
ENYAQ iV
TÄYSIN UUSI ŠKODA



VIRTAA ELÄMÄÄN
Täysin uusi ŠKODA ENYAQ iV on paljon enemmän kuin uusi katumaasturimalli.  
Se tarkoittaa täysin uutta ajattelutapaa. Škodan ensimmäinen täyssähkökatu     maasturi 
tarjoaa ainutlaatuisen näkökulman tekniikkaan, muotoiluun, autoiluun ja ympäristö  - 
 vastuullisuuteen.

Tämän vaikuttavan näköisen auton dynaaminen ajettavuus ja erinomainen kiihtyvyys 
takaavat ajamisen hauskuuden. Edistykselliset liitettävyys mahdollisuudet ja lukuisat 
avustinjärjestelmät tekevät siitä luotettavan matkakumppanin. Täysin uusien sisus-
tuksen designvalintojen ansiosta viihdyt sisätiloissa pidemmänkin aikaa. Kaikki nämä 
asiat yhdessä tekevät ENYAQ iV:stä erityisen monikäyttöisen ja käytännöllisen auton, 
joka sopii täydellisesti niin perheille kuin aktiivista elämää viettäville ja ennen kaikkea 
ympäristövastuullisuutta arvostaville kuljettajille.

Joka solultaan täyssähköautoksi suunniteltu uusi ENYAQ iV aloittaa täysin uuden 
luvun ŠKODA AUTON historiassa. Nyt on sinun vuorosi aloittaa uusi luku omassa 
elämässäsi.  Tartu kiinni ohjauspyörästä ja astu sähköllä ajamisen aikakaudelle. 

Sitä on Simply Clever. Sitä on ŠKODA.





SÄHKÖISTÄVÄ  
MYÖS ILMEELTÄÄN 
Täysin uusi tekniikka on yhdistetty täysin uudenlaiseen muotoiluun.  
ENYAQ iV on ŠKODA-malliston ensimmäinen automalli, joka on suunniteltu 
heti alusta lähtien täyssähköautoksi. Itsevarmuutta uhkuvassa katumaasturissa 
Škodan perinteinen muotokieli on yhdistetty rohkeaan, raikkaaseen ja 
innovatiiviseen designiin. ŠKODA iV -malliston uusimman tulokkaan  
kauniit linjat kätkevät taakseen ainutlaatuisen tekniikan.

TARKOITUKSEN JA MUODON YHTEYS
Samalla kun korkeampi korirakenne, jykevä keula 

ja näyttävälinjainen konepelti sekä suurempi 
maavara ilmentävät auton katumaasturiluonnetta, 

uudenlainen etumaski vihjaa konepellin alla piilevästä 
yllätyksestä. Täyssähköautossa ei oikeastaan 

tarvitsisi olla etumaskia, mutta ilman sitä ENYAQ iV 
ei olisi oma itsensä. Se on ŠKODA-autoille vahvan 

ominaisilmeen antava elementti.





DYNAAMINEN VALOILME
Voimakkaat, terävät linjat saavat ENYAQ iV:n näyttämään dynaamiselta jopa silloin, kun se seisoo paikallaan. Tätä vaikutelmaa 
korostavat entisestään teräväpiirteiset takavalot. Huippumallisten täys-LED-takavalojen yhteydessä on kristallimaiset 
elementit ja dynaamiset vilkut. Lisäksi niissä on myös Coming / Leaving Home -animaatiosaattovalotoiminto, joka aktivoituu 
esimerkiksi silloin, kun auton keskuslukitus avataan tai lukitaan. 



AJOVALOJEN MUOTOILU
ŠKODA-autoille tyypillinen kristalliviistemäinen design korostaa ajovalojen kolmiulotteisuutta 
muodostaen ainutlaatuisen valoilmeen. Huippuversiona ovat innovatiivista valaisutekniikkaa 
sisältävät Matrix LED -ajovalot, jotka valaisevat tien ja ympäristön tehokkaasti sekä takaavat 
siten entistä paremman turvallisuuden. 





AERODYNAAMISUUS JA AJO-OMINAISUUDET
On kyse sitten korin muotoilusta, ulkopuolen yksityiskohdista 

tai yksittäisistä vannemalleista, minimaalinen ilmanvastus 
heijastuu kaikessa. Akku on sijoitettu auton pohjaan etu- ja 

taka-akselin väliin, mikä takaa auton optimaalisen paino - 
jakauman. Tämän ansiosta auto on erittäin vakaa 

 ja sen ajo-ominaisuudet ovat erinomaiset.

CRYSTAL FACE
Itsevarmuutta huokuvaa autoa leimaavat näyttävyys ja ainutlaatuisuus. Lisävarusteena arviolta 
syksyllä 2021 saataville tulevassa etusäleikössä on 130 lediä, jotka muodostavat ajovalot toisiinsa 
yhdistävän valonauhan valaisten samalla läpinäkyvän etumaskin levyn takana sijaitsevat pystyrivat. 
Crystal Face syttyy, kun ajovalot kytketään päälle, ja on valaistuna lähivalojen palaessa. Ledit 
syttyvät myös Coming / Leaving Home -animaatiosaattovalotoiminnon yhteydessä. Tällöin 
valosegmentit syttyvät kirkastuen ja sammuvat himmentyen luoden kauniin valoefektin.



KATTOKAITEET
Autossa on matalat 
kattokaiteet, 
jotka parantavat 
aerodynaamisuutta. 
Kattokaiteet ovat 
saatavilla joko mustina 
tai hopeanvärisinä valitun 
varustelun mukaan.

PANORAAMA  -
KATTOIKKUNA
Saatavilla oleva 
sähkötoiminen 
panoraamakattoikkuna 
tekee sisätilasta 
miellyttävän valoisan 
ja avaran kaikkien 
matkustajien iloksi. 
Samalla se on erityinen 
designelementti,  
joka korostaa auton 
tyylikästä ulkonäköä.



AUTON KEULA
Valitsetpa minkä 
malliversion 
tahansa, vaikuttava 
ulkonäkö kuuluu aina 
vakiovarustukseen. 
Etumaski on erityinen 
koriste-elementti 
ja autoon on tarjolla 
kahdet eri ajovalot, 
joissa molemmissa 
hyödynnetään  
LED-tekniikkaa. 

TÄYS-LED-
TAKAVALOT
Turvallisuutesi on aina 
tärkeintä. Sen vuoksi 
täys-LED-takavalojen 
kaikki valotoiminnot on 
toteutettu ledeillä.





KOTI ON SIELLÄ,  
 MISSÄ TUNNET   
   OLOSI KOTOISAKSI 





Autoon on tarjolla useita eri sisustuksen designvalintoja erityisine 
yksityiskohtineen, joiden inspiraation lähteenä ovat toimineet 
erilaiset elämäntyylit sekä olohuoneenomainen mukavuus ja 
kodikkuus. Ammattitaitoiset sisustussuunnittelijamme ovat 
harkinneet tarkkaan designvalintojen jokaisen yksityiskohdan 
luodakseen auton matkustamoon olohuonemaisen tunnelman  
– jotta tunnet olosi aina kotoisaksi. Kunkin vaihtoehdon erityiset 
designelementit näkyvät lähes kaikkialla sisätilassa, esimerkiksi 
istuimissa, kojelaudassa, kyynärnojissa, keskikonsolissa, 
oviverhouksissa ja koristelistoissa.

ŠKODAN VALMISTAMA,  
SINULLE SUUNNITELTU



SUITEeco
DESIGNVALINTA







ECOSUITE  
Hienostuneen tyylikäs ecoSuite-

designvalinta täyttää vaativimmatkin 
toiveet mukavuuden ja ympäristö-

vastuullisuuden suhteen. 
Erityisessä konjakinruskeassa 

istuinverhoilussa käytetyn nahkan 
väri on peräisin oliivipuun lehdistä. 

Kokonaisuuden viimeistelevät 
beiget kontrastiyksityiskohdat. 
Nahka on valmistettu erityisen 

ympäristövastuullisesti, sillä sen 
värjäämiseen on käytetty kemikaalien 

sijasta oliivipuun lehdistä peräisin olevaa 
oliivinlehtiuutetta. Tätä arvostavat 

varmasti kaikki, joille kestävän kehityksen 
periaatteiden noudattaminen on tärkeää.





KOJELAUTA, OVIVERHOUKSET  
JA JALKATILAN MATOT

Tyylikäs ecoSuite-designvalinta sisältää 
konjakinruskealla keinonahkalla verhotun kojelaudan 

beigein koristeompelein, kojelaudan ja ovien Piano 
Black -koristelistat sekä konjakinruskeat keinonahkaiset 
oviverhoukset. Sisätilan ilmeen viimeistelevät jalkatilan 

mustat matot, joissa on konjakinruskeat tereet.



TYYLIKKYYS JA TOIMIVUUS
Konjakinruskealla keinonahkalla verhoiltu keskikonsoli täydentää ecoSuite-designvalinnan tunnistettavaa ilmettä. Keskikonsolin pehmeä materiaali  
on lisäksi miellyttävän tuntuinen. Tämä ilahduttaa etenkin pitkiä kuljettajia, joiden jalka osuu ajettaessa helposti keskikonsoliin. Keskikonsolin valaistus  
sisältyy sisätilan LED-tunnelmavalaistukseen. Etuistuinten kontrastiväriset tereet ovat erittäin tyylikäs yksityiskohta.





SUITE
DESIGNVALINTA







SUITE 
Nauti Suite-designvalinnan ylellisyydestä. 

Sisätiloissa on käytetty ylellisiä materiaaleja 
kuten pehmeää nahkaa, mikä takaa ensiluokkaisen 

mukavuuden ja harmonisen tunnelman.



TYYLIKKÄÄT YKSITYISKOHDAT
Näyttävä kokonaisuus syntyy ainutlaatuisista yksityiskohdista kuten koristeompeleista 
ja -tereistä, joiden värinä on tyylikäs konjakinruskea.

VERHOILUT, 
KORISTELISTAT 
JA JALKATILAN 

MATOT
Suite-designvalinnassa 

on istuimien musta 
nahkaverhoilu, jonka 

pinta on miellyttävän 
tuntuinen. Tämä takaa 
kaikkien matkustajien 

maksimaalisen 
mukavuuden. 

Kojelaudan musta 
keinonahkaverhoilu 

on viimeistelty 
koristeompelein. 

Muihin tunnus piirteisiin 
lukeutuvat kojelaudan 

ja ovien Piano Black 
-koristelistat, mustat 

keinonahkaiset 
oviverhoukset ja 

mustat jalkatilan matot 
konjakinruskein terein.





LOUNGE
DESIGNVALINTA 







LOUNGE
Lounge-designvalinta täydentää 

upeasti innovatiivisen täyssähköauton 
luonnetta. Laadukkaista materiaaleista 

valmistettu hienostunut sisustus 
yhdistää toisiinsa modernin estetiikan  

ja tyylikkäät yksityiskohdat.



KORISTEOMPELEET 
Koristeompeleet korostavat Lounge-designvalinnan 
huolellista viimeistelyä.

VERHOILUT, 
KORISTELISTAT 
JA JALKATILAN 

MATOT
Istuimissa on nahkan 
ja mikrokuitukankaan 

yhdistelmäverhoilu. 
Kojelauta on 

puolestaan verhottu 
mikrokuitukankaalla, 

jossa on tyylikkäät 
koristeompeleet. 

Muihin tunnuspiirteisiin 
lukeutuvat kojelaudan ja 

 ovien vaaleanharmaat 
koristelistat, mikro-
kuitukankaiset ovi-

verhoukset ja mustat 
jalkatilan matot.





LODGE
DESIGNVALINTA 







LODGE
Tulevaisuuden liikkuvuus ja kestävyys heijastuvat 

vahvasti Lodge-designvalinnassa. Luonto liikkuu 
kanssasi. Pehmeät materiaalit ja vaaleat värit 

tekevät sisätilasta kodikkaan viihtyisän ja luovat 
matkustamoon miellyttävän tunnelman.



AINUTLAATUISTA ILMETTÄ KOROSTAVAT KORISTELISTAT
Sen lisäksi, että hopeanväriset koristelistat korostavat kojelaudan muotoja ja ovat oviverhousten kaunis 
yksityiskohta, ne myös tehostavat sisätilan ilmettä tehden siitä entistä dynaamisemman näköisen.

VERHOILUT JA 
JALKATILAN  

MATOT
Lodge-designvalinnan 

 istuinverhoilun 
materiaa lina on 

erityinen kangas, josta 
osa on kierrätetyistä 

muovipulloista peräisin 
olevaa polyesteriä 
ja osa villaa. Tämä 

korostaa sisustuksen 
luonnonmukaisuutta. 

Villa on testattu 
ja hyväksytty The 

Woolmark Companyn 
laadunvarmistus-

prosessien mukaisesti. 
Istuimissa on The 

Woolmark Companyn 
villalle myöntämä 

sertifiointimerkki, 
joka ilmentää 

ympäristön kannalta 
kestävää ratkaisua. 
Sisustuksen muihin 

tunnus piirteisiin 
lukeutuvat kojelaudan 

tyylikkäät verhousosat 
ja kankaiset 

oviverhoukset  
koristeompelein sekä 

mustat jalkatilan 
matot. 





LOFT
DESIGNVALINTA







LOFT 
Loft-designvalinta on moderni 
ja kodikas. Harmaan ja mustan 

hienostuneen ajaton yhdistelmä luo 
harmonisen tunnelman. Kestävät 

ja helposti puhtaana pidettävät 
materiaalit sopivat erityisen  

hyvin lapsiperheille.



TYYLIKKYYS JA KÄYTÄNNÖLLISYYS
Käytännöllisyys voi tarkoittaa myös tyylikkyyttä. Koristeompelein viimeistellyillä 
istuimilla lapsesi ja ystäväsi nauttivat aina ylellisestä mukavuudesta.

VERHOILUT, 
KORISTELISTAT 
JA JALKATILAN 

MATOT
Loft-designvalinnan 

yhteydessä istuimissa 
on kankaan ja 
keinonahkan 

yhdistelmäverhoilu. 
Koristeompeleet 

viimeistelevät 
kangasverhoillun 

kojelaudan ilmeen. 
Muihin tunnuspiirteisiin 

lukeutuvat kojelaudan 
ja ovien harjatut 
alumiininväriset 

koristelistat, kankaiset 
oviverhoukset ja 
mustat jalkatilan 

matot. 





ALOITA UUSI LUKU





MIETITYTTÄÄKÖ JOKIN 
SÄHKÖLLÄ AJAMISESSA?  
KYSY POIS – ME VASTAAMME

Kuinka monta kilometriä ajoakku kestää?
Ajoakun käyttöikä on erittäin pitkä. Kokemukset maista, joissa täyssähköautoja  
on runsaammin käytössä ja jopa takseina, osoittavat ajoakun säilyttävän  
alkuperäisestä kapasiteetistaan 75 – 90 prosenttia jopa 200 000 – 300 000  
kilometrin ajon jälkeen (riippuen akkutekniikasta). 

Entä sähkömoottorin huolto?
Koska sähkömoottorin keskeisin ja ainoa liikkuva osa on roottori, sähkömoottorin 
huoltotarve on minimaalinen polttomoottoriin verrattuna. Täyssähköautossa  
öljyn, polttoainesuodattimen tai ilmansuodattimen vaihtoa ei tarvita. 

Voiko täyssähköautoa ladata vesisateessa?
Kyllä voi. Sähköiskun vaaraa tai auton laitteistojen vaurioitumisvaaraa  
ei ole. Sekä auto että akun latauslaite ovat moninkertaisesti suojattuja  
tällaisiltakin olosuhteilta. Virran voi kytkeä päälle vasta sen jälkeen,  
kun latauskaapeli on irrotettu.

Pitääkö latauskaapeli irrottaa heti, kun akku on ladattu täyteen?
Ei tarvitse. Auton lataaminen lopetetaan automaatti sesti,  
kun lataus on valmis.

Eikö täyssähköauto ole kolarissa vaarallinen?
Perinteisten polttomoottoriautojen lailla täyssähköautoille  
tehdään standardoidut törmäystestit, ja tulokset ovat 
olleet hyviä. Ajoakut eivät ole räjähdysalttiita  
törmäyksissä. Täyssähköautoissa on myös  
polttomoottoriautoja vähemmän komponentteja,  
jotka voisivat aiheuttaa tulipalon.







VIRTAA IONITY 
-VERKOSTOSTA
IONITY-hanke on edistyksellinen ratkaisu latausinfrastruktuurin rakentamiseen. 
Tavoitteena on mahdollistaa sähköauton omistajille pitkien taipaleiden taittaminen 
rajoituksetta.

IONITY on BMW Groupin, Daimler AG:n, Ford Motor Companyn ja Volkswagen-
konsernin (ml. myös Audi ja Porsche) yhteisprojekti, jonka tavoitteena on kehittää 
Euroopan päämoottoritiet kattava suurteholataus asemien verkosto. Škodan IONITY-
kumppanuuden myötä asiakkaille voidaan tarjota latausverkoston käyttöoikeus 
vuodeksi alennetuin hinnoin. Perusverkoston on tarkoitus käsittää noin 400 
suurteholatausasemaa, joiden suurin latausteho voi olla peräti 350 kW. IONITY-
latausasemalla auton akun lataaminen onnistuu nopeasti ja helposti. Jokaisessa 
latauspaikassa on selkeä näyttö, joka opastaa akun lataamisessa vaihe vaiheelta.



AJA YHDELLÄ LATAUKSELLA 
JOPA 520 KM   

LATAUSVAIHTOEHDOT 
Auton vakiovarustukseen kuuluu Mode 3 -latauskaapeli (vasemmalla), jota käyttämällä voit ladata akkua jopa 11 kW:n teholla 
julkisesta AC-latauspisteestä tai kotilatauslaitteesta. Kannettava AC-latausratkaisu on yleismallinen iV-latauslaite, joka 
mahdollistaa lataamisen tavallisesta 230 voltin kotitalouspistorasiasta tai tehokkaammasta 400 voltin kolmivaihepistorasiasta. 
ENYAQ iV:ssä on aina valmius vähintään 50 kW:n DC-lataukseen (riippuen varustelusta). Autoon on myös saatavilla kaksi 
suurempaa DC-latausvalmiutta, jolloin voit hyödyntää peräti 100 tai 125 kW:n lataustehoa. 

LATAUS
Täyssähköauton lataamiseen 

on monia eri vaihtoehtoja, 
mutta yksi asia on kaikille 

yhteinen: sinun tarvitsee vain 
liittää sähköauton latauskaapeli 

latauspistorasiaan, joka sijaitsee 
perinteisen tankkausluukun 
tapaisesti takalokasuojassa. 

Lataus tavan (AC/DC) ja akku-
kapasiteetin mukaan ajoakun 

voi ladata 80-prosent tisesti 
parhaim millaan vain noin  

35 minuutissa.

AC = vaihtovirta 
DC = tasavirta

Auton toimintamatka ja teho määräytyvät paljolti auton malliversion (esim. 60 tai 80) ja ajoakun  
kapasiteetin (esim. 62 kWh tai 82 kW) perusteella. 60-malliversio on saatavilla ainoastaan takavetoisena, 
mutta 80-malliversiosta on tulossa takavedon ohelle myös neliveto (arviolta 2021 loppukesästä).  
Auton toimintamatka voi olla peräti 520 km (riippuen varustelusta). Toimintamatkaa voidaan 
maksimoida esimerkiksi jarrutusenergian talteenottoa hyödyntämällä. Kuljettaja voi säätää jarrutettaessa 
syntyvän energian talteenoton tehoa ohjauspyörän yhteydessä olevilla jarrutusenergian talteenoton 
tehonsäätökatkaisimilla. Valittavissa on kolme jarrutusenergian talteenoton tehovaihtoehtoa.



AC = vaihtovirta 
DC = tasavirta



ILMALÄMPÖPUMPPU
Bensiinimoottorilla varustettuun autoon verrattuna sähköauton moottori ei tuota riittävästi hukkalämpöä sisätilan lämmittämiseksi. Ratkaisu: tehokas ilmalämpöpumppu puristaa 
kylmäaineen korkeaan paineeseen. Tällöin syntyy lämpöä, joka käytetään auton sisätilaan virtaavan kylmän ilman lämmittämiseen. Sisätilaa lämmittävä korkeajännitelämmitin kuluttaa 
siten vähemmän sähköä akusta, mikä voi pidentää toimintamatkaa merkittävästi verrattuna sähköautoon, jossa ei ole lämpöpumppua.



MUKAUTUVA ALUSTAN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ
Autoon on saatavilla mukautuva alustan säätöjärjestelmä (DCC), jonka ohjainlaite valvoo jatkuvasti ajotilannetta ja reagoi muuttuviin ajotilanteisiin ( jarrutus, kiihdytys, kääntyminen) 
säätämällä iskunvaimennuksen ja ohjauksen toimintaa. Tietoviihdejärjestelmän näytön kautta on valittavissa viisi erilaista ajoasetusta: Eco, Comfort, Normal, Sport ja Individual.  
Lisäksi kuljettaja voi liukusäätimellä määrittää iskunvaimennuksen säätöluonteeksi asetuksen väliltä Comfort+ ja Sport+.







TEKNIIKKA, JOKA ASETTAA 
SINUT ETUSIJALLE 
Hemmottele itseäsi ja nauti arjen luksuksesta haluamallasi tavalla. 
Tarjolla on runsain mitoin huolella suunniteltuja tekniikoita ja nerokkaita 
varusteita, joiden ansiosta jokaisesta ajomatkasta tulee poikkeuksellisen 
miellyttävä kokemus.

AVAIMETON  
KESSY-
JÄRJESTELMÄ
Avaimettoman 
KESSY-järjestelmän 
(Keyless Entry, Start 
and exit System) uusi 
versio mahdollistaa 
keskuslukituksen 
avaamisen ja lukitsemisen 
koskettamalla etu- tai 
takasivuoven kahvaa.

VIRTUAALINEN 
POLJIN

Tarjolla on virtuaalinen 
poljin, joka mahdollistaa 

takaluukun avaamisen 
ja sulkemisen käsin 

koskematta. Järjestelmä 
toimii yhteistyössä 

sähkötoimisen takaluukun 
ja KESSY-järjestelmän 

(avaimeton keskuslukitus ja 
käynnistys) kanssa.









DIGITAL COCKPIT 
-MITTARISTO
Mittariston 5,3-tuumaisessa 
näytössä on neljä eri 
näkymävaihtoehtoa: oletus, 
navigointi, avustinjärjestelmät ja 
ajotiedot (Goodbye-näyttönäkymä). 
Niiden käyttö onnistuu helposti 
ohjauspyörän näppäimillä.

PHONE BOX 
-MATKAPUHELINLOKERO 
JA USB-C-LIITÄNNÄT
Phone Box -matkapuhelinlokero 
sisältää signaalivahvistimen 
matkapuhelimen käyttöä varten. 
Samalla se lataa yhteensopivaa 
matkapuhelinta langattomasti ajon 
aikana. Lokero sijaitsee sopivasti 
käden ulottuvilla, ja siinä voi säilyttää 
kookkaallakin näytöllä varustettua 
mobiililaitetta. Kaksi USB-C- 
dataliitäntää keskikonsolissa 
mahdollistavat ulkoisten laitteiden 
liitännän ja parituksen tietoviihde-
järjestelmän kanssa kätevästi ilman 
käyttöavaimia tai adaptereita. 



HEAD UP -TUULILASINÄYTTÖ
Head Up -tuulilasinäyttö on innovatiivinen ja turvallinen tapa näyttää kuljettajalle ajamiseen liittyviä tärkeitä tietoja. Virtuaaliset ajamiseen liittyvät 
tiedot kuten ajonopeus, navigointiopastus ja avustinjärjestelmien tiedot heijastetaan auton tuulilasille. Tiedot näytetään suoraan kuljettajan 
näkökentässä, minkä ansiosta kuljettaja voi pitää katseen koko ajan tiessä huomion herpaantumatta.



TIETOVIIHDEJÄRJESTELMÄN 13" NÄYTTÖ
13-tuumainen näyttö takaa tietoviihteen ja auton toimintojen maksimaalisen käyttömukavuuden. Sen yhteydessä on myös kosketusliukusäädin. Sen ansiosta sinun ei 
tarvitse koskettaa näyttöä, kun haluat säätää esimerkiksi ilmastointia tai audiojärjestelmän äänenvoimakkuutta. Navigoinnillisen tietoviihdejärjestelmän yhteydessä 
kosketusliukusäädin mahdollistaa myös navigoinnin kartan zoomauksen. Näytön alapuolinen muotoilulinja muodostaa ergonomisen rannetuen näytön käyttöä varten.



TIETOVIIHDE
Navigoinnillinen tietoviihdejärjestelmä 
tarjoaa uusia käyttömahdollisuuksia 
ja huipputason liitettävyyden. Voit 
käyttää järjestelmää kosketusnäytöltä 
ja eleohjauksella, minkä lisäksi voit myös 
hyödyntää Škodan digitaalista Laura-
avustajaa. Tämä uusi ja kehittynyt online-
yhteyteen perustuva puheohjaus-
järjestelmä vastaa eri aiheita koskeviin 
kysymyksiin ja tottelee käskyjä.  
Se esimerkiksi käynnistää navigoinnin 
ilmoittamaasi kohteeseen, etsii haluamasi 
musiikkikappaleen ja kirjoittaa sanelemasi 
tekstiviestin. Ennalta määritettyjen 
puheohjauskäskyjen lisäksi järjestelmä 
ymmärtää myös tavallista puhetta  
(ei suomeksi). 

AREA VIEW 
-YMPÄRISTÖNÄKYMÄ 
SAATAVILLA
Auton ohjaaminen ahtaissa paikoissa  
on helppoa neljän kameran tuottaessa 
kuvan auton ympäristöstä. Ne on sijoitettu 
keulaan, ulkopeilikoteloihin ja takaluukun 
kahvaan. Reaaliaikainen kuva näkyy tieto-
viihdejärjestelmän näytössä, joten tilanteisiin 
auton ympärillä pystyy reagoimaan nopeasti.



TERVETULOA-LOGO
Ulkopeilikoteloihin sijoitetut ledit heijastavat  
ovialueelle maahan ŠKODA-tekstilogon.



HELPPO KÄYTTÖ
Saatavilla olevan panoraamakattoikkunan voi avata ja sulkea näppärästi 
koskettamalla kattoverhoukseen sijoitettua käyttökytkintä. 
Lukuvalojen yhteydessä on kosketuspinta, jolla valon voimakkuuden 
säätö onnistuu vaivattomasti.

TAKAMATKUSTAJIEN MUKAVUUS
Jumbo Box -kyynärnojan takaosassa on kaksi mobiililaitteiden lataamisen 
mahdollistavaa USB-C-liitäntää sekä 230 voltin pistorasia. Kolmialueisen 
Climatronic-ilmastointiautomatiikan yhteydessä takaistuinalueen  
lämmityksen / ilmastoinnin säätimet sijaitsevat myös tässä.





TUNNELMAVALAISTUS
Koe ainutlaatuinen mukavuus sisätilojen valaistuksen ansiosta. LED-tunnelmavalaistus sisältää valonauhat kojelaudassa ja oviverhoiluissa, keskikonsolin valaistuksen, 
jalkatilavalot edessä ja takana, ovien sisäkahvojen valaistuksen edessä ja takana sekä tavaratilan valaistuksen.





    AITO YSTÄVÄ PYSYY 
AINA RINNALLASI



PIENILLÄ IDEOILLA  
ON SUURI VAIKUTUS 
Pikku parannukset voivat muuttaa paljon. Olemme koonneet 
yhteen kaikki parhaat ideat matkojesi sujuvuuden varmistamiseksi. 
Säilytysratkaisut ovat avainasemassa, jotta auton sisätila pysyy 
aina miellyttävän siistinä. Yksinkertaisista yksityiskohdista tulee 
tällöin entistäkin merkityksellisempiä.

SATEENVARJOLOKERO
Sateenvarjolokero ja siihen sijoitettu alkuperäinen ŠKODA-sateenvarjo sijaitsevat 
kuljettajan oviverhouksessa. Lokero on suunniteltu siten, että vesi pääsee valumaan 
pois autosta sisätilaa kastelematta.

SIIRRETTÄVÄT KIINNIKKEET
Siirrettävät kiinnikkeet kuljetettavan tavaran tuentaan estävät matkatavaroiden 
liikkumista tavaratilassa ajon aikana. Kun kiinnikkeitä ei tarvita, niille on paikkansa 
lokeroissa pyöränkoteloiden takapuolella.

TUULILASIN 
SUOJAAVAT 

OHJAINLISTAT
Tuulilasin suojaavat ohjainlistat 

estävät tehokkaasti lian 
kertymistä tuulilasin ja 

koripilarin väliin.





TAITETTAVAT PÖYDÄT
Etuistuinten taustoihin saatavilla 
olevat taitettavat pöydät ovat matkalla 
kätevät moneen tarkoitukseen,  
ja niissä on juomatelineet.

KAKSIOSAISET SÄILYTYSTASKUT
Etuistuinten selkänojien taustoissa sijaitsevien kaksiosaisten 
säilytystaskujen ansiosta tavarat pysyvät järjestyksessä nyt entistä 
paremmin. Voit esimerkiksi laittaa kannettavan tietokoneesi isompaan  
ja matkapuhelimesi pienempään säilytystaskuun.





TAKAKYYNÄRNOJA
Takana matkustaville on omat 
mukitelineensä takakyynärnojassa.

ETUOVIEN OVITASKUT
Etuovien ovitaskuissa on pulloteline 
1,5 litran pullolle. 



FAMILY PLUS -PAKETTI
Family Plus -paketin ansiosta takana matkustavat voivat torkkua levollisemmin. Tämä varustepaketti sisältää yhden torkkupeiton 
ja ulompien takaistuimien säädettävät mukavuuspääntuet, jotka estävät pään heilahtelua nukkumisen aikana.  



OTA MUKAAN  
KAIKKI TARVITTAVA
Pidä tavarat aina siistissä järjestyksessä. Suuren tavaratilan 
ansiosta voit pakata mukaan aina kaiken tarvittavan. 
Nerokkaiden ratkaisujen ansiosta matkatavarat pysyvät 
turvallisesti omilla paikoillaan. 

VERKKOJÄRJESTELMÄ
Verkkojärjestelmään sisältyy 
yksi vaakasuuntainen ja kaksi 

pystysuuntaista verkkoa. Ne pitävät 
matkatavarat turvallisesti paikoillaan. 

Lisäksi ne auttavat säilyttämään 
järjestyksen hyvänä.

KASSIKOUKUT
Esiin käännettävät kassikoukut on sijoitettu tavaratilan kumpaankin reunaan. 
Ne pitävät kauppakassit turvallisesti pystyssä.

TAVARALOKEROT 
Tavaratilan lattian alla voi säilyttää latauskaapeleiden lisäksi myös monia muita tavaroita. 
Autoon on saatavissa tavaratilan säädettävän välipohjan alle kätevät tavaralokerot, 
missä esimerkiksi kuljetettavan tavaran tuentaan tarkoitetut siirrettävät kiinnikkeet, 
työkäsineet, lumiharja, työkalut ja muut vastaavat tavarat pysyvät hyvässä järjestyksessä. 





VETOKOUKKU
ENYAQ iV:hen on saatavilla 
sähkötoimisesti esiin kääntyvä 
vetokoukku. Sen käyttökatkaisin 
sijaitsee tavaratilassa.

ETEEN TAITETTAVAT 
TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAT 
SAATAVILLA
Takaistuimen selkänojat saa 
taitettua eteen tavaratilan puolelle 
sijoitetusta vapautuskytkimestä, joten 
tavaroiden kuormaaminen on entistä 
vaivattomampaa.



KULJETUSKYKY
Tavaratilan perustilavuus on 585 litraa. Sitä voidaan 
suurentaa taittamalla takaistuimet eteen, jolloin 
tavaratilan lattiasta saadaan tasainen.





   MATKUSTA AINA 
TURVALLISIN MIELIN 



HUIPPUTASON 
ASIANTUNTEMUS
TURVANASI

Uusi ENYAQ iV on tärkeä virstanpylväs pyrkimyksissämme taata 
paras mahdollinen turvallisuus tien päällä. Älykkäiden, edistyksellisten 
avustinjärjestelmien ansiosta ajaminen on erittäin turvallista.  
Nämä monipuolisia toimintoja sisältävät avustinjärjestelmät toimivat 
kuljettajan tukena tai ottavat tilanteen automaattisesti hallintaan 
varmistaen siten ajamisen turvallisuuden kaikissa olosuhteissa.

AJOVALOJEN MATRIX-TOIMINTO 
Matrix LED -ajovaloissa on Matrix-toiminto. Sen ansiosta kaukovalot voivat olla jatkuvasti päällä ilman että muut kuljettajat häikäistyvät. Tuulilasin yläosassa sijaitsevaa kameraa 
hyödyntämällä ajovalojen Matrix-toiminto reagoi liikennetilanteeseen ja sammuttaa vain tarvittavan osan valosegmenteistä. Muut segmentit jäävät palamaan ja valaisevat tien.  
Tämän toiminnon ansiosta esimerkiksi liikennemerkkien heijastavat pinnat eivät häikäise sinua. Ajovalojen Matrix-toiminto hyödyntää toiminnassaan myös navigointijärjestelmän  
tietoja. Sen ansiosta kaukovalot palavat vain taajama-alueiden ulkopuolella ajettaessa.



MULTI-COLLISION BRAKE 
 -MONITÖRMÄYS  -

JARRUTUS JÄRJESTELMÄ 
Törmäyksen sattuessa  

Multi-Collision Brake  
-monitörmäysjarrutusjärjestelmä 

aloittaa jarruttamisen estääkseen 
auton hallitsemattoman 

liikkumisen, jotta auto ei törmää 
muihin ajoneuvoihin.

ENNAKOIVA 
TURVAJÄRJESTELMÄ  

CREW PROTECT ASSIST
Törmäys- tai ympäripyörähdysvaaran 

uhatessa tämän avustinjärjestelmän 
tehtävä on suojata kuljettajaa ja 

matkustajia sulkemalla sivulasit lähes 
kokonaan, sulkemalla sähk ötoimisen 

panoraamakattoikkunan ja  
kiristämällä etuturvavyöt.



TRAVEL ASSIST 
-AJOAVUSTINKOKONAISUUS
Travel Assist -ajoavustinkokonaisuus kokoaa yhteen useita eri avustinjärjestelmiä ja toimintoja varmistaen erinomaisen turvallisuuden ja 
ajomukavuuden, ajatpa sitten kaupungin vilkkailla kaduilla tai moottoritiellä. Maksimaalisen turvallisuuden varmistamiseksi kuljettajan täytyy 
jatkuvasti valvoa Travel Assist -avustinkokonaisuuden toimintaa. Tätä varten Travel Assist -avustinkokonaisuudella varustetussa autossa 
on kapasitiivinen ohjauspyörä. Ohjauspyörän kapasitiivinen kerros pystyy tunnistamaan kuljettajan otteen toimien siten Travel Assistin 
vuorovaikutteisena rajapintana. Jos kuljettaja ei ohjaa autoa, kapasitiivinen ohjauspyörä havaitsee sen ja tarvittaessa auto varoittaa kuljettajaa.

ENNAKOIVA JA MUKAUTUVA VAKIONOPEUDEN SÄÄDIN 
Ennakoiva ja mukautuva vakionopeuden säädin pystyy tutkatunnistintekniikan, liikennemerkkien tunnistus varustetun kameran, GPS-tekniikan ja navigoinnin tarkkojen 
karttatietojen perusteella ennakoimaan seuraavien 1–2 kilometrin tieosuuden ajo-olosuhteet. Näin järjestelmä pystyy tarpeen mukaan sovittamaan vakionopeuden 
säätimen nopeuden automaattisesti esimerkiksi lähestyttäessä kaarretta tai liikenneympyrää tai saavuttaessa alueelle, jossa on alhaisempi nopeusrajoitus.  
Ennakoiva ja mukautuva vakionopeuden säädin lisää ajamisen mukavuutta ja turvallisuutta.



LIIKENNERUUHKA-AVUSTIN
Liikenneruuhka-avustin ohjaa moottorin, jarrujen ja ohjauksen toimintaa: järjestelmän ansiosta ruuhkaliikenteessä auto lähtee liikkeelle, jarruttaa ja ohjautuu ympärillä olevien 
ajoneuvojen mukaisesti (ajonopeuden ollessa enintään 60 km/h). Jos järjestelmä ei tunnista kaistamerkintöjä ajettaessa enintään nopeutta 30 km/h tai jos se havaitsee vain yhden 
kaistaviivan enintään nopeudella 60 km/h ajettaessa, auto ohjautuu edellä kulkevan ajoneuvon mukaan, kunnes kaistamerkinnät näkyvät jälleen normaalisti. 



MUKAUTUVA  
KAISTA-AVUSTIN
Mukautuva kaista-avustin 
auttaa pitämään auton 
omalla kaistallaan ajettaessa 
nopeudella yli 60 km/h. 
Järjestelmä pystyy myös 
pitämään auton oikealla 
ajolinjalla esimerkiksi 
tietyömailla kaistaa 
vaihdettaessa. 

KÄÄNTYMISAVUSTIN 
JA TÖRMÄYKSEN 
VÄISTÖAVUSTIN
Kääntymisavustin valvoo 
vastaantulevaa liikennettä 
risteyksessä vasemmalle 
käännyttäessä. Se on toiminnassa 
ajonopeuksilla 2–15 km/h. 
Välittömän törmäysuhan 
havaitessa se pysäyttää auton 
ja kytkee hätävilkut päälle.  
Törmäyksen väistöavustin 
avustaa kuljettajaa suurentamalla 
ohjausliikettä, jonka kuljettaja 
tekee välttääkseen törmäämisen 
jalankulkijaan, pyöräilijään tai 
toiseen ajoneuvoon. Siten 
väistöliike voi johtaa törmäyksen 
välttämiseen.



 KAISTANVAIHTOVAROITIN
Takapuskuriin asennettuja 
tutkatunnistimia käyttävä  

kaistanvaihtovaroitin valvoo autosi 
takana ja sivuilla olevia alueita. 

Se pystyy havaitsemaan takana 
olevan ajoneuvon tai jopa pyöräilijän 

enimmillään 70 metrin päästä. 
Järjestelmä määrittää lähellä olevien 

ajoneuvojen etäisyyden ja
 ajonopeuden perusteella, onko 

kuljettajaa varoitettava.

HÄTÄTILANNEAVUSTIN
Hätätilanneavustin pienentää 

onnettomuusvaaraa tilanteessa, 
jossa kuljettaja esimerkiksi saa 

sairauskohtauksen. Järjestelmä 
pysäyttää auton turvallisesti 

omalle kaistalleen, kytkee 
hätävilkut päälle ja soittaa 

hätäpuhelun automaattisesti.







  PIENILLÄ MUUTOKSILLA  
     ON SUURI VAIKUTUS





TEE ENYAQISTA 
OMANLAISESI

21" BETRIA-kevytmetallivanteet, 
antrasiitinväriset

20" VEGA-kevytmetallivanteet

19" REGULUS-kevytmetallivanteet, 
antrasiitinväriset

19" PROTEUS-kevytmetallivanteet



Q
U

A
RTZ G

R
EY -M

ETA
LLIVÄ

R
I

A
RC

TIC
 SILV

ER -M
ETA

LLIVÄ
R

I

B
R

ILLIA
N

T SILV
ER -M

ETA
LLIVÄ

R
I

M
O

O
N

 W
H

ITE -M
ETA

LLIVÄ
R

I
R

A
C

E B
LU

E -M
ETA

LLIVÄ
R

I

EN
ERG

Y B
LU

E -PERU
SVÄ

R
I

M
A

G
IC

 B
LA

C
K

 -H
ELM

IÄ
ISVÄ

R
I

V
ELV

ET R
ED

  
-PR

EM
IU

M
 M

ETA
LLIVÄ

R
I



60 80

MOOTTORI

Teho (kW/hv) 132/180 150/204

Vääntö (Nm) 310 310

Akun bruttokapasiteetti (kWh) 62 82

Akun nettokapasiteetti (kWh) 58 77

SUORITUSKYKY

Huippunopeus (km/h) 160 160

Kiihtyvyys 0–100 km/h (s) 8,7 8,6

Toimintamatka, km (WLTP, yhdistetty)* 405-411 508-532

Latausaika (AC, 5-100% SOC) 6 h 15 min (11 kW) 7 h 30 min (11 kW)

Latausaika (DC, 5-80% SOC) ** 55 min (50 kW) / 35 min (100 kW) 1 h 10 min (50 kW) / 38 min (125kW)

VOIMANSIIRTO

Vetotapa Takaveto Takaveto

Vaihteisto 1-vaihteinen portaaton 1-vaihteinen portaaton

MASSAT

Omamassa (kg)* 1 965-2 160 2 090-2 308

Kantavuus (kg)* 424-619 379-597

MUUT TIEDOT  

Kori Viisipaikkainen, viisiovinen, kaksilohkoinen Ulkomitat  

Alusta  Pituus/leveys (mm) 4 649 / 1 879

Etuakseli McPherson-joustintuet, metallilevystä valmistettu apurunko ja kolmioalatukivarret Korkeus (mm) 1 616 / 1604#

Taka-akseli Monivarsituenta sis. viisi poikittaistukivartta Akseliväli (mm) 2 765 / 2 767#

Jarrujärjestelmä Kaksipiiriset nestejarrut, ristikkäin jaetut jarrupiirit ja sähkömekaaninen jarrutehostin Raideleveys edessä/takana (mm) 1 587 / 1 566; 1 589 / 1 567#

– Jarrut edessä Jäähdytetyt levyjarrut Sisätilan mitat

– Jarrut takana Rumpujarrut Leveys edessä/takana (mm) 1 506 / 1 488

Ohjaus Hammastanko-ohjausvaihde ja sähkömekaaninen ohjaustehostin Pääntila edessä/takana (mm) 1 056 / 990

Vanteet* 8J x 19" - 8J x 20" - 8,5J x 21" edessä ja 9J x 21" takana Tavaratilan tilavuus (maks. l)

Renkaat *
235/55 R19 - 235/55 R19 edessä, 255/50 R19 takana 
235/50 R20 - 235/45 R21 edessä, 255/40 R21 takana Takaistuimien selkänojat ylhäällä/alhaalla 585/1 710

TEKNISET TIEDOT

 WLTP: maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu testimenetelmä henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille.
 *  Riippuen varustelusta
 ** 100 kW ja 125 kW latausvalmiuden saatavuus riippuen varustelusta
          #  Sport-alustalla varustellut versiot Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin mukaan lukien muutokset teknisissä arvoissa. 

Auton toimintamatkaan vaikuttavat 
muun muassa kuljettajan ajotapa, 
ajonopeus, lämpötila, keli- ja ajo- 
olosuhteet sekä auton kuormaus. 

Täyssähkö- ja hybridiautot sisältävät 
uutta teknologiaa, joka aiheuttaa niiden 
käyttöön ja toimintaan liittyviä 
rajoituksia. Näitä voivat aiheuttaa 
esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset 
lataukset tai käyttö kuumissa tai 
kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia 
käytetään esimerkiksi ajoneuvon 
tekniikan suojelemiseksi. 

Latausteho ja -aika voivat vaihdella 
ilmoitetusta ohjearvosta. Lataus  teho 
ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä 
lataus pisteestä, lämpö   tilasta, auton 
käytöstä, akuston lämpötilasta ja 
peräkkäisten latausten tiheydestä. 

Kaikkien yleisimmin käytettyjen akkujen 
kapasiteetti heikkenee luonnollisen 
kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin 
ja kestävyyteen vaikuttavat esimerkiksi 
käyttötapa, ikääntyminen sekä 
lataus   syklit. Sähköisen voimalinjan 
käyttöikä voi olla koko auton käyttöikää 
lyhyempi. Kaikki arvot ovat ennakko-
tietoja, jotka voivat muuttua.
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MyŠKODA-sovellus
Nauti autostasi täysillä. Lataa käyttöösi 
MyŠKODA-sovellus ja pääset käsiksi 
autosi tiettyihin tietoihin ja toimintoihin 
lähes mistä ja milloin tahansa. 

JOS JO PELKKÄ LUKEMINEN HERÄTTI KIINNOSTUKSEN     
–  KUVITTELE NYT, MILTÄ AJAMINEN TUNTUISI

OTA YHTEYTTÄ JA VARAA KOEAJO

04
/2

02
1

ŠKODA-jälleenmyyjäsi:

KUVIA KOSKEVA VASTUUVAPAUTUSILMOITUS
Tämän esitteen kuvia on käytetty ainoastaan havainnollistamiseen, eivätkä ne ole osa 
mitään tarjousta tai takuuta. Niissä on käytetty sarjatuotannon esisarja-autoja, ja tietyt 
kuvat, ominaisuudet, osat ja varusteet voivat poiketa varsinaisista sarjatuotantoautoista, 
minkä lisäksi myös maakohtaisia eroja voi esiintyä. Tarkat ominaisuudet, osat ja 
varusteet voit varmistaa ottamalla yhteyttä lähimpään ŠKODA-jälleenmyyjään.

Auton toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa kuljettajan ajotapa, ajonopeus, 
lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet sekä auton kuormaus. Täyssähkö- ja hybridiautot 
sisältävät uutta teknologiaa, joka aiheuttaa niiden käyttöön ja toimintaan liittyviä 
rajoituksia. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai 
käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon 
tekniikan suojelemiseksi. Latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. 
Lataus  teho ja -aika riippuvat esimerkiksi käytetystä lataus pisteestä, lämpö   tilasta, auton 
käytöstä, akuston lämpötilasta ja peräkkäisten latausten tiheydestä. Kaikkien yleisimmin 
käytettyjen akkujen kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun 
kapasiteettiin ja kestävyyteen vaikuttavat esimerkiksi käyttötapa, ikääntyminen sekä 
lataus   syklit. Sähköisen voimalinjan käyttöikä voi olla koko auton käyttöikää lyhyempi. 
Kaikki arvot ovat ennakko tietoja, jotka voivat muuttua.


