
ENYAQ iV
NYE ŠKODA



LAD OPP TIL DAGEN 

Nye ŠKODA ENYAQ iV er ikke bare en ny SUV. Det er en helt ny filosofi.  
ŠKODA sin første helelektriske bil gir et unikt perspektiv på teknologi, design, 
mobilitet og miljøansvar. 
 
Det imponerende utseendet, smidigheten og den umiddelbare akselerasjonen 
gjør bilen morsom å kjøre. Topp moderne tilkoblingstjenester og en rekke  
assistentsystemer gjør den til en pålitelig følgesvenn. En helt ny tilnærming til 
interiørdesign gjør kjøreturen til en glede. Alt dette gjør ŠKODA ENYAQ iV til 
en allsidig og praktisk bil, en fullverdig partner til både familien og naturen. 
 
ŠKODA ENYAQ iV er konstruert som en elektrisk bil fra starten av og er et helt 
nytt kapittel i ŠKODA sin historie. 





ELEKTRISK,  
OGSÅ PÅ UTSIDEN 
Ny teknologi kombinert med et helt nytt design. ŠKODA ENYAQ iV er det første 
medlemmet av ŠKODA-familien som er 100% helelektrisk. Det tydelige form-
språket til en SUV kombinert med ŠKODAs tradisjonelle designspråk gir en 
modig, frisk og innovativ designtilnærming. Det nyeste tilskuddet til ŠKODA   
iV-familien kommer til syne med unik teknologi og skarpe linjer.

FUNKSJON OG FORM 

Med sitt karosseri, robuste front, særegne panser og 
høy bakkeklaring er det ingen tvil om at dette er en 

SUV. En elbil trenger egentlig ikke en grill men 
ŠKODA ENYAQ iV er ikke en fullverdig ŠKODA uten. 

Dette sterke identitetselementet, som gir ŠKODA- 
bilene sitt typiske uttrykk, leveres i to utgaver.





DYNAMISK SIGNATUR 

Med sine særegne linjer og skarpe kanter ser ŠKODA ENYAQ iV dynamisk ut allerede før den begynner å bevege seg. 
Dette kulminerer i de elegant formede baklysene som strekker seg ut over karosseriets sider. Fåes også med LED-   
baklys med animerte blinklys.



FRONTLYSDESIGN 

Den unike krystallstrukturen i grillen understreker en tredimensjonalitet og forvandler den til et 
opplyst kunstverk (ekstrautstyr). LED Matrix frontlykter er en innovativ løsning for veibelysning 
og gir en høyere grad av sikkerhet.





AERODYNAMIKK OG KJØREEGENSKAPER 

Enten vi snakker om karosseriets elegante former, utvendige 
detaljer eller bilens aluminiumsfelger, har fokuset hele tiden 

vært på lavest mulige luftmotstand. Å plassere batteriet 
under gulvet, mellom for- og bakaksel, gir bilen en optimal 

vektfordeling. Dette resulterer i utmerket stabilitet                
og kjøredynamikk.

GRILL I KRYSTALLDESIGN 

Egenart og originalitet. Som ekstrautstyr kan frontgrillen på SKODA ENYAQ iV leveres med  
130 LED-dioder som skaper en lysstripe og forbinder dermed frontlys og grill til en enhet.       
De vertikale lamellene bak glassplaten vil også gjengi lys. Lysene i frontgrillen slås på når        
frontlysene aktiveres og lyser sammen med nærlys eller i kombinasjon med “coming home/         
leaving home” funksjonen. LED-lysene aktiveres også når du åpner og lukker bilen eller        
nærmer deg den med nøkkelen i lommen.



TAKRELINGER 

Takrelingene er nydesignet i 
et lavere design for bedre 
aerodynamikk. Takrelingene 
kan også leveres i sort 
utførelse.

PANORAMASOLTAK 

Slipp inn mer lys og luft. 
Med det elektrisk justerbare     
panoramasoltaket i sotet 
glass kan du åpne opp            
over forsetene. 



FRONTDESIGN        
INNSTEGSMODELL 

Bilens imponerende 
eksteriør er like elegant, 
uansett hvilken vinkel du 
bivåner. Som ekstrautstyr 
kan grillen leveres med  
belysning som virkelig er 
et dekorativt element.        
Nye ENYAQ iV leveres 
med innovativ teknikk for      
hovedlysene med LED-
teknologi i alle funksjoner. 
Lysdioder gir høy ytelse  
og energieffektivitet.

LED BAKLYKTER 
INNSTEGSMODELL 

Din sikkerhet er alltid 
prioritet nummer en for 
ŠKODA. Derfor er også 
innstegsmodellen utstyrt 
med LED baklykter.





Inspirert av din livsstil! ŠKODA ENYAQ iV leveres i flere design-           
varianter og våre interiørdesignere har brukt mye tid på samtlige  
detaljer slik at du skal føle deg mest mulig komfortabel under reisen.  
Spesifikke designelementer for hver enkelt modell finner du i hele 
interiøret: seter, dashbord, armlener, midtkonsoll, dørtrekk, 
interiørlister, belysning og gulvmatter er alle unike.

PRODUSERT AV ŠKODA,  
DESIGNET AV DEG



SUITEeco
DESIGN SELECTION







ECOSUITE   

ecoSuite Design Selection tilfredsstiller    
selv de høyeste krav til komfort, såvel som 

miljøvennlige løsninger. Interiøret er trukket 
i et mykt cognac brun farget skinn med  

kontrastdetaljer i fargen stone-beige.             
I stedet for kjemikalier brukes et ekstrakt av 

oliventreblader i garvingen av skinnet for å 
gjøre produksjonen mer økologisk. Dette        

verdsettes av alle som omfavner prinsippene 
for bærekraftig utvikling.





INSTRUMENTPANEL, DØRTREKK                 
OG GULVMATTER                 

EcoSuite Design Selection leveres med dashbord i kunstskinn 
i fargen cognac brun. Interiørlister i sort høyglans (dashbord 

og dører) og dørtrekk i cognac brun skinn. De sorte           
gulvmattene med kantsøm i cognac brun utfyller                   

det elegante interiøret.



STIL OG FUNKSJONALITET 

Midtkonsollet er trukket i skinn i fargen cognac brun og er i tillegg polstret for maksimal komfort. Det myke LED-lyset under konsollet leveres 
som en del av Ambient interiørbelysning og er standard. Et særegent, stilig element er forsetene med kantsøm i kontrastfarge.





SUITE
DESIGN SELECTION







SUITE  

Nyt et snev av luksus med Suite Design Selection. 
Interiøret er sydd i eksklusive materialer med 

mykt skinn for høyest mulig komfort og harmoni.



STILFULLE DETALJER 

En særegen helhet er skapt gjennom unike detaljer, som for eksempel 
kantsøm og piping i kontrastfargen cognac brun.

SETETREKK, 
INTERØRLISTER 

OG GULVMATTER 

Interiøret i Suite     
Design Selection      

leveres med sorte 
skinnseter for best 

mulig komfort og 
kjøreglede.               

Dashbord er sydd i 
sort kunstskinn med 
en elegant kantsøm. 

Andre karakteristiske 
trekk inkluderer 

interiørlister i sort 
høyglans (dashbord og 
dører), sorte dørtrekk i 
kunstskinn, samt sorte 

gulvmatter med kant-
søm i fargen cognac 

brun.





LOUNGE
DESIGN SELECTION







LOUNGE 

Egenskapene til ŠKODA ENYAQ iV utfyller 
Lounge Design Selection spesielt godt. Det 

forseggjorte interiøret med materialer av høy 
kvalitet møter et estetisk, moderne utseende 

med fokus på de eksklusive detaljene.



KANTSØM  

Den dekorative kantsømmen understreker det vakre               
håndverket i Lounge Design Selection interiøret.

SETETREKK, 
INTERØRLISTER 

OG GULVMATTER 

Setetrekk er trukket i 
en kombinasjon av 

skinn og mikrofiber og 
kompletteres av et     

dashbord sydd i mikro-
fiber med kantsøm. 

Andre karakteristiske 
trekk inkluderer 

interiørlister med   
Anodized Cross-dekor 

(dashbord og dører), 
dørtrekk i mikrofiber, 

samt sorte gulvmatter.





LODGE
DESIGN SELECTION







LODGE 

Morgendagens mobilitet og bærekraft reflekteres sterkt 
i Lodge Design Selection. Naturen flytter inn hos deg. 

Myke materialer og lyse farger gjør kupéen innbydende 
og skaper en hyggelig atmosfære for hele familien.



INTERØRLISTER 

Interiørlister med Silver Square Haptic-dekor understreker ikke bare dashbordets form 
men er også et dekorativt element i dørpanelene.

SETETREKK, OG 
GULVMATTER 

Lodge Design          
Selection har sete-

trekk i en unik       
kombinasjon av stoff 

laget av resirkulert  
polyester fra PET- 

flasker og ull. Dette 
understreker 

interiørets naturlige 
karakter. Ullen er    

testet og godkjent av 
The Woolmark     

Company i samsvar 
med deres                     

sertifiserings-          
prosesser. Et merke 

for dette er integrert i 
setet og symboliserer 

dermed den bære-
kraftige tilnærmingen. 
Andre karakteristiske 

interiørfunksjoner     
inkluderer dashbord 

og dørtrekk trukket i 
samme stoff, samt 

sorte gulvmatter.





LOFT
DESIGN SELECTION







LOFT  

Loft Design Selection har et moderne og   
innbydende interiør. Den elegante og tidløse 

kombinasjonen av grått og svart vekker en 
harmonisk følelse. Familier med barn vil 

sette pris på holdbarheten til materialet som 
i tillegg er lett å holde rent.



PRAKTISKE FUNKSJONER OG STIL 

Praktisk trenger ikke å bety stramt. Dekorative kantsømmer finner 
du i hele interiøret, også i baksetet.

SETETREKK, 
INTERIØRLISTER

OG GULVMATTER 

Loft Design Selection 
leveres med setetrekk i 
en kombinasjon av stoff 
og skinn. Dashbordet er 

sydd i stoff med en     
tydelig kantsøm. Andre          

karakteristiske trekk   
inkluderer interiørlister i 

børstet aluminium     
(dashbord og dører), 

samt dørtrekk i stoff og 
sorte gulvmatter.





START ET NYTT KAPITTEL







POWERED BY IONITY 

IONITY-prosjektet representerer en progressiv løsning innen bygging av lade-
infrastruktur. Målet er å tilby elbileiere langtur uten begrensninger. 
 
IONITY-prosjektet er et samarbeid mellom BMW Group, Daimler AG, Ford 
Motor Company og Volkswagen Group med Audi og Porsche, som er i ferd med 
å bygge en serie med kraftige ladestasjoner langs store motorveier over hele 
Europa. ŠKODA har inngått et samarbeid med IONITY for å kunne tilby våre 
kunder en avtale som gir tilgang til både lading og reduserte priser. Base-      
nettverket skal omfatte rundt 400 ladestasjoner med en maksimal lade-        
kapasitet på opptil 350 kW. Ladingen på en IONITY-stasjon er ikke bare rask, 
men også enkel. Hvert ladepunkt har en skjerm som guider deg gjennom     
prosessen.



LAD FOR INNTIL  
510 KM MED KJØRING   
Bilens rekkevidde og effekt bestemmes av hvilken batteritype/modell du velger 
(50/60/80/80X), samt din kjørestil. 50 og 60-modellene leveres med bakhjulsdrift 
og  for 80-modellen kan du velge mellom bakhjulstrekk eller 4x4*. Avhengig av  
hvilken modell du velger vil rekkevidde være inntil 510 km. Rekuperasjon kan       
brukes til å utvide rekkevidden og energien som produseres ved oppbremsing       
lagres til batteriet. Dette kontrolleres med "paddles" ved rattet og lar deg stille tre 
nivåer for rekuperasjon og intensitet.

LADEALTERNATIVER 

Ved å bruke Mode 3-kabelen til venstre (leveres som standard) kan du lade med en effekt på opptil 11 kW per time ved alle    
offentlige ladestasjoner. Den universelle AC ladekabelen iV Universal Charger** til høyre fungerer som en nødlader med vanlig 
stikkontakt. På høykapasitets DC-ladestasjoner kan ENYAQ iV lades med en effekt på opptil 125 kW (avhengig av batteri- 
versjon). Ett års forhåndsbetalt tilgang til Ionity, gir deg  rabatterte priser på hurtiglading.

LADING 

Det er flere måter å lade bilen på.     
Ladepunktet er plassert der drivstoff-
tanken normalt er, (på passasjersiden 

bak). Avhengig av lademetode 
(AC/DC) og batterikapasitet, kan du 

lade batteriet (opptil 80%) på bare    
38 minutter.

*  Tilgjengelig på et senere tidspunkt. 
    AC – Vekselstrøm 
     DC – Likestrøm 

**  Illustrasjonsbilde, kan avvike





VARMEPUMPE 

Sammenlignet med bensindrevne biler produserer ikke elektriske biler tilstrekkelig med varmluft til kupéen. Løsningen er i stedet et svært effektivt varmepumpesystem        
som komprimerer kjølemiddel under høyt trykk. Den produserte varmen brukes til å varme opp kald luft utenifra. Dette bruker mindre energi fra batteriet til                                
kupévarmeren, slik at du kan dra nytte av minst 30% større rekkevidde sammenlignet med elektriske kjøretøy uten varmepumpe.



ADAPTIVT UNDERSTELL 

Din ŠKODA ENYAQ iV kan utstyres med Adaptivt understell (Dynamic Chassis Control DCC). Som en del av infotainment-menyen lar den deg velge en av seks 
forskjellige kjøremoduser i henhold til dine spesifikke krav: Eco, Eco +, Comfort, Normal, Sport og Individual. I tillegg kan du definere dempningsintensiteten 
mellom modusene, fra Comfort + til Sport +. 







TEKNOLOGI SOM  
SETTER DEG I FØRERSETET 
Unn deg litt luksus i hverdagen. Med en rekke gjennomtenkte 
tekniske løsninger og smarte funksjoner blir din reise alltid en 
hyggelig opplevelse.

KESSY  PÅ ALLE 
DØRER 

(Keyless Entry, Start and 
exit System) gir deg mulig-
het til å åpne/låse og 
starte/stoppe bilen uten 
bruk av nøkkel. Du må kun 
bringe nøkkelen med deg.

SENSORSTYRT    
ELEKTRISK BAKLUKE 

Denne funksjonen fungerer 
ved hjelp av en sensor på 

støtfangeren bak. Dermed er 
det ikke noe problem å åpne 
bakluken selv om du ikke har 

noen ledige hender. Alt du 
trenger å gjøre, er å bevege 

foten i nærheten av sensoren, 
og bakluken åpnes auto-

matisk. Deretter lukker du 
den på samme måte. Denne 

funksjonen er tilgjengelig i 
kombinasjon med elektrisk 

bakluke og KESSY.









DIGITALT                                
INSTRUMENTPANEL 

Fire mulige visninger som standard, 
navigasjon, assistansesystemer og 
kjørestatistikk (Good Bye View) vises 
på et 5,3" skjerm. Alt styres enkelt 
via “View” knappen på rattet.

PHONE BOX / USB PORTER 

Phone Box er et oppbevaringsrom for 
mobiltelefoner i midtkonsollen. Det 
gir mulighet for mobilsamtaler også 
når signalet er dårlig. Det viktigste    
elementet er en planar antenne i 
bunnen av oppbevaringsrommet, som 
lar deg opprette en induktiv for-     
bindelse til bilens utvendige antenne. 
Takket være Phone Box kan du nå 
også lade smarttelefonen ved hjelp   
av den trådløse Qi-standarden. Her 
finner du også to USB-C innganger 
for enkel tilkobling til bilens               
infotainment system.



AUGMENTED REALITY (AR) HEAD-UP DISPLAY 

Head-up display er en innovativ og sikker måte å gi sjåfører en perfekt oversikt over bilens kjørecomputerfunksjoner i kombinasjon med annen relevant 
informasjon (hastighet, navigasjon, adaptiv cruise control etc). All informasjon vises direkte i synsfeltet og forhindrer distraksjon betydelig.



MULTIMEDIA 13" SKJERM 

Multimediaskjermen på hele 13" gjør det enkelt å kontrollere bilens infotainment og kjøretøyfunksjoner. Den har også “touch slider” der du ikke trenger å berøre skjermen 
mens du for eksempel kontrollerer klimaanlegg, setevarme eller volumkontroll. Den muliggjør også zooming av navigasjonskartet. Under skjermen finner du også en     
praktisk ergonomisk håndleddstøtte når du bruker skjermen.



INFOTAINMENT 

Valgfritt infotainment med navigasjonssystem 
gir deg nye muligheter og tilkobling på toppnivå. 
I tillegg til berøring eller gesture control, får man 
også tjenesten prediktiv cruisecontrol (PCC).

AREA VIEW 

Du vil føle deg tryggere bak rattet med fire       
kameraer som overvåker området rundt hele 
bilen. Kameraene er plassert i frontgrillen, side-
speilene og på bakluken. Bildet vises i infotain-
mentskjermen slik at du kan respondere raskt 
om hinder skulle dukke opp ved f.eks. rygging.



INNSTEGSBELYSNING 

En LED-lampe under speilene projiserer ŠKODA-logoen og lyser 
opp innstegsområdet når døren åpnes.



EASY CONTROL - BRYTER FOR PANORAMASOLTAK 

Åpne eller lukk panoramasoltaket enkelt ved å berøre bryteren i takpanelet over 
hodet. Her justerer du også enkelt lysintensiteten på leselampene ved å holde 
fingeren under lampen.

KOMFORT - OGSÅ I BAKSETET 

Climatronic 3-soners klimaanlegg med elektronisk regulering, automatisk omluft og mulighet 
for individuell temperatur i 3 soner. Klimaanlegget har også en fuktsensor som reduserer dugg i 
bilen. På baksiden av fremre midtarmlene finner du også uttak for 230 V eller 12 V og to USB-C 
innganger for lading av mobiltelefon etc.





AMBIENT INTERIØRBELYSNING 

Det er opp til deg om du  velger én favorittfarge eller lar hver dag få sin egen fargetone. Ambient interiørbelysning tilbyr en rekke fantastiske   
fargealternativer og inkluderer lysstripe i instrumentpanel og dører, samt belysning av fotområdet foran og bak. Dørhåndtak og bagasjerom er 
også utstyrt med belysning.





    EKTE VENNER FORBLIR 
ALLTID VED DIN SIDE



SMÅ IDÉER FOR  
STORE LØSNINGER
Mindre endringer kan gjøre en betydelig forskjell. Vi har kombinert alle 
gode idéer for å gi deg en problemfri reise. Du får plass til mer, får 
bedre orden i bilen og turen blir mer behagelig for alle passasjerene. 

HOLDER FOR PARAPLY  

I førerdøren finner du en smart løsning. Døren har en egen holder for paraply og er designet 
slik at vannet blir drenert bort etter bruk. Holderen kan også brukes til f.eks. en snøkost.

FESTEELEMENT FOR BAGASJEROM 

For å unngå at gjenstander i bagasjerommet flytter på seg under kjøring er 
disse to bagasjeromsfestene i plast med borrelås svært hendige. De kan 
plasseres i rommene bak hjulbuene når de ikke er i bruk.

BESKYTTENDE  
FRONTRUTELISTER 

Forhindrer effektivt smuss i 
rommet mellom frontrute  

og karosseri.





FELLBART BORD 

Et smart fellbart bord med koppholder 
finner du innfelt i seteryggen bak begge  
forseter.* 
 
* Del av familiepakken.

DOBLE OPPBEVARINGSLOMMER 

Lommene på baksiden av begge forsetene er perfekt for 
oppbevaring av f.eks. laptop og telefon eller til mindre 
gjenstander som nøkler etc.





ARMLENE BAK 

Et nedfellbart armlene med koppholdere gjør at også 
passasjerene i baksetet sitter mer komfortabelt.

OPPBEVARINGSROM I FORDØRENE 

I det romslige oppbevaringsrommet i fordøren    
finner du flaskeholder for en 1,5-liters flaske.



SOVEPAKKE* 

Bakre passasjerer sover ekstra godt gjennom en lang reise takket være sovepakken. Den inkluderer blant 
annet variable nakkestøtter for de ytterste seteposisjonene og gir komfortabel hodestøtte mens du sover. 
 
* Del av familiepakke pluss



IKKE PAKK LETT, 
PAKK RETT
Det romslige bagasjerommet lar deg pakke det du måtte trenge 
for turen. De smarte funksjonene sørger for at alt holder seg på 
rett sted.

FORSKJELLIGE NETT 
Ved hjelp av de tre nettene kan 

du inndele bagasjerommet etter 
behov. Settet inkluderer et    

horisontalt nett og to vertikale 
nett. Nettene gjør også at du  
enkelt ser hva du har pakket 

hvor.

FOLDBARE KROKER 

Foldbare kroker kan leveres på begge sider 
i bagasjerommet.

OPPBEVARINGSROM  

Det er ikke bare ladekabler som kan lagres under bagasjeromsgulvet. Takket være de 
praktiske oppbevaringsrommene under det variable bagasjegulvet kan arbeidshansker, 
børste, verktøy etc. lagres sikkert.





FOLDBART                          
TILHENGERFESTE 

ŠKODA ENYAQ iV kan leveres med 
et foldbart tilhengerfeste. Tilhenger-
festet gjør at du ikke trenger å fjerne 
kroken når det ikke er i bruk. Opereres 
fra innsiden av bagasjerommet. 

KNAPP FOR NEDFELLING AV 
BAKSETET 

Baksetene kan legges ned ved hjelp av 
en fjernutløserknapp i bagasjerommet, 
slik at det blir enda enklere å laste inn 
og ut av bilen.



LASTEKAPASITET 

Det romslige bagasjerommet på 585 liter 
kan utvides ytterligere ved å legge ned 
baksetet.





   SINNSRO KOMMER  
SOM STANDARD 



URBAN EVASIVE STEERING SUPPORT 

Dette assistentsystemet hjelper deg med unnamanøvrering i forhold til trafikkøyer, parkerte biler, 
veiarbeid osv. Ved å bruke online kommunikasjon med oppdaterte data fra andre biler som allerede 
har passert disse stedene, kan bilen din styres basert på disse dataene.*

* Tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Travel Assist kombinerer funksjonene til flere av assistentsystemene og sørger for at du føler deg 
trygg og komfortabel, enten du kjører i byen eller på motorveien. For maksimal sikkerhet må Travel 
Assist konstant overvåkes av føreren.

TRAVEL 
ASSIST



SIDE ASSIST 

Ved hjelp av radarsensorer i bakre støtfanger, oppdager Side Assist andre biler og  
syklister opp til 70 meter bak bilen. Basert på avstand og hastighet avgjør systemet 
om det skal varsle førereren.

TURN ASSIST AND COLLISION AVOIDANCE ASSIST 

Turn Assist overvåker trafikk i motgående kjøreretning når du skal svinge til venstre 
(med hastighet under 15 km/t). I kritiske situasjoner kan systemet stoppe bilen helt 
og slå på varsellampene. Collision Avoidance Assist støtter føreren ved aktivt å øke 
styremomentet i tilfelle en forestående kollisjon med en fotgjenger, syklist eller et 
annet kjøretøy - ideelt sett forhindres ulykken med en kontrollert unnamanøver.

EXIT WARNING 

Når du stopper bilen din og åpner døren for utstigning oppdager dette systemet 
andre trafikanter på en avstand inntil 35 meter. Om noe skulle nærme seg foran 
eller bak bilen vil et visuelt og hørbart signal advare om å komme seg ut. 



PREDIKTIV/ADAPTIV CRUISE CONTROL  

Ved hjelp av et frontkamera og detaljert informasjon fra bilens navigasjonssystem, kan PCC forutsi kjøreforholdene 
de neste 1-2 km. Om nødvendig endrer systemet bilens hastighet og skifter gir.



LANE ASSIST+ AND NARROW PASSAGE ASSIST 

I hastigheter over 60 km/t vil Lane Assist+ bistå med å holde bilen midt i 
kjørefeltet. Dette systemet kan også ta kontroll over bilen i tilfeller hvor f.eks. 
veiarbeid har gjort endringer i kjørebanen. Om du kjører i et smalt kjørefelt 
vil Narrow Passage Assist automatisk anslå om det er nok plass til å kjøre 
forbi foregående bil.*

EMERGENCY ASSIST 

Dette systemet kombinerer DSG, prediktiv/adaptiv cruise control og Lane 
Assist og kan varsle føreren og om nødvendig stoppe bilen hvis føreren  
kollapser grunnet helseproblemer.

TRAFFIC JAM ASSIST AND FOLLOW DRIVE 

Hvis systemet ikke oppdager et kjørefelt (i hastigheter opp til 30 km/t), eller bare et 
kjørefelt blir oppdaget (i hastigheter opptil 60 km/t) følger Follow Drive systemet 
kjøretøyet foran til veimerking er tilgjengelige igjen. 

* Tilgjengelig på et senere tidspunkt.



FLERE EKSPERTER 
OMBORD

Du møter alltid ulike situasjoner på veien. For å sikre at 
bilen er klar for å håndtere disse er SKODA ENYAQ iV     
utstyrt med flere assistentsystemer som hjelper eller     
utfyller sjåføren i kritiske situasjoner.

MATRIX FUNKSJON 

Vårt LED hovedlys tilbyr Matrix lysfunksjon. Dette tillater deg å bruke fjernlyset hele tiden, men uten å blende annen trafikk. Ved hjelp av Matrix  
lysfunksjonen tilpasser bilen lysbildet ved å skru av og på de forskjellig LED-lampene. Ved hjelp av data fra bilens navigasjonssystem, vil fjernlyset  
kun slås på når bilen er ute av tettbebygd strøk.



MULTIKOLLISJONS- 
BREMS 

Hvis det skjer en kollisjon, er 
det overhengende fare for at 
du i panikken forårsaker 
ukontrollerte bilbevegelser. 
Multikollisjonsbrems hindrer 
at dette skjer og sørger for 
kontrollert nedbremsing til 
lovfestet minstehastighet på 
10 km/t. Dette hindrer, eller i 
det minste, reduserer          
effekten av kjedekollisjoner.

CREW PROTECT 
ASSIST 

Crew Protect Assist gir   
økt beskyttelse for fører   
og passasjer foran om en 
kritisk situasjon skulle 
oppstå.  Systemet vil   
automatisk lukke side-   
vinduene (slik at bare 5    
cm åpnes), lukker soltaket 
og strammer sikkerhets-
beltene.









LAD OPP 
   FOR MORGENDAGEN



  EN LITEN FORANDRING 
GJØR EN STOR FORSKJELL





GJØR DIN ENYAQ, 
TIL DIN ENYAQ

21" BETRIA antrasitt metallic  
aluminiumsfelger

20" VEGA sølv metallic  
aluminiumsfelger

19" PROTEUS sølv metallic  
aluminiumsfelger

19" REGULUS antrasitt metallic  
aluminiumsfelger

18" stålfelger med ANDROMEDA  
hjulkapsler
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50*** 60*** 80 80X***

WLTP – World harmonized light-duty vehicles testprosedyre.       * Avhengig av ladekabel. 

    ** Avhengig av understell og utstyrsvalg. 

  *** Alle data er foreløpige og kan endres. 

**** Utstyrsvalg vil kunne påvirke rekkevidden.

TEKNISKE  SPESIFIKASJONER 

MOTOR 

Effekt (hk)                                                                                                                           146                                                                           177                                                                          200                                                                         265 

Dreiemoment (Nm)                                                                                                         220                                                                         310                                                                         310                                                                         425 

Batterikapasitet (kWh) – brutto                                                                                     55                                                                             62                                                                           82                                                                           82  

Batterikapasitet (kWh) – netto                                                                                     52                                                                             58                                                                           77                                                                            77 

KJØREYTELSER 

Topphastighet (km/h)                                                                                                       160                                                                         160                                                                         160                                                                         160 

Akselerasjon 0–100 km/h (s)                                                                                         11,4                                                                         8,9                                                                         8,5                                                                           N/A 

Rekkevidde – WLTP (km)****                                                                                         340                                                                         390                                                                         510                                                                         460 

KRAFTOVERFØRING 

Type                                                                                                                                     Bakhjulstrekk                                                         Bakhjulstrekk                                                       Bakhjulstrekk                                                       4x4  

LADING 

AC (0–100%) – effekt (kW)/time (t/min)*                                                                   7,2 kW/7 t 30 min                                                 11 kW/6 t 45 min                                                 11 kW/7 t 30 min                                                 11 kW/7 t 30 min 

DC (5–80%) – effekt (kW)/time (t/min)                                                                       50 kW/50 min                                                       100 kW/42 min                                                   125 kW/38 min                                                    125 kW/38 min 

VEKT 

Egenvekt – standard versjon uten fører (kg)                                                               1.875                                                                       1.923                                                                     2.000                                                                     N/A 

Nyttelast – inkludert fører og ekstrautstyr (kg)                                                         593                                                                         586                                                                         658                                                                         N/A 

Tillatt hengervekt u/bremser (maks kg)                                                                       -                                                                                750                                                                         750                                                                         750 

Tillatt hengervekt m/bremser (maks kg)                                                                     -                                                                                1.000                                                                      1.000                                                                      1.200

ØVRIGE SPESIFIKASJONER 

Karosseri 5-seters, 5-dørs inkl. bakluke Utvendige mål 

Type   Lengde/bredde (mm) 4,649/1,879 

Foraksel McPherson fjærbensforstilling med underramme av stål  Høyde (mm) 1,616 

Bakaksel  Multi-element aksel med fem tverrgående stag, uten langsgående stag Akselavstand (mm) 2,765 

Bremser Hydraulisk 2-krets bremsesystem, diagonalt forbundet med bremseforsterker, med Dual Rate Sporvidde foran/bak (mm) 1,587/1,566 

– foran Innvendig ventilerte skivebremser med 1-stempels flytende kaliper for 50 og 60; 2stempels for 80/80X Bakkeklaring (mm) 171/186** 

 Innvendige mål 

– bak Trommelbremser Innvendig bredde foran/bak (mm) 1,506/1,488 

Styring Direkte tannstangsstyring med elektromekanisk servo Effektiv bredde foran/bak  (mm) 1,056/990 

Felger 8.J x 18"; 8.J x 19" avhengig av batteriversjon/modell Bagasjeromsvolum (l) 

Dekk 235/60 R18; 235/55 R19; 255/50 R19 avhengig av batteriversjon/modell – slått opp/slått ned 585/1.710
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Din ŠKODA-forhandler:

Noen av modellene i denne brosjyren er avbildet med ekstrautstyr 
som ikke er en del av standardutstyret. ŠKODA forbeholder seg  
retten til endringer (inkludert endringer i tekniske data eller utstyr 
for enkelte modeller). Din autoriserte ŠKODA-forhandler informerer 
deg gjerne om standard- og ekstrautstyr, aktuelle priser, leverings-
betingelser og -terminer.  
 
Vi tar forbehold om trykkfeil.




