ÚPLNE NOVÁ ŠKODA

ENYAQ iV

NABITE SA ŽIVOTOM
Úplne nová ŠKODA ENYAQ iV nie je len nové SUV. Predstavuje úplne novú
filozofiu. Prvé plne elektrické vozidlo ŠKODA prináša jedinečný pohľad na
technológie, dizajn, mobilitu a ochranu životného prostredia.
Vďaka pôsobivému dizajnu, agilite a okamžitému zrýchleniu je jazda
v ňom synonymom zábavy. Najmodernejšie vzdialené služby a rôzne
asistenčné systémy robia z neho spoľahlivého spoločníka. Úplne nový
prístup k interiérovému dizajnu zas znamená, že sa vám nebude chcieť
ani vystúpiť. Vďaka tejto kombinácii je ENYAQ iV viacúčelové a praktické
vozidlo, partner pre rodinu aj pre aktívnych jednotlivcov a najmä partner
pre prírodu.
Keďže nový model ENYAQ iV je od základu elektrické vozidlo, otvára
úplne novú kapitolu v histórii spoločnosti ŠKODA AUTO. Začnite novú
kapitolu aj vo svojom živote. Pevne uchopte volant a vstúpte do éry
elektromobility bez emisií.
To je Simply Clever. To je ŠKODA.

ELEKTRICKÉ VOZIDLO,
DOKONCA AJ ZVONKU
Úplne nová technológia prichádza s úplne novým dizajnom.
ENYAQ iV je prvý člen rodiny ŠKODA, ktorý bol navrhnutý špeciálne pre éru
elektromobility. Zachováva si sebavedomie SUV a zároveň kombinuje tradičný
dizajnový jazyk spoločnosti ŠKODA s odvážnym, sviežim a inovatívnym
dizajnovým prístupom. Najnovší prírastok v rade ŠKODA iV prichádza do
popredia s jedinečnou technológiou skrytou za jedinečnými líniami.

FUNKCIA A FORMA
Zatiaľ čo vyšší rám karosérie, robustná predná časť
s výrazne tvarovanou kapotou a vyššia svetlá výška
ohlasujú, že vozidlo má charakter SUV, nová koncepcia
prednej masky sľubuje prekvapenie pod kapotou. Aj keď
čistý elektromobil v skutočnosti nepotrebuje masku na
chladenie motora, model ENYAQ iV by bez nej nebol úplný.
Tento výrazný identifikačný prvok, ktorý dodáva vozidlám
ŠKODA typický výraz, tu zohráva úlohu originálneho
dizajnového doplnku.

DYNAMICKÝ PODPIS

DIZAJN SVETLOMETOV

Vďaka výrazným líniám a ostrým hranám pôsobí ENYAQ iV dynamicky aj vtedy, keď sa práve nehýbe. Tento dojem ešte umocňujú ostro
tvarované, hlboko vsadené zadné svetlá. Vrcholná verzia sa dodáva s full LED zadnými svetlami, ktoré sú zdobené kryštalickými prvkami
a vybavené dynamickými smerovými svetlami. Full LED zadné svetlá disponujú aj funkciou zobrazenia animácie (COMING HOME
a LEAVING HOME), ktorá sa aktivuje napríklad pri otvorení alebo zatvorení dverí.

Jedinečná kryštalická štruktúra, ktorá je typická pre dizajn ŠKODA, zdôrazňuje trojrozmernosť svetlometov
a robí z nich umelecké dielo. Vrcholná verzia zahŕňa full LED Matrix svetlomety, ktoré ponúkajú inovatívne
riešenie osvetlenia vozovky a vyššiu úroveň bezpečnosti. Kombinácia LED Matrix svetlometov a kryštálových
svetiel pozdĺž celej prednej časti vozidla je voliteľná.

CRYSTAL FACE
Vozidlo dáva sebavedome najavo svoju odlišnosť a originalitu. Voliteľná predná maska je vybavená 130
LED diódami, ktoré tvoria pás spájajúci svetlomety a zároveň osvetľujú vertikálne lišty za priehľadným
sklom. Crystal Face sa zapne, keď sa aktivujú svetlomety, a osvetľuje vozovku spolu so stretávacími
svetlami. V kombinácii s funkciou COMMING HOME a LEAVING HOME, teda keď odomknete
a zamknete vozidlo (alebo keď sa len priblížite k vozidlu s kľúčom vo vrecku), LED svetlá vytvárajú animáciu.
To znamená, že svetelné segmenty sa postupne zapínajú a vypínajú a vytvárajú tak atraktívnu hru svetiel.

AERODYNAMIKA A JAZDNÉ VLASTNOSTI
Či už ide o tvary karosérie, detaily exteriéru, alebo o dizajn
diskov, dôraz na minimálny odpor vzduchu je evidentný. Vďaka
umiestneniu batérie pod podlahou medzi prednou a zadnou
nápravou má vozidlo optimálne rozloženie hmotnosti.
Výsledkom je vynikajúca stabilita a ovládateľnosť vozidla.

PANORAMATICKÉ
STREŠNÉ OKNO

LED ZADNÉ
SVETLÁ

Na želanie dodávané
elektricky nastaviteľné
panoramatické strešné
okno poskytne všetkým
pasažierom lepší výhľad
a väčší pocit slobody. Ako
výrazný dizajnový prvok
zároveň zvýši atraktivitu
vozidla.

Vaša bezpečnosť je na
prvom mieste. Preto je
základná verzia zadných
svetiel takisto plne
vybavená LED diódami.

PREDNÁ ČASŤ
VOZIDLA –
ŠTANDARDNÁ
VERZIA

STREŠNÝ NOSIČ
Vozidlo je vybavené
strešným nosičom, ktorý
prilieha tesne k streche,
čo zlepšuje aerodynamiku.
Strešný nosič je v závislosti
od zvoleného výbavového
stupňa dostupný v čiernej
alebo striebornej farbe.

Pôsobivý zovňajšok bude
súčasťou štandardnej výbavy
bez ohľadu na to, ktorú verziu
automobilu si vyberiete.
Predná maska predstavuje
zaujímavý dekoratívny
prvok, a to aj vo verzii bez
LED osvetlenia. Svetlomety,
ktoré sú k dispozícii vo dvoch
úrovniach, sú vždy vybavené
technológiou LED. Rozdiel je
len v počte funkcií.

DOMOV JE TAM,
KDE SA CÍTITE
AKO DOMA

VYROBENÉ SPOLOČNOSŤOU ŠKODA,
DIZAJN SI NAVRHNETE SAMI
Vozidlo ponúka niekoľko dizajnových koncepcií so špecifickými
prvkami, ktoré sú inšpirované vaším životným štýlom aj pohodlím
a útulnosťou vašej obývacej izby. Naši najlepší dizajnéri interiérov
starostlivo vybrali každý detail dizajnových koncepcií, aby interiéru
vášho vozidla dodali atmosféru obývacej izby a aby ste sa v ňom cítili
skutočne ako doma. Špecifické dizajnové prvky jednotlivých
koncepcií nájdete v celom interiéri: sedadlá, prístrojová doska, lakťová
opierka, stredová konzola, výplne dverí, ozdobné lišty, osvetlenie
a koberčeky.

eco

SUITE

DIZAJNOVÁ KONCEPCIA

ECOSUITE
Štýlová a sofistikovaná dizajnová koncepcia
ecoSuite dokáže uspokojiť aj najvyššie nároky
na pohodlie i na ekologické riešenia. Čalúnenie
sa vyznačuje jedinečnou kožou vo farbe Cognac
s kontrastnými detailmi vo farbe Stone Beige.
Namiesto chemikálií sa v procese spracovania
kože používa výťažok z listov olivovníka, aby
bola výroba ekologickejšia. Ocenia to isto všetci,
ktorých životná filozofia zohľadňuje princípy
trvalo udržateľného rozvoja.

PALUBNÁ DOSKA, DVEROVÉ
VÝPLNE DVERÍ A KOBERČEKY
Dizajnová koncepcia ecoSuite zahŕňa koženkové čalúnenie
v hnedej farbe Cognac s prešívaním na palubnej doske vo farbe
Stone Beige na palubnej doske, dekor Piano Black (palubná doska
a dvere) a koženkové výplne dverí v hnedej farbe Cognac. Interiér
dopĺňajú koberčeky s lemovaním v hnedej farbe Cognac.

ŠTÝL A FUNKČNOSŤ
Stredová konzola čalúnená koženkou v hnedej farbe Cognac ďalej podporuje nezameniteľnú identitu dizajnovej koncepcie ecoSuite. Konzola je navyše
čalúnená, takže je mäkká na dotyk. Toto riešenie uvítajú najmä vyšší vodiči, pretože tí sa pri jazde nohou dotýkajú konzoly. Súčasťou interiéru je ambientné
osvetlenie palubnej dosky a výplne dverí. Výrazným a štýlovým prvkom je lemovanie predných sedadiel v kontrastnej farbe.

SUITE

DIZAJNOVÁ KONCEPCIA

SUITE
Vychutnajte si dotyk luxusu s dizajnérskou koncepciou
Suite. Interiér vybavený exkluzívnymi materiálmi,
ktorým dominuje mäkká koža, vás obklopí maximálnym
komfortom a harmóniou.

ČALÚNENIE,
DEKOR
A KOBERČEKY
Interiér dizajnovej
koncepcie Suite zahŕňa
čalúnenie v čiernej
farbe Soul, ktoré je
mimoriadne príjemné
na dotyk a zaručuje
maximálny komfort
celej posádky. Palubnú
dosku dopĺňa koženkové
čalúnenie v čiernej farbe
Soul s prešívaním. Medzi
ďalšie charakteristické
prvky patrí dekor Piano
Black (palubná doska
a dvere), koženkové
výplne dverí vo farbe
Soul Black a čierne
koberčeky s lemovaním
v hnedej farbe Cognac.

ŠTÝLOVÉ DETAILY
Výrazný celok spolu vytvárajú jedinečné detaily, ako je
prešívanie a lemovanie v hnedej farbe Brown.

LOUNGE

DIZAJNOVÁ KONCEPCIA

LOUNGE
Charakteristiky inovatívneho elektromobilu
dopĺňa dizajnová koncepcia Lounge.
Prepracovaný interiér s vysokokvalitnými
materiálmi sa stretáva s estetickým, moderným
vzhľadom s dôrazom na exkluzívne detaily.

ČALÚNENIE,
DEKOR
A KOBERČEKY
Kým čalúnenie sa
vyznačuje kombináciou
kože a mikrovlákna,
palubnú dosku dopĺňa
čalúnenie z mikrovlákna
s prešívaním. Medzi ďalšie
charakteristiky patrí
dekor Anodized Cross
(palubná doska a dvere),
výplne dverí z mikrovlákna
a čierne koberčeky.

PREŠÍVANIE
Dekoratívne prešívanie zdôrazňuje precízne remeselné
spracovanie interiéru dizajnovej koncepcie Lounge.

LODGE

DIZAJNOVÁ KONCEPCIA

LODGE
Motív mobility budúcnosti a udržateľného rozvoja sa výrazne
odzrkadľuje v dizajnérskej koncepcii Lodge. Príroda sa sťahuje
k vám. Mäkké materiály a jasné farby robia priestor útulným
a priateľským a vytvárajú príjemnú atmosféru pre vašu cestu.

ČALÚNENIE
A KOBERČEKY
Dizajnová koncepcia
Lodge sa vyznačuje
čalúnením v jedinečnej
kombinácii
látky vyrobenej
z recyklovaného
polyesteru z PET fliaš
a vlny, ktorá zdôrazňuje
prírodný charakter
interiéru. Vlnu testovala
a schválila spoločnosť
The Woolmark
Company v súlade
so svojím interným
procesom certifikácie
kvality. Štítok označujúci
pravosť vlny je
integrovaný do sedadla
a viditeľne symbolizuje
udržateľný prístup. Medzi
ďalšie charakteristické
interiérové prvky patrí
obloženie palubnej
dosky, látkové výplne
dverí s prešívaním
a čierne koberčeky.

ROLA DEKORU
Dekor Silver Square Haptic zdôrazňuje tvar palubnej dosky, zdobí dvere a takisto zvýrazňuje identitu
interiéru a dodáva mu väčšiu dynamiku.

LOFT
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LOFT
Dizajnová koncepcia Loft ponúka moderný,
ale útulný interiér. Elegantná a nadčasová
kombinácia sivej a čiernej evokuje nádych
harmónie. Rodiny s deťmi ocenia odolnosť
materiálu, ktorý sa ľahko udržiava v čistote.

ČALÚNENIE,
DEKOR
A KOBERČEKY
Dizajnová koncepcia
Loft prichádza
s čalúnením
v kombinácii látka/
koženka. Palubná
doska je doplnená
látkou s prešívaním.
Ďalšie charakteristické
prvky zahŕňajú dekor
Alu Brushed (palubná
doska a dvere), látkové
výplne dverí a čierne
koberčeky.

ŠTÝL A PRAKTICKOSŤ
Praktické nemusí znamenať strohé. Dekoratívne prešívanie sa nachádza aj na zadných
sedadlách, čo vašim deťom alebo priateľom dodá pocit nadštandardného pohodlia.

STUDIO

DIZAJNOVÁ KONCEPCIA

STUDIO
Dizajnová koncepcia Studio ponúka jednoduchý
a čistý štýl, ktorý dokonale vystihuje princíp, že
forma sa necháva viesť funkčnosťou. Na použité
interiérové materiály bola vybraná osvedčená
kombinácia sivej a čiernej.

ČALÚNENIE
A DEKOR
Látkové čalúnenie má
praktickú sivú farbu.
Palubná doska je doplnená
látkou s prešívaním. Ďalšie
charakteristické prvky
zahŕňajú dekor Grain
(palubná doska a dvere)
a látkové vložky dverí.

KOŽA
Kožené doplnky sa hodia do každého interiéru. Preto je multifunkčný volant vždy obalený v koži, bez ohľadu na to, aký dizajn
interiéru si vyberiete. Kožený volant je zároveň odolný proti oderu, takže aj po mnohých rokoch používania vyzerá ako nový.

OTVORTE NOVÚ KAPITOLU

ZAUJÍMA VÁS eMOBILITA?
NEBOJTE SA SPÝTAŤ
Koľko kilometrov celkovo vydrží batéria elektromobilu?
Výdrž batérie je veľmi dlhá. Skúsenosti z krajín, kde sú elektromobily
už pomerne rozšírené a kde sa používajú dokonca aj ako taxíky, ukazujú,
že batérie si v závislosti od použitej technológie zachovajú 75 až 90 %
svojej pôvodnej kapacity aj po 200 000 alebo 300 000 km.
A čo servis elektromotorov?
Keďže hlavnou a vlastne jedinou pohyblivou časťou
elektromotora je rotor, nároky na údržbu sú v porovnaní
so spaľovacím motorom minimálne. Netreba meniť olej, palivo a dokonca
ani vzduchový filter.
Môže sa elektromobil nabíjať v daždi?
Áno, dá sa nabíjať bez obáv z úrazu elektrickým prúdom
alebo z poškodenia vozidla. Vozidlo aj samotná nabíjačka majú
na tieto scenáre niekoľko úrovní ochrany. Motor sa dá
naštartovať len vtedy, keď je nabíjací kábel odpojený.
Treba nabíjací kábel odpojiť hneď
po nabití batérie?
Nie, nabíjací systém vozidla sa po dokončení
nabíjania sám odpojí.
Nie sú elektromobily pri nehode nebezpečné?
Rovnako ako bežné vozidlá aj elektromobily prechádzajú
štandardnými nárazovými testmi s dobrými výsledkami.
Batérie nie sú pri nehode výbušné a elektromobily
fungujú aj bez spojky a bez prevodového a motorového oleja,
ktorý je zvyčajne príčinou požiarov pri náraze.

ENERGIA OD IONITY
Projekt IONITY predstavuje vynikajúce a pokrokové riešenie pri budovaní
nabíjacej infraštruktúry. Jeho cieľom je umožniť majiteľom elektromobilov
cestovanie na dlhé vzdialenosti bez obmedzení.
Projekt IONITY je spoločný podnik spoločností BMW Group, Daimler
AG, Ford Motor Company a Volkswagen Group s Audi a Porsche, ktorý
je v procese budovania série výkonných nabíjacích staníc pozdĺž hlavných
diaľnic v celej Európe. Spoločnosť ŠKODA uzavrela partnerstvo so
spoločnosťou IONITY, aby poskytla ročný plán so zníženými sadzbami za
nabíjanie za kWh. Základná sieť by mala zahŕňať približne 400 nabíjacích
staníc s maximálnou kapacitou nabíjania až 350 kW. Nabíjanie na stanici
IONITY je nielen rýchle, ale aj jednoduché. Každý nabíjací bod má displej,
ktorý vás prevedie celým procesom.

NA JEDNO NABITIE
DOJAZD AŽ 537 KM
Dojazd a výkon vozidla definuje kombinácia batérie (50/60/80) a pohonu. Zatiaľ čo verzia 50 a 60
je k dispozícii výlučne s pohonom zadných kolies, Verzia 80 ponúkne na výber medzi pohonom
zadných kolies a pohonom 4 x 4. V závislosti od zvolenej kombinácie môže dojazd vozidla
dosiahnuť až 537 km. Rekuperáciu možno použiť na zvýšenie dojazdu. Energiu vyrobenú brzdením
a jej ukladanie do batérie možno ovládať pomocou páčok na volante, ktoré umožňujú nastaviť tri
stupne intenzity rekuperácie.

NABÍJANIE ZO ZÁSUVKY
Existuje mnoho spôsobov, ako nabiť
elektromobil, ale všetky majú jedno
spoločné: stačí zapojiť zástrčku do
zásuvky. Zásuvka je umiestnená na
mieste, kde sa obyčajne nachádza
palivová nádrž – na strane zadného
spolujazdca. V závislosti od spôsobu
nabíjania (AC/DC) a od kapacity batérie
možno batériu nabiť (až na 80 %)
už za 38 minút.

MOŽNOSTI NABÍJANIA
Pomocou štandardne dodávaného kábla typu 3 (vľavo) môžete na verejných nabíjacích bodoch so striedavým prúdom (AC) nabíjať
s výkonom až 11 kW za hodinu. Univerzálne riešenie nabíjania AC sa dodáva s univerzálnou nabíjačkou iV, ktorá funguje ako prenosný
wallbox a umožňuje nabíjanie s výkonom až 11 kW z ľubovoľnej zásuvky, nech ste kdekoľvek. Na vysokovýkonných nabíjacích staniciach
s jednosmerným prúdom (DC) možno vozidlo ENYAQ iV nabíja ť s výkonom až 135 kW.

AC – striedavý prúd., DC – jednosmerný prúd.

TEPELNÉ ČERPADLO

DYNAMIC CHASSIS CONTROL – ADAPTÍVNY PODVOZOK

Hnacie komponenty elektromobilu v porovnaní s automobilom s benzínovým motorom neprodukujú dostatočné množstvo zvyškového tepla na vyhrievanie interiéru. Riešením je
vysokoefektívny systém tepelného čerpadla, ktoré stláča chladivo pod vysokým tlakom. Vyrobené teplo sa používa na ohrev studeného vzduchu. Vysokonapäťové ohrevné teleso
využíva menej energie z batérie, čo vám poskytne väčší dojazd v porovnaní s elektromobilmi bez tepelného čerpadla.

Vaše vozidlo môže byť vybavené systémom DYNAMIC CHASSIS CONTROL – adaptívny podvozok (DCC), ktorý nepretržite vyhodnocuje rôzne jazdné situácie (brzdenie, akcelerácia, zatáčanie), reaguje na
ne a prispôsobuje vlastnosti tlmenia a riadenia. V rámci ponuky infotainment systému si môžete zvoliť jeden zo šiestich jazdných režimov podľa svojich konkrétnych požiadaviek: Eco, Eco+, Comfort, Normal,
Sport a Individual. Posúvačom si navyše môžete nastaviť intenzitu tlmenia medzi jednotlivými režimami od Comfort+ až po Sport+.

TECHNOLÓGIA, PRE KTORÚ
STE NA PRVOM MIESTE
Doprajte si trochu luxusu, nech už to pre vás znamená
čokoľvek. Vďaka množstvu premyslených technológií
a inteligentných funkcií sa vaša rutinná cesta stane
príjemným zážitkom.

VIRTUÁLNY PEDÁL
Piate dvere môžu byť
vybavené virtuálnym pedálom
umožňujúcim bezdotykový
prístup. Je k dispozícii výlučne
v kombinácii s elektricky
ovládanými piatymi dverami a so
systémom KESSY.

KESSY
S novou verziou systému
KESSY bezkľúčové
odomykanie, zamykanie
a štartovanie možno na
odomknutie a zamknutie
vozidla použiť všetky dvere.

VIRTUÁLNY KOKPIT
Na 5,3-palcovom digitálnom
prístrojovom paneli sa dajú nastaviť
štyri možné zobrazenia, ako sú
štandardné zobrazenie, navigácia,
asistenčné systémy a štatistika
jazdy. Nastavenie môžete zmeniť
jednoducho pomocou tlačidla View
na volante.

PHONEBOX/USB
Phonebox vytvára zosilnený
signál pre vaše mobilné zariadenie
a súčasne bezdrôtovo nabíja telefón
počas jazdy. Táto priehradka je nielen
ľahko prístupná, ale je vhodná aj
na zariadenia s veľkým displejom.
Okrem toho umožňuje nabíjať
dva mobilné telefóny naraz. Dva
dátové porty USB-C v stredovej
konzole umožňujú jednoducho
pripojiť a spárovať externé zariadenia
s infotainment systémom bez
použitia modemov či adaptérov.

HEAD-UP DISPLEJ S ROZŠÍRENOU REALITOU
Head-up displej s rozšírenou realitou je inovatívny a mimoriadne bezpečný spôsob, ako poskytnúť vodičom prístup k potrebným údajom. Virtuálne informácie o jazde,
napríklad rýchlosť, navigácia a adaptívny tempomat, sa zobrazujú priamo na ceste pred vozidlom s realistickejším premietnutím týchto informácií. Vďaka tomu nedochádza
k rozptyľovaniu pozornosti vodiča a všetky dôležité informácie sú k dispozícii priamo pred jeho očami.

INFOTAINMENT SYSTÉM
Voliteľný infotainment systém s navigačným
systémom prináša nové možnosti a prvotriednu
prepojiteľnosť. Okrem dotykového ovládania alebo
ovládania gestami môžete zariadenie ovládať aj
prostredníctvom digitálnej asistentky Laury. Tento
nový vylepšený online systém hlasového ovládania
dokáže odpovedať na otázky týkajúce sa najrôznejších
tém a plniť povely. Napríklad spustí navigáciu do
požadovaného cieľa, vyhľadá obľúbenú skladbu alebo
napíše SMS správu. Systém reaguje nielen na vopred
definované hlasové povely, ale aj na vaše prirodzené
jazykové správanie. Funkcia webového rádia, ktorá sa
takisto dodáva v kombinácii s infotainment systémom
s navigačným systémom, umožňuje rozšíriť zvyčajné
portfólio konvenčných staníc o ďalšie obľúbené kanály,
podcasty a správy. Môžete si naladiť a počúvať vo
vysokej kvalite akúkoľvek službu rádiového vysielania
v oblasti pokrytej internetom.

AREA VIEW

INFOTAINMENT 13-PALCOVÝ DISPLEJ
Multimediálny 13-palcový displej poskytuje maximálny komfort pri ovládaní infotainment systému a funkcií vozidla. Dá sa ovládať aj pomocou dotykového posúvača, takže napríklad pri
regulovaní klimatizácie, vyhrievania sedadiel a hlasitosti infotainment systému sa nemusíte dotýkať obrazovky. V kombinácii s voliteľným infotainment systémom s navigačným systémom
možno dotykovým posúvačom ovládať aj priblíženie navigácie. Ovládanie displeja spríjemňuje ergonomická opierka zápästia pod displejom.

Za volantom sa budete cítiť oveľa istejšie so
štyrmi kamerami, ktoré snímajú priestor okolo
celého vozidla. Sú umiestnené v prednej maske, vo
vonkajších spätných zrkadlách a na rukoväti piatych
dverí. Obraz sa prenáša v reálnom čase na displej
informačno-zábavného systému, aby ste mohli
rýchlejšie reagovať na všetko, čo vám príde do cesty.

WELCOME LOGO

JEDNODUCHÁ KONTROLA

POHODLIE VZADU

LED diódy umiestnené vo vonkajších spätných zrkadlách
vytvárajú nápis ŠKODA a osvetľujú vstupný priestor.

Voliteľné panoramatické strešné okno možno otvoriť alebo zatvoriť dotykom ovládacieho
prvku v strešnom paneli nad vašou hlavou. Svetlá na čítanie obsahujú dotykové tlačidlo,
ktorým možno nastavovať intenzitu svetla.

V zadnej časti jumbo boxu nájdete dva porty USB-C umožňujúce nabíjanie mobilných
telefónov a zásuvku (230 V). Vo vozidle vybavenom 3-zónovou klimatizáciou Climatronic
nájdete aj ovládač klimatizácie pre zadnú časť interiéru.

AMBIENTNÉ OSVETLENIE
Zažite najvyšší komfort vďaka osvetleniu interiéru. V závislosti od dizajnovej koncepcie môže LED ambientné osvetlenie zahŕňať svetlá pozdĺž celého interiéru vozidla,
osvetlenie stredovej konzoly, osvetlenie priestoru na nohy vpredu a vzadu, osvetlenie kľučky dverí vpredu a vzadu a osvetlenie batožinového priestoru.

SKUTOČNÍ PRIATELIA
VÁS NIKDY NEOPUSTIA

MALÉ NÁPADY
S VEĽKÝM ÚČINKOM

OCHRANNÉ
OKENNÉ PÁSIKY
Ochranné okenné pásiky
účinne zabraňujú hromadeniu
nečistôt v priestore medzi
predným sklom a karosériou.

Drobné zlepšováky môžu mať veľmi veľký vplyv. Skombinovali sme
všetky dobré nápady, aby bola vaša cesta bezproblémová. Počnúc
odkladacími priestormi, ktoré ponúkajú miesto na všetko dôležité
a udržia vaše vozidlo čisté. Jednoduché detaily sú o to dôležitejšie.

PRIEHRADKA NA DÁŽDNIK

CARGO ELEMENTY

Dvere vodiča ukrývajú dômyselnú priehradku s originálnym dáždnikom
značky ŠKODA. Priehradka je navrhnutá tak, aby umožňovala odtekanie
vody z vozidla, vďaka čomu zostane interiér suchý.

Aby ste zabránili nežiaducemu pohybu nákladu počas jazdy, stačí ho upevniť šikovnými
fixačnými prvkami so zapínaním na suchý zips, ktoré sú uskladnené v priehradkách za
podbehmi zadných kolies.

SKLOPNÉ STOLÍKY

DVOJITÁ PRIEHRADKA

Sklopné stolíky s držiakmi na nápoje zabudované
do operadiel oboch predných sedadiel poslúžia
nielen na občerstvenie.

Vďaka dvojitým priehradkám na zadnej strane predných sedadiel si
môžete usporiadať veci ešte lepšie. Do väčšej priehradky môžete vložiť
napríklad notebook a do menšej mobil.

ZADNÁ LAKŤOVÁ OPIERKA

PRIEHRADKY V PREDNÝCH DVERÁCH

SPACÍ PAKET

Držiaky nápojov v lakťovej opierke ocenia spolucestujúci
na zadných sedadlách.

V priestrannej priehradke v predných dverách nájdete
držiak na 1,5 l fľašu.

Spolucestujúci na zadných sedadlách budú aj na dlhej ceste spať ako v bavlnke vďaka príslušenstvu Spací paket. Okrem
iného zahŕňa variabilné opierky hlavy na krajných sedadlách na pohodlné držanie hlavy počas spánku.

ZBAĽTE SI VŠETKO, ČO
POTREBUJETE

SIEŤOVÝ PROGRAM
Súprava jednej vodorovnej
a dvoch zvislých sietí spoľahlivo
zaistí predmety pred posúvaním.
Navyše, vždy budete mať
prehľad, kam ste čo dali.

Batožinou nemusíte šetriť, stačí ju správne zaistiť. Veľkorysý
batožinový priestor vám umožní zbaliť všetko, čo potrebujete.
Užitočné funkcie zasa zabezpečia, aby všetko zostalo na svojom
mieste.

HÁČIKY

ODKLADACIE PRIEHRADKY

Sklopné háčiky po bokoch batožinového priestoru uľahčujú prepravu
a bezpečné uloženie tašiek.

Pod podlahou batožinového priestoru je miesto nielen na nabíjacie káble. Vďaka voliteľným
praktickým odkladacím priehradkám pod variabilnou podlahou batožinového priestoru tu môžu
byť prehľadne uložené aj prvky na prevoz nákladu, pracovné rukavice, kefa, náradie a pod.

SKLÁPANIE OPERADIEL
ZADNÝCH SEDADIEL
Z BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Zadné sedadlá môžete diaľkovo sklopiť
pomocou uvoľňovacieho tlačidla
umiestneného v batožinovom priestore, čo
ešte väčšmi uľahčí nakladanie batožiny.

ŤAŽNÉ ZARIADENIE

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Vozidlo je vybavené ťažným zariadením
s elektrickým vysúvaním. Spínač sa
nachádza v batožinovom priestore.

Batožinový priestor so základným objemom 585 litrov
možno zväčšiť sklopením zadných sedadiel, čím sa vytvorí
rovná odkladacia plocha.

ISTOTA AKO SÚČASŤ
ŠTANDARDNÉHO
VYBAVENIA

TRAVEL
ASSIST

Travel Assist kombinuje funkcie niekoľkých asistentov a zaisťuje, že sa budete cítiť bezpečne
a pohodlne, či už ste v hustej mestskej premávke, alebo na diaľnici. Pre maximálnu bezpečnosť
musí byť Travel Assist stále monitorovaný vodičom. Kapacitný volant preto deteguje dotyk vodiča
a poskytuje interaktívne rozhranie k systému Travel Assist. Ak sa vodič nevenuje riadeniu, kapacitný
volant to zistí.

PREDICTIVE CRUISE CONTROL – PREDIKTÍVNY TEMPOMAT

TRAFFIC JAM ASSIST A FOLLOW DRIVE

Pomocou radarového zariadenia, kamery s funkciou rozpoznávania dopravných značiek, technológie
GPS a podrobných informácií z cestnej mapy dokáže prediktívny tempomat jazdy (PCC) predvídať
dopravnú situáciu na nasledujúcom 1 – 2 km úseku. Vďaka tomu môže systém v prípade potreby
automaticky upraviť rýchlosť jazdy – zvyčajne pred odbočkou, pred kruhovým objazdom alebo pri
vjazde do úseku s obmedzenou rýchlosťou. Systém PCC zvyšuje komfort vodiča a bezpečnosť jazdy
a zároveň znižuje spotrebu paliva a emisie CO2.

Traffic Jam Assist ovládaním motora, bŕzd a volantu prinúti vozidlo zvýšiť odstup, pribrzdiť
a kopírovať pohyb okolitých vozidiel (pri rýchlostiach do 60 km/h). Ak pri rýchlosti do 30 km/h
nie sú rozpoznané jazdné pruhy alebo ak je pri rýchlosti do 60 km/h rozpoznaný iba jeden jazdný
pruh, systém Follow Drive kopíruje dráhu vozidla pred vami, až kým opäť nie je k dispozícii značenie
jazdných pruhov.

TURN ASSIST A COLLISION AVOIDANCE ASSIST

PARK ASSIST

Turn Assist monitoruje protismernú premávku pri odbočovaní doľava pri nízkych rýchlostiach od
2 do 15 km/h. V kritických situáciách môže zastaviť vozidlo a zapnúť výstražné svetlá. Collision
Avoidance Assist poskytuje vodičovi podporu aktívnym zvyšovaním momentu riadenia v prípade
hroziacej kolízie s chodcom, cyklistom alebo s iným vozidlom – v ideálnom prípade tak zabráni
nehode kontrolovaným uhýbacím manévrom.

Park Assist minimalizuje problémy s parkovaním v stiesnených
priestoroch. Automaticky vyberie vhodné parkovacie miesto v rade
pozdĺžne alebo kolmo zaparkovaných vozidiel.

SIDE ASSIST

EXIT WARNING

LANE ASSIST+ – ADAPTÍVNE VEDENIE V PRUHU

EMERGENCY ASSIST

Pomocou radarových senzorov v zadnom nárazníku sleduje asistent Side Assist (ktorý dokáže
rozpoznať iné vozidlá a horšie viditeľné objekty, ako sú cyklisti, až do vzdialenosti 70 m) priestor
za vozidlom a vedľa neho. Na základe vzdialenosti a rýchlosti okolitých vozidiel rozhodne, či má
alebo nemá varovať vodiča.

Keď zastavíte vozidlo a otvoríte dvere (aby ste vystúpili), systém dokáže rozpoznať
ďalších účastníkov cestnej premávky, ako sú iné vozidlá, cyklisti, bežci, chodci atď., a to až
do vzdialenosti 35 m. Ak systém rozpozná blížiaci sa objekt, pred vystúpením z vozidla
vizuálne aj zvukovo varuje posádku vpredu aj vzadu.

Systém Lane Assist+, ktorý funguje pri rýchlostiach nad 60 km/h, môže pomôcť udržať vozidlo
v strede správneho jazdného pruhu. Tento systém môže zároveň prevziať kontrolu nad vozidlom
v prípade zmeny jazdného pruhu počas prác na ceste. Pri jazde v úzkom pruhu pomáha adaptívne
vedenie v pruhu vodičovi presne odhadnúť, či je k dispozícii dostatok miesta na predbiehanie.

Emergency Assist znižuje riziko kolízie v prípade náhleho zdravotného kolapsu vodiča, napríklad
bezpečným zastavením vozidla a rozsvietením výstražných svetiel.

ĎALŠÍ ODBORNÍCI
NA PALUBE

Na cestách sa môžete stretnúť s rôznymi situáciami. Aby
bolo vozidlo pripravené na zvládnutie akejkoľvek situácie,
ktorá sa môže na ceste vyskytnúť, sú k dispozícii ďalší
asistenti s rôznymi funkciami, ktorí vodičovi pomôžu alebo
za neho zaskočia.

CREW PROTECT
ASSIST
Tento asistenčný systém
poskytuje zvýšenú ochranu
pasažierom na predných
sedadlách v kritických
situáciách, ktoré by mohli
viesť k zrážke alebo
k prevráteniu, zatvorením
bočných okien tak, aby zostala
medzera iba 5 cm, zatvorením
strešného okna a utiahnutím
bezpečnostných pásov.

MKB – MULTIKOLÍZNA
BRZDA
FULL LED MATRIX SVETLOMETY
Full LED Matrix predné svetlomety sú vybavené funkciou Matrix. Táto funkcia umožňuje používať silné lúče svetla sústavne, ale bez oslnenia ostatných vodičov.
Funkcia Matrix prostredníctvom kamery umiestnenej v prednom skle reaguje na dopravnú situáciu vypínaním iba niektorých segmentov osvetlenia. Ostatné segmenty
zostávajú zapnuté a naďalej osvetľujú cestu. Navyše, vďaka tejto funkcii vás nebudú oslňovať napríklad ani reflexné materiály dopravných značiek.
Funkcia Matrix využíva aj údaje z navigačného systému, takže silné lúče svetla sa zapnú iba vtedy, keď opustíte zastavanú oblasť.

V prípade nehody sa
aktivuje multikolízna brzda,
aby sa zabránilo ďalšiemu
nekontrolovanému pohybu
vozidla, a tým sa znížila
pravdepodobnosť ďalších kolízií.

NABITE SA
PRE BUDÚCNOSŤ

MALÁ ZMENA
S VEĽKÝM ÚČINKOM

STRIEBORNÁ BRILLIANT METALÍZA
SIVÁ QUARTZ METALÍZA
ČERVENÁ VELVET METALÍZA
MODRÁ ENERGY UNI

18" oceľové disky s krytmi ANDROMEDA

MODRÁ RACE METALÍZA

19" disky z ahkej zliatiny REGULUS – antracitové

ČIERNA MAGIC METALÍZA

20" disky z ahkej zliatiny VEGA – strieborné

STRIEBORNÁ ARCTIC METALÍZA

21" disky z ahkej zliatiny SUPERNOVA – antracitové

BIELA MOON METALÍZA

INDIVIDUALIZUJTE SI SVOJE
VOZIDLO ŠKODA ENYAQ
19" disky z ahkej zliatiny PROTEUS

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI
V SÚVISLOSTI S OBRÁZKAMI
Obrázky použité v tomto katalógu (brožúre) sú len ilustračné a nie sú určené na
to, aby tvorili súčasť akejkoľvek zmluvy alebo záruky. Zobrazujú predvýrobné
automobily, pričom niektoré ilustrácie, funkcie, komponenty a výbava sa môžu
líšiť od skutočných výrobných automobilov a od ponuky v jednotlivých krajinách.
Ak máte záujem o presné špecifikácie funkcií, komponentov a výbavy, obráťte
sa na najbližšieho predajcu automobilov ŠKODA.

APLIKÁCIA ŠKODA Connect
Vychutnajte si úplnú kontrolu nad vozidlom. Stiahnite si
aplikáciu ŠKODA CONNECT a získajte prístup k všetkým
potrebným funkciám, kedykoľvek to budete potrebovať.
Môže ísť o údaje o jazde či dojazde, plánovanie trasy, ale aj
o miesto, kde ste naposledy zaparkovali.

AK VÁS BAVILO ČÍTAŤ O TOMTO VOZIDLE
– PREDSTAVTE SI, ŽE HO RIADITE.
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ZAVOLAJTE NÁM A DOHODNITE SI SKÚŠOBNÚ JAZDU.

Váš partner ŠKODA:

