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Mudel Mootori töömaht Võimsus kW/Hj Käigukast Baasmudeli hind

5AZFF2 Enyaq iV 60 / 132kW / 62kWh /
tagavedu

 Elekter 132/180 47 800,00

Värv 5X5X Hall metallik, Graphite Grey
Sisu EO Interjöör Loft

Kom. nr. S341078
Läbisõit (km)4 km

Keretähis TMBJB7NY9NF062183
Sõiduki kategooria M1

WLTP elektritarve 159,9 - 176 Wh/km

Kiirendusaeg, 0-100 km/h 8,8 s
Suurim kiirus 0 km/h
Sõiduki pikkus /laius / kõrgus 4649 / 1879 / 1616 mm
Täismass / tühimass 2509 / 1965 - 2160 kg
Max. kandevõime 424 - 619 kg

Suurim pöördemoment, Nm,p/min puhul 310
Pakiruumi / kütusepaagi maht 585 / ca 0 l
Kaubaruumi pikkus / kõrgus / laius 1710 /  /  mm
Teljevahe / rööbe 2765 / 1587 mm
Kliirens 186

Enyaq iV varustus

AUDIO JA KOMMUNIKATSIOON TURVALISUS
* 4 kõlarit ees, 4 taga * Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC
* 13-tollise ekraaniga teabe- ja meelelahutuskeskus, SmartLink,
digitaalraadio, häälkäsklused, 2 USB-C liidest ees

* Reguleeritava kõrgusega peatoed kõikidel esi- ja tagaistmetel

* Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem * Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistuja turvapadi deaktiveeritav
* Hädaabikõne funktsioon 10 aastaks * Peaturvapadjad (turvakardinad) ja külgturvapadjad ees
* iV kaugteenused "iV Remote Services": laadimise ja kliimaseadme
kaugjuhtimine ning nutikad ajakavad (laadimise ja kliimaseadme kasutuse
planeerimine ja ajastamine)

* Elektrooniline immobilisaator

MUGAVUS JA FUNKTSIONAALSUS * Nõlvaltstardiabi
* Kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks kokkuklapitavat võtit * Elektromehaaniline seisupidur "Autohold"-funktsiooniga
* KESSY Go - mootori võtmeta käivitus- ja seiskamissüsteem * Rehvirõhu monitooring
* Elektriajamiga aknad ees ja taga, komfortlülituse ja lastelukuga * LED-esilaternad: päevasõidutuled, lähi- ja kaugtuled
* Kahetsooniline automaatne kliimaseade * LED-tagatuled (tagatuled, pidurituled ja tagumine udutuli)
* Distantsjuhitav elektriline salongi seisuküte ja jahutus * ISOFIX lapseistme kinnitused kahel äärmisel tagaistmel ja ees

kõrvalistuja istmel
* Kahe kodaraga multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni
juhtimisega

VELJED JA REHVID

* Elektromehaaniline kiirustundlik roolivõimendi * 19" valuveljed "PROTEUS", antratsiithallid/poleeritud, rehvid 235/55
* Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega, kokkuklapitavad küljepeeglid * Rehviparanduskomplekt (12 V kompressor + rehvitäitevedelik); puudub

20" või 21" velgede korral
* Automaatselt tumenev salongi tahavaatepeegel VÄLIMUS
* Reguleeritavad nimmetoed esiistmete seljatugedes * Välimised ukselingid ja küljepeeglite korpused värvitud kere värvi
* Juhiistme kõrgus mehaaniliselt reguleeritav * Soojust isoleerivad aknaklaasid ees, taga ja külgedel, toonitud (5%)
* Kõrvalistuja istme kõrgus mehaaniliselt reguleeritav * Külgakende liistud musta värvi
* Käetugi esiistmete vahel * Comfort 50: musta värvi katusereelingud, parkimisandurid taga, valguse-

ja vihmasensor, Coming/Leaving Home funktsioon, 4 lisakõlarit,
automaatselt tumenev salongi tahavaatepeegel, 5% toonitud esiklaas;
ainult koos PL9

* Tagaistme seljatugi osadena 60/40 alla klapitav * Disainipakett Loft: musta-hallikirjud istmekatted tekstiil/kunstnahk,
käetugi tagaistmel, dekoratiivliistud „Alu Brushed“, kõrge keskkonsool,
LED-valgusribad, valgustatud jalaruum ees ja taga, 4 lisakõlarit taga,
põrandamatid, vihmavari juhile

* Valgustuse abisüsteem (Light Assistant) koos vihmasensoriga
* Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem Front Assist
* Sõidureas püsimise abisüsteem (Lane Assistant)
* Elektrooniline kiirushoidik koos kiirusepiirangu seadmise võimalusega
"Speed Limiter"
* Liiklusmärkide tuvastamise ja kuva abisüsteem
* Parkimisandurid taga
* 12V pistik pagasiruumis
* Valgustatud jalaruum ees ja taga
* Katusereelingud, musta värvi
* Vihmavarju hoidik juhiukse paneelis koos vihmavarjuga juhile
* Päikesesirmid peeglite ja valgustusega
* Valgustusega kindalaegas
* 2 lugemislampi ees, 2 taga
* 2 LED valgustit pagasiruumi luugi siseküljel
* Klaasipühkija tagaaknal koos pesuriga
* Tekstiilist põrandamatid salongis ees ja taga
* Garantii 5 aastat või 100 000 km
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* Akupatarei garantii 8 aastat või 160 000 km
* Vahelduvvoolu pardalaadija, maksimaalse laadimisvõimsusega kuni 11
kW
* Laadimisvõimekus avalikest alalisvoolu kiirlaadijatest 50 kW; alates
nädalast 48/2021 toodetud autodel 120kW
* Laadimiskaabel MODE 3, Wallbox-laadimispunktidega ühendamiseks
* iV universaallaadija koos laadimiskaablitega 230 V pistikutele ja 400 V
5P 16A jõupistikutele
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Tootjatehases paigaldatav lisavarustus:

Kood Lisavarustus Hind EUR

MET Metallikvärv või pärlefektvärv 690,00
PDA Convenience Basic: KESSY, telefoni juhtmeta laadimine, tumedaks toonitud aknad taga, täiendav

mürasummutuspakett, juhi väsimusastet jälgiv süsteem; ei saa koos PDB
950,00

PFC Drive Sport Plus: adaptiivne vedrustus, sõidurežiimi valik, varieeruva ülekandega sportlik roolisüsteem,
soojendusega sportrool, rekuperatsiooni reguleerimise labad roolil; ei saa koos PFE

1 390,00

PK8 Light & View Basic: maatriks-funktsionaalsusega LED-esilaternad (valgusvihu jaotust, kaugust ja suunda
reguleeritakse automaatselt), Full-LED tagatuled koos dünaamiliste suunatuledega taga, esilaternate pesurid

1 460,00

PPE Intelligentne parkimisassistent Plus, parkimisandurid ees ja taga, tagurduskaamera 650,00
PSA Assisted Drive Basic: reavahetuse abisüsteem (Side Assist), turvasüsteem eesistujatele (Crew Protect Assist),

adaptiivne kiirushoidik, automaatselt tumenevad küljepeeglid; versioonidele 50 ja 60 ainult koos PFA/PFB
890,00

PWA Climate Basic; soojendusega esiistmed, soojendusega klaasipesuri düüsid ees, 3-tsooniline kliimaseade
Climatronic

520,00

RAA Infotainment Basic: navigatsioonisüsteem koos meediapaketiga "Infotainment Online" kolmeks aastaks 810,00

Tootjatehases paigaldatav lisavarustus kokku 7 360,00
Hind koos tootjatehases paigaldatava lisavarustusega 55 160,00
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Müüja poolt paigaldatav lisavarustus ja osutatavad teenused kokku 0,00

Käibemaks 9 193,33

Auto hind ilma käibemaksuta 20% 45 966,67

Auto hind Teile 55 160,00

Garantii

Keregarantii
Hooldusvälp

Uutele Škoda sõidukitele kehtib tootjatehase 5 aastane garantii läbisõidu piiranguga 100 000 km kui
eelpool toodud sõiduki lisavarustuses pole märgitud teisiti. Pistikhübriidide ja elektriautode
kõrgepingeakude tootmisdefektidele 8 aastat või kuni 160 000 km. Kehtiva garantii eelduseks on
õigeaegselt läbitud hooldused. Škoda originaaltarvikutele kehtib 2 aastane garantii.

12 aastat läbiroostetamise vastu. Värvkattele kehtib 3 aastane läbisõidupiiranguta garantii.
15 000 km või vastavalt hooldusnäidikule.

Tarneaeg
Pakkumine kehtib kuni 11.10.2022

Käesolev dokument on võlaõigusseaduse tähenduses ettepanek esitada pakkumus. See tähendab, et käesoleva
dokumendiga nõustumise või sellega seonduvad suhtluse tulemusel ei sõlmita siduvad müügilepingud enne, kui Aasta
Auto AS ja Teie vahel on allkirjastatud müügileping vastaval Aasta Auto AS vormil ning auto müügihind on Aasta Auto
AS-le tasutud.

Meeldivale koostööle lootes,

Sten Karelson
Müügikonsultant
Tel : 
Mob : +372 517 2235

E-mail : sten.karelson@skoda.ee
WWW: www.aastaauto.ee
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