PILNĪGI JAUNAIS

ŠKODA ENYAQ
COUPÉ RS iV

UZLĀDĒJIET ĀTRI UN UZ
PRIEKŠU
Mēs pieradinājām visspēcīgāko cilvēkiem zināmo spēku, lai izveidotu mūsu līdz šim
jaudīgāko elektromobili – pilnībā elektrisko ENYAQ COUPÉ RS iV. Trīssimt zirgu spēks
klusi katapultē automašīnu no vietas līdz 100 km/h nieka 6,5 sekundēs. Taču
priekšnesums ir emocijas, kuras diez vai var izteikt skaitļos. Tāpēc daudzie raksturīgi
melnie RS stila elementi, savienojamība un palīgsistēmas ļauj baudīt absolūtu veiktspēju
pilnīgā komfortā. Jaudas pieplūdumu rada visi četri riteņi. Kopā ar 4×4 piedziņu
iespaidīgais, aptuveni 500 km diapazons nozīmē, ka varat pārvarēt jebkuru reljefu un
atgriezties ātrāk nekā cerēts.
Tas ir Simply Clever. Tā ir ŠKODA.

IESPAIDĪGS.
PAT AR 0 km/h

STILS UN FUNKCIONALITĀTE
Virsbūves dizainam ir raksturīgi glancēti melni elementi,
kas automašīnas izskatam piešķir lielāku dinamiku un
emocijas. To vidū ir sānu spoguļu korpusi, sānu stiklu
aplodas, aizmugurējais difuzors ar integrētu atstarotāju,
radiatora restes ietvars un priekšējā bufera gaisa aizkari.
Melnos elementus papildina SunSet tonētie stikli. Arī
uzraksti aizmugurē (piemēram, ŠKODA, modeļa
nosaukums un iV) ir melnā krāsā. Automašīnas sportisko
harizmu padara spilgtāku 20" vai 21" (attēlā) vieglmetāla
diski ar Aero uzlikām, kas uzlabo automašīnas
aerodinamiku. Zemo gaisa pretestību uzlabo arī zemā
sporta balstiekārta.

RS EMBLĒMA
Atgādinot par ŠKODA
automašīnu sacīkšu
tradīcijām, sānos ir
strādātās sporta RS
emblēmas.

MATRIX PRIEKŠĒJĀS
GAISMAS UN
CRYSTAL FACE
Labākais, ko ENYAQ iV var
piedāvāt apgaismojuma
dizainā, ir iekļauts RS
automašīnu standarta
aprīkojumā. Pilnos LED
Matrix priekšējos lukturus
papildina kristāla gaismas
visā automašīnas platumā.
Ar 131 LED aprīkotais
Crystal Face rada priekšējos
lukturus savienojošu joslu un
izgaismo vertikālās ribas, kas
novietotas aiz caurspīdīgas
sienas.

DODIES JEBKUR, TAD
ATPAKAĻ MĀJĀS

Kā pati jaudīgākā ŠKODA, RS versija piedāvā pārsteidzošu veiktspēju,
attīstot 220 kW (300 ZS) un maksimālo griezes momentu 460 Nm.
Kamēr 4×4 piedziņa uzlabo automašīnas lieliskās braukšanas
īpašības, lielas ietilpības akumulators nodrošina ilgu braucienu ar
vienu uzlādi. Automašīnas sniedzamība var sasniegt 504 km.

UZLĀDE

4×4 PIEDZIŅA

Universālais AC (maiņstrāvas) uzlādes risinājums izmanto iV universālo lādētāju, kas darbojas kā mobilā sienas kaste un nodrošina uzlādi ar līdz pat 11 kW
lielu jaudu no jebkuras rozetes un jebkurā vietā. Lieljaudas DC (līdzstrāvas) uzlādes stacijās varat izmantot Super-Fast uzlādi, kas standartā iekļauta RS
automašīnās. Tā piedāvā līdz 135 kW jaudu, un tam ir pievienota viena gada priekšapmaksas piekļuve IONITY*.

Elektrauto vadīšanu vēl vairāk uzlabo 4×4 piedziņa. Auto ir individuāls elektromotors katrai asij – aizmugurējai asij ar lielāku jaudu un lielāku maksimālo griezes momentu.
Pateicoties inteliģentajai elektronikai, abi elektromotori ar kopējo jaudu 220 kW strādā maksimāli efektīvi. Piedziņas spēka sadalījumu regulē inteliģenta elektronika, kas novērš
slīdēšanu un optimāli izmantoto visu četru riteņu saķeri. Rezultāts ir izcila dinamika, braukšanas stabilitāte un drošība.

* Lieljaudas uzlādes staciju tīkls visā Eiropā.

RS SUITE

DIZAINA IZVĒLE

RS SUITE
Sportiskā un elegantā RS Suite Dizaina izvēle atbilst pat
visaugstākajām komforta prasībām. Salonam ir augstas kvalitātes
Soul Black perforētas ādas apdare ar sudraba šuvēm, kas uzlabo
transportlīdzekļa sportisko stilu. Priekšējo paneli papildina Soul
Black mākslīgās ādas virsma ar sudraba šuvēm. Citi raksturīgie
salona elementi ir Oglekļa dekors (priekšējais panelis un durvis),
Soul Black mākslīgās ādas durvju ieliktņi un melni grīdas paklājiņi ar
sudraba apmalēm.

RS LOUNGE

DIZAINA IZVĒLE

RS LOUNGE
Iedvesmojoties no aktīva dzīvesveida, RS Lounge
Dizaina izvēle apvieno ekskluzīvus, izturīgus
materiālus ar maigiem krāsu akcentiem un
sportiskiem elementiem. Apdarei ir izmantota ādas/
mikrošķiedras auduma kombinācija ar laima krāsas
šuvēm. Atšķirīgs un stilīgs elements ir laima krāsas
priekšējo sēdekļu apdares salaidumu apmales.
Priekšējo paneli papildina mikrošķiedras auduma
virsma ar laima krāsas šuvēm. Citas raksturīgās
iezīmes ir Oglekļa dekors (priekšējais panelis un
durvis), mikrošķiedras auduma durvju ieliktņi un
melni grīdas paklājiņi ar laima krāsas apmalēm.

LIELAI JAUDAI
LIELS KOMFORTS

Neatkarīgi no tā, vai Dizaina izvēlē izvēlaties RS Suite vai RS
Lounge, salons vienmēr piedāvās sporta auto atmosfēru
kombinācijā ar izcilu komfortu. Izbaudiet savas automašīnas
jaudu, ko ieskauj unikāli materiāli, ekskluzīvas detaļas un
progresīvas tehnoloģijas.

SPORTA STŪRES RATS
Pateicoties sportiskai multifunkciju stūrei ar melnas, perforētas ādas apdari un RS logo uz tās, jūs gūsiet sajūtu kā sporta
automašīnas kokpitā. Citu funkciju starpā stūre nosaka vadītāja satvērienu, nodrošinot interaktīvu saskarni Travel Assist
sistēmai, kurā apvienotas vairākas jūsu drošību uzraugošās palīgsistēmas. Standarta komplektācijā ietilpst arī stūres
apsilde un enerģijas atgūšanas sistēmas kontroles lāpstiņas aiz stūres.

SPORTA SĒDEKĻI
Visām RS automašīnām ir sporta priekšējie sēdekļi,
kas nodrošina maksimālu komfortu pat dinamiskas
braukšanas laikā. Uz atzveltnes izšūtais RS logotips
ir nepārprotams interjera dizaina elements.

PEDĀĻU
UZLIKAS
Stilīgo interjeru
papildina
vieglmetāla sporta
pedāļu uzlikas.
Gumijas ieliktņi
neļauj jūsu apaviem
slīdēt.

IZKALAIDES SISTĒMA AR NAVIGĀCIJU
Multivides 13 collu displejs sniedz maksimālu komfortu izklaides sistēmas un transportlīdzekļa funkciju vadīšanai un tiešsaistes pakalpojumu izmantošanai.
Izmantojot izvēles jaunās paaudzes navigācijas sistēmu, kas ir aprīkota ar dažādām jaunām funkcijām, jūs varat automātiski atrast uzlādes stacijas jūsu
atrašanās vietas tuvumā, aktīvajā maršrutā, netālu no izvēlētā galamērķa vai galamērķa tuvumā. Ja automašīna ir tiešsaistē, sistēma sniedz konkrētu
informāciju par izvēlēto uzlādes staciju, piemēram, darba laiku, pieejamību un uzlādes laiku, tādējādi palīdzot izvēlēties labāko variantu automašīnas uzlādei.

JAUDA CILVĒKIEM

MOON WHITE METĀLIKA
PHOENIX ORANGE METĀLIKA

20'' TAURUS melnas metālikas vieglmetāla diski ar melnām Aero uzlikām

BRILLIANT SILVER METĀLIKA

21'' VISION antracīta slīpēti vieglmetāla diski ar melnām Aero uzlikām

MAMBA GREEN UNI

PADARI SAVU
ENYAQ PAR SAVU
ENYAQ

RACE BLUE METĀLIKA

VELVET RED METĀLIKA

MAGIC BLACK METĀLIKA

GRAPHITE GREY METĀLIKA
Krāsu gammā ietilpst arī Energy Blue UNI (nav parādīta).

RS LOUNGE DIZAINA
IZVĒLE
Mikrošķiedras auduma virsma
ar laima krāsas šuvēm, Oglekļa
dekors, ādas/mikrošķiedras
auduma apdare ar laima krāsas
šuvēm, priekšējo sēdekļu
kontūras laima krāsā, sporta
sēdekļi, melni griesti

RS SUITE DIZAINA
IZVĒLE
Soul Black mākslīgās ādas
virsma ar sudraba šuvēm,
Oglekļa dekors, Soul Black
perforētas ādas apdare ar
sudraba šuvēm, sporta sēdekļi,
melni griesti

RS LOUNGE DIZAINA IZVĒLE
Mikrošķiedras auduma virsma ar laima krāsas šuvēm,
Oglekļa dekors, ādas/mikrošķiedras auduma apdare ar
laima krāsas šuvēm, priekšējo sēdekļu kontūras laima
krāsā, sporta sēdekļi, melni griesti

SĪKĀKA SPECIFIKĀCIJA

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

80x

DZINĒJS
220*

Tips

5-vietas, 5-durvis, 2-nodalījumi

Griezes moments (Nm)

460

Apgriešanās diametrs (m)

11,5

Akumulatora ietilpība (kWh) – bruto/neto

82/77

VEIKTSPĒJA

1 607

Šasija
McPherson piekare ar lokšņu metāla

Maksimālais ātrums (km/h)

180

Paātrinājums 0–100 km/h (s)

6,5

Sniedzamība – WLTP (km)

481–504

Enerģijas patēriņš WLTP (kWh/100 km) – kombinēts

17,3–18,2

Priekšējā ass

1 09

5

Jauda (kW)

apakšrāmi un apakšējiem svirām

990

Virsbūve

570 l
1 004

Daudzelementu ass, ar piecām šķērssvirām,
bez gareniskās sviras

14,3°

divu virzuļu peldošo skavu

Aizmugurējās bremzes

Trumuļu bremzes

Klīrenss (mm)

173

17,3°

Ventilējamas disku bremzes, ar
Priekšējās bremzes

1 600
2 148

PIEDZIŅAS VEIDS

864

2 768

1 021

4 653

Visu riteņu piedziņa
Bagāžas nodalījuma tilpums (max. l)

11 kW/7 st. 30 min

DC (10–80%) – jauda/laiks

135 kW/36 min

SVARS
Pašmasa bez vadītāja (kg)

2 180–2 292

Kravnesība ar vadītāju un papildus aprīkojumu (kg)

448–560

Bez rezerves riteņa, ar aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm
– paceltām

570

– nolaistām

1 610

WLTP – Pasaules harmonizētā vieglo automašīnu novērtēšanas procedūra.

* Maksimālā elektriskā jauda 220 kW: Maksimālā jauda, kuru var izmantot ne ilgāk par 30 sekundes, kas aprēķināta saskaņā ar UN GTR Nr. 21. Pieejamās jaudas apjoms atsevišķās braukšanas situācijās ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, piemēram, apkārtējās vides temperatūras un uzlādes līmeņa,
temperatūras un stāvokļa vai augstsprieguma akumulatora fiziskā vecuma. Maksimālās jaudas pieejamībai nepieciešams, lai augstsprieguma akumulatora temperatūra būtu no 23°C līdz 50°C, un tā uzlādes līmenis ir > 88%. Novirzes no iepriekšminētajiem parametriem var izraisīt jaudas
samazināšanos līdz pilnīgai maksimālās jaudas nepieejamībai.

Akumulatora temperatūru zināmā mērā var netieši ietekmēt papildu gaisa kondicionieris, un uzlādes līmeni var, piemēram, regulēt automašīnā. Konkrētajā brīdī pieejamās jaudas daudzums tiek parādīts automašīnas jaudas displejā. Lai pēc iespējas efektīvāk uzturētu augstsprieguma akumulatora
izmantojamo jaudu, ja automašīna tiek lietota katru dienu, ieteicams iestatīt akumulatora uzlādes mērķi 80% apmērā (piemēram, pārslēgt uz 100% tikai pirms tāliem braucieniem).

1 573
1 879

1 001

AC (0–100%) – jauda/laiks (atkarībā no kabeļa)

1 488

UZLĀDE

1 506

Piedziņa

Aizmugurējā ass

ATRUNA
Šajā katalogā (brošūrā) sniegtā informācija, attēli un saturs ir paredzēti
tikai ilustratīviem nolūkiem, un tie nav paredzēti kā daļa no līguma,
piedāvājuma vai garantijas. Parādītās automašīnas ir pirmssērijas
modeļi, kas nav precīzs gala produkta attēlojums. Ilustrācijas, funkcijas,
detaļas, krāsas un aprīkojums var atšķirties no faktiskās sērijveida
automašīnas un tā, ko var pasūtīt un piegādāt. Lai iegūtu vairāk
informācijas, lūdzu, sazinieties ar savu ŠKODA dīleri.

MyŠKODA APP
Izbaudiet pilnu automašīnas kontroli.
Lejupielādējiet MyŠKODA App un
piekļūstiet visām nepieciešamajām
funkcijām jebkurā laikā, neatkarīgi no tā,
vai tie ir braukšanas dati, degvielas
atlikums, maršruta plānošana vai pat
vieta, kur pēdējo reizi novietojāt
automašīnu.

JA JUMS PATIKA LASĪT PAR TO,
IEDOMĀJATIES SEVI TAJĀ
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PIEZVANIET, LAI SARUNĀTU TESTA BRAUCIENU

Jūsu pilnvarotais ŠKODA partneris:

