ŠKODA ENYAQ iV 80 150 kW
Model: 5AZJJ2

Termín dodania: 09/2021

Kom. č. / int. č.: 309 144 / 8-3050
Technické údaje

Motor:

Synch. elektromotor s permanent.
magnet. - ENYAQ iV 80 (82 kWh)

Výkon kW / PS:

150 / 204

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s):

8,6

Hmotnosť celková/užitočná (kg):

2 612 / 379 - 597

Max. krútiaci moment (Nm pri ot/min-1):

310

Dĺžka vozidla/šírka + zrkadlá (mm):

4 649 / 1 879 / 2 147

Max. rýchlosť (km/h):

160

Číslo karosérie:

TMBJC7NY2MF007991

Spotreba paliva (kombinovaná) (kWh/100km):

16,6 - 18,1

Počet kilometrov:

do 6000

Objem batožinového priestoru (l):

585 / 1 710

Farba vozidla:

Strieborná Arctic metalíza

Emisie CO2 g/100 km:
Výbava SUITE 80

Predvádzacie vozidlo

0

Disky z ľahkých zliatin 8.5J x 21 vpredu 9J x 21 vzadu

CLIMATRONIC - trojzónová automatická klimatizácia

Pneumatiky 235/45 R21 vpredu 255/40 R21 vzadu

DAB - digitálny rádiopríjem

11 kW AC nabíjanie, DC rýchle nabíjanie 125 kW

DYNAMIC CHASSIS CONTROL – adaptívny podvozok

2x nabíjacie USB-C vzadu

Dynamická regulácia sklonu svetlometov s prisvietením do zákrut (AFS 1)

Alarm

Elektricky nastaviteľné bedrová opierka vodiča

Airbag vodiča a spolujazdca, airbag spolujazdca s deaktiváciou

Elektricky ovládané piate dvere s virtuálnym pedálom

Hlavové airbagy, bočné airbagy a stredový airbag vpredu

Elektrická detská poistka

Bubnové zadné brzdy

Elektrické prídavné kúrenie

Kotúčové brzdy vpredu

Elektromechanická parkovacia brzda

Pohon zadných kolies

Infotainment s 13" dotykovým displejom, 2x USB-C, WLAN, hlasové

FRONT ASSIST – výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia

ovládanie Laura

CREW PROTECT ASSIST – proaktívna ochrana cestujúcich

Kontrola tlaku v pneumatikách

DRIVER ALERT – asistent rozpoznania únavy

LANE ASSIST+ - adaptívne vedenie v jazdnom pruhu

3-ramenný športový kožený multifunkčný vyhrievaný volant

Lakťová opierka vzadu

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou

Medzipodlaha batožinového priestoru

Elektricky sklopné, nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

Navigačný systém

s automatickým stmievaním na strane vodiča s pamäťou

Odkladací priestor pod stredovou konzolou

Denné svietenie s funkciami Coming Home a Leaving Home

Osvetlenie batožinového priestoru

FULL LED Matrix predné svetlomety s AFS funkciou

Phonebox - bezdrôtové nabíjanie telefónu

FULL LED zadné svetlá s dynamickým ukazovateľom smeru

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

KESSY FULL - bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie so SAFE

Prídavné odrazky v oblasti dverí

systémom

SMARTLINK

LIGHT AND RAIN ASSIST - svetelný a dažďový senzor

Akustické bočné okná SUNSET - sklá s vyšším stupňom tónovania

Nabíjací kábel 3, 16A

od B-stĺpika

Odistenie operadiel zadných sedadiel z batožinového priestoru

Sieťový program

Osvetlenie priestoru na nohy vpredu a vzadu

Slnečné clony zadných bočných okien – mechanické

Parkovacia kamera

Tepelné čerpadlo

Posuvný kryt batožinového priestoru

Vonkajšie zrkadlo na strane vodiča s automatickým stmievaním

SIDE ASSIST - asistent zmeny jazdného pruhu (REAR TRAFFIC

Vyhrievané sedadlá vpredu a vzadu

ALERT - asist. vyparkovania a EXIT WARNING – varovanie pri vystupovaní)

Výsuvné ostrekovače svetlometov

TURN ASSIST

Ťažné zariadenie

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním

Welcome logo

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla

Chrómový paket – chrómové orámovanie výduchov klimatizácie

Vyhrievané čelné sklo

Chrómová mriežka chladiča

Zadný stierač AERO

Chrómové dekoračné prvky

Isofix - príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek vzadu

Strieborný strešný nosič

a na sedadle spolujazdca vpredu

Dáždnik

12 V zásuvka v batožinovom priestore

Emergency Call - súkromné tiesňové volanie

8 reproduktorov

ŠKODA Connect – Vzdialené služby iV

Adaptívny tempomat

Predĺžená záruka na 5 rokov/ 100 000 km

Akustický paket

Záruka na batériu na 8 rokov/ 100 000 km

Cena modelu s 20% DPH
H6H6
PLC

56 621,00 €
Doplnková výbava

Obj. kód

Cena v Eur
635,00 €

Strieborná Arctic metalíza
SUITE čierny - poťah sedadiel koža, ambientné osvetlenie výplne dverí a prístrojovej dosky, vkladané tkané koberce
vpredu a vzadu Cognac, Dekór Piano Black
Povinná výbava a podlahové rohože

1 565,00 €
70,00 €

Prvá registrácia na špz

66,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH

58 957,00 €

Cenové zvýhodnenie

-5 000,00 €

Akciová cena vozidla s DPH

53 957,00 €

Akciová cena vozidla bez DPH

44 964,17 €
Ušetríte 5 000 € s DPH
(Predvádzacie vozidlo)

Autonovo a.s., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica, tel: 048/47 18 161, www.autonovo.sk
Príručka o normovanej spotrebe paliva a o emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje pre všetky modely osobných automobilov, je bezplatne dostupná na každom
predajnom mieste.
Okrem úspornosti automobilu majú na určenie spotreby palív a emisií CO 2 automobilu vplyv štýl riadenia, ako aj iné netechnické činitele. CO 2 je hlavný plyn
vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne otepľovanie.

