Protect Assist), hädaolukorra abisüsteem Emergency Assist, adaptiivne kiirushoidik, automaatselt 
tumenevad küljepeeglid; versioonidele 50 ja 60 ainult koos Drive pakettidega PFA/PFB

PSB - 1 071 € 1 071 €

Parking Basic: parkimisandurid ees ja taga, tagurduskaamera PPA 888 € 592 € q

Parking Plus: parkimisabisüsteem Park Assist koos parkimisanduritega ees ja taga, kaameratesüs-
teem Area View (4 kaamerat); versioonidele 50 ja 60 ainult koos paketiga Assisted Drive Basic PSA

PPB - 1 490 € 898 €

Light & View Basic: maatriks-funktsionaalsusega LED-esilaternad (valgusvihu jaotust, kaugust ja 
suunda reguleeritakse automaatselt), Full-LED tagatuled koos dünaamiliste suunatuledega taga, 
esilaternate pesurid

PK8 - 1 306 € 1 306 €

Light & View Plus: maatriks-funktsionaalsusega LED-esilaternad (valgusvihu jaotust, kaugust ja 
suunda reguleeritakse automaatselt), täiendav LED-valgustuspakett Crystal Face, Full-LED tagatu-
led koos dünaamiliste suunatuledega taga, esilaternate pesurid

PK9 - - 1 959 €

Drive Basic: roolisoojendus ja sõidurežiimi valikuvõimalus (Driving Mode Selection) PFA - 337 € q

Drive Sport Basic: varieeruva ülekandega sportlik roolisüsteem, sõidurežiimi valikuvõimalus (Driving 
Mode Selection), soojendusega sportrool

PFB - 561 € 235 €

Drive Sport Plus: adaptiivne vedrustus, sõidurežiimi valik, varieeruva ülekandega sportlik roolisüs-
teem, soojendusega sportrool

PFC - 1 255 € 918 €

Transport: pagasiruumi topeltpõrand, pagasikinnitusvõrgud, tagumise istme seljatugi pagasiruumist 
allaklapitav

PKP - 306 € 306 €

Elektriajamiga toonklaasist panoraam - katuseluuk 3FU 969 € 969 € 969 €

Sportvedrustus PFE - 204 € 204 €

Soojuspump: küttepumbasüsteem soojendab salongiõhku, tarbides tavapäraste kõrgepinge-
kütteseadmetega võrreldes vähem energiat ja pakub küttepumbata elektrisõidukitega võrreldes 
suuremat sõiduulatust (kuni 24%).

PHC - 1 173 € 1 173 €

Võrkvahesein salongi ja pagasiruumi vahel 3CX 184 € 184 € 184 €

Kahe poolega pakiruumi matt (kumm/tekstiil) 6SC 54 € 54 € 54 €

Ettevalmistus haagisekonksu paigaldamiseks 1D7 - 194 € 194 €

Elektrilise lukustussüsteemiga haagisekonks 1M6 - 908 € 908 €

Audio ja kommunikatsioon Kood 50 60 80

4 kõlarit ees q q q

4 kõlarit taga - q q

10-tollise ekraaniga teabe- ja meelelahutuskeskus, SmartLink Plus, digitaalraadio, häälkäsklused, 2 
USB-C liidest ees

q - -

13-tollise ekraaniga teabe- ja meelelahutuskeskus, SmartLink Plus, digitaalraadio, häälkäsklused, 2 
USB-C liidest ees

- q q

Infotainment Basic: navigatsioonisüsteem koos meediapaketi "Infotainment Online" ja kaugjuurde-
pääsuga "Remote Access" autole arvuti või nutitelefoni kaudu üheks aastaks

RAA 755 € 755 € 755 €

Infotainment Plus: navigatsioonisüsteem koos meediapaketi "Infotainment Online" ja kaugjuur-
depääsuga "Remote Access" autole arvuti või nutitelefoni kaudu kolmeks aastaks, esiklaasinäidik 
"Head Up Display"

RAB - 1 622 € 1 622 €

Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem q q q

Hädaabikõne funktsioon NZ2 q q q

Teenustepakett "Remote Access": sisaldab rikkeabi, hooldus- ja tugiteenuseid, hädaabikõne funkt-
siooni 10 aastaks ning kaugjuurdepääsu autole arvuti või nutiseadme kaudu üheks aastaks

q q q

Helisüsteem Canton, 10 kõlarit + subwoofer 9VS - 500 € 500 €

Välimus Kood 50 60 80

Metallikvärv või pärlefektvärv MET 633 € 633 € 633 €

Premium metallikvärv Velvet Red (K1K1) EXC 1 051 € 1 051 € 1 051 €

Energy Blue, sinine standardvärv 0 € 0 € 0 €

Välimised ukselingid ja küljepeeglite korpused värvitud kere värvi q q q

Soojust isoleerivad aknaklaasid ees, taga ja külgedel, toonitud (5%) q q q

Külgakende liistud musta värvi q q -

AUTO VARUSTUS

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes
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Välimus Kood 50 60 80

Kroomitud külgakende liistud - - q

Chrome Optic: hõbehallid katusereelingud, kroomitud külgakende liistud PC1 378 € 378 € q

Comfort 50: musta värvi katusereelingud, parkimisandurid taga, valguse- ja vihmasensor, Coming/
Leaving Home funktsioon, 4 lisakõlarit, automaatselt tumenev salongi tahavaatepeegel, 5% tooni-
tud esiklaas; ainult koos disainipaketiga Loft PL9

PKC 837 € q -

Disainipakett Studio: musta-hallikirjud tekstiilistmekatted q - -

Disainipakett Loft: musta-hallikirjud istmekatted tekstiil/kunstnahk, esiistmete kõrgus mehhaanili-
selt reguleeritav koos nimmetugedega, osadena allaklapitav tagaistme seljatugi käetoega seljatoe 
keskel, dekoratiivliistud „Alu Brushed“, kõrge keskkonsool, LED-valgusribad uksepaneelide ja 
armatuurlaua dekoratiivliistudes, valgustatud jalaruum ees ja taga, 4 lisakõlarit taga, põrandamatid 
salongis ees ja taga, vihmavari juhile

PL9 1 122 € q q

Disainipakett Lodge: pruunikirjud tekstiilistmekatted, dekoratiivliistud „Silver square haptic“ PLA - 612 € 612 €

Disainipakett Lounge: istmekatted Alcantara/nahk, uksepaneelid viimistletud Alcantaraga, arma-
tuurlaud nahaga, dekoratiivliistud „Anodized Cross“

PLD - 1 327 € 1 327 €

Disainipakett Suite: nahast musta värvi istmekatted, nahaga viimistletud armatuurlaud, dekoratiiv-
liistud "Piano Black"

PLC - 1 531 € 1 531 €

Disainipakett Eco Suite: nahast istmekatted must/pruun, nahaga viimistletud armatuurlaud, dekora-
tiivliistud "Piano Black"

PLB - 1 837 € 1 837 €

Ilma mudelitähistuseta tagaluugil 0NA 0 € 0 € 0 €

Veljed ja rehvid Kood 50 60 80

18" terasveljed ilukilpidega "ANDROMEDA", rehvid 235/60 q - -

19" valuveljed "PROTEUS", antratsiithallid/poleeritud, rehvid 235/55; asendavad standardvelgi - q q

19" valuveljed "PROTEUS", antratsiithallid/poleeritud, rehvid 235/55 ees, 255/50 taga - - q

19" valuveljed "REGULUS", antratsiithallid/poleeritud, rehvid 235/55; asendavad standardvelgi PJC 1 133 € 117 € -

19" valuveljed "REGULUS", antratsiithallid/poleeritud, rehvid 235/55 ees, 255/50 taga;  
asendavad standardvelgi

PJK - - 117 €

20" valuveljed "VEGA", rehvid 235/50 R20; asendavad standardvelgi PJG - 617 € -

20" valuveljed "VEGA", rehvid 235/50 ees, 255/45 taga; asendavad standardvelgi PJH - - 617 €

21" valuveljed "BETRIA", antratsiithallid; rehvid 235/45; asendavad standardvelgi PJF - 1 321 € -

21" valuveljed "BETRIA", antratsiithallid; rehvid 235/45 ees, 255/40 taga; asendavad standardvelgi PJL - - 1 321 €

Rehviparanduskomplekt (12 V kompressor + rehvitäitevedelik) q q q

AUTO VARUSTUS

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

EMOR BRAND HEALTH UURINGUS  
OSALENUD INIMESTE HINNANGUL ON ŠKODA 
MADALAIMATE ÜLALPIDAMISKULUDEGA 
AUTOMARK EESTIS.

2016 20202018
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INTEJÖÖRID

LOFT

Disainipaketti LOFT 
kuulub moodne, 
kuid samas hubane 
interjöör. Elegantne 
ja ajatu halli ja musta 
kombinatsioon 
tekitab harmoonilise 
tunde. Lastega 
pered hindavad 
selle materjali 
vastupidavust, lisaks 
on seda lihtne ka 
puhas hoida.

STUDIO
Disainipakett 
STUDIO on 
lihtsa ja puhta 
stiiliga, mis järgib 
täpselt põhimõtet 
"funktsioon 
annab vormi“. 
Sisustusmaterjalide 
jaoks on valitud 
ennast õigustanud 
halli ja musta 
kombinatsioon.

LODGE

Disainipakett 
LODGE rõhutab 
tuleviku liikuvuse 
ja jätkusuutlikkuse 
teemat. Loodus 
liigub koos teiega. 
Pehmed materjalid 
ja erksad värvid 
muudavad teid 
ümbritseva ruumi 
hubaseks ja 
sõbralikuks, luues 
teile reisil meeldiva 
atmosfääri.
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INTEJÖÖRID

LOUNGE

Elektriauto 
uuenduslikud 
omadused pluss 
disainipakett 
LOUNGE. 
Kvaliteetsete 
materjalidega 
teostatud 
läbimõeldud 
interjöör on 
kaunis, moodne 
ja keskendub 
eksklusiivsetele 
detailidele.

ECOSUITE

Stiilne ja detailideni 
lihvitud disainipakett 
ECOSUITE suudab 
rahuldada nii 
mugavust kui ka 
keskkonnasõbralikke 
lahendusi 
puudutavaid kõige 
kõrgemaid nõudmisi. 
Kattematerjaliks 
on ainulaadne 
oliivpargitud 
konjakivärvi nahk. 
Kemikaalide asemel 
on parkimisel 
kasutatud 
looduslikke 
oliivilehe-ekstrakte.

SUITE

Nautige luksust 
disainipaketiga 
SUITE. 
Eksklusiivsete 
materjalidega 
teostatud sisustus, 
milles domineerib 
pehme nahk ja mis 
ümbritseb teid 
ülima mugavuse ja 
harmooniaga.
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MyŠKODA rakendus 
Sinu isiklik teekaaslane. My ŠKODA rakenduse 
osa on interaktiivne abiline PAUL, kes on 
valmis Sind abistama mitte ainult auto juures, 
vaid ka sinu päeva korraldamisel.  

ŠKODA Connect rakendus
Naudi täielikku kontrolli oma auto üle. Laadi alla 
ŠKODA Connecti rakendus ja saad pideva juurdepääsu 
kõigile auto vajalikele funktsioonidele, olgu nendeks 
siis sõiduandmed, sõiduulatus, marsruudi kavandamine 
või isegi koht, kuhu auto viimati pargitud sai.

Hinnakiri kehtib alates 01.09.2020. Hinnakiri on eurodes. Hinnakirjas toodud informatsiooni hindade, standard- ja lisavarustuse, disaini ja tehniliste 
detailide osas on tootjal õigus muuta sellest ette teatamata. Tegemist on soovituslike jaehindadega ja hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.  
Škoda sõiduautodele kehtib üle-euroopaline tootjatehase garantii 4 aastat läbisõidupiiranguga 120 000 km. Hooldusvälp vastavalt hooldusnäidule. 
Škoda 24 h autoabi kehtib garantiiperioodil esimesed 2 aastat. Škoda autoabi 24 h +372 6 979 182.
Mõned hinnakirjas toodud mudelid võivad piltidel sisaldada lisavarustust, mis ei kuulu tingimata põhivarustuse hulka. Kogu teave tehniliste andmete, 
kujunduse, varustuse, materjalide, garantiide ja välimuse kohta oli trükkimineku ajal õige. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi ilma ette teata-
mata. Kataloogis toodud teave on üksnes juhindumiseks. Trükitehnoloogia piirangute tõttu võivad kataloogis toodud värvide ja muude materjalide 
toonid tegelikkuses erineda. Põhi- ja lisavarustuse, hetkehindade ja tarnetingimuste kohta värskeima teabe ja lisaandmete saamiseks võtke ühendust 
volitatud ŠKODA partneriga.

Teenuse pakkuja on Swedbank Liising AS. Tutvuge teenuse tingimustega www.swedbank.ee, vajaduse korral konsulteerige pangatöötajaga. Krediidi 
kulukuse määr on 3,23 %, vara hind 19 416.67 € + km, sissemakse 15% periood 5a, lepingutasu 200 €, intress 6 kuu Euribor + 1.89% a (01.07.2020 oli 
6 kuu Euribor -0,295% Euribori negatiivne väärtus loetakse võrdseks nulliga; Euribor võib muutuda iga 6 kuu järel), tagasimaksete summa 17 040.34 €. 
Krediidi kogukulu on 17 064.34 €.
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