
מנוע והעברת כח
חשמליתצורה

180 כ״סהספק/סל״ד )כ״ס(
31 קג״ממומנט/סל״ד )קג״מ(

64 קוט״שקיבולת סוללה )ברוטו(
הילוך יחידתיבת הילוכים

אחוריתהנעה

ביצועים
8.7 שניותתאוצה 100-0 קמ"ש

160 קמ"שמהירות מרבית

מתלים ובלמים
תמוכות מקפרסון, מוט מייצבמתלה קדמי
רב-חיבורי, קפיצי סלילמתלה אחורי

דיסקים מקורריםבלם קדמי
תופיםבלם אחורי

צריכת חשמל
WLTP )17.6–14.6משולבת )קו״ט/100 ק״מ

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **

12 13 14 155 6 7 8 9 10 111 2 3 4 זיהום
מרבי

זיהום
מזערי

דרגת זיהום אווירצריכת חשמל )וואט שעה/ק״מ(טווח נסיעה מירביתדגם

Skoda Enyaqדרגה 1561 וואט שעה לק״מ412 ק״מ

WLTP נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009  **

להגיע  אף  ויכולה  הנהיגה  וממאפייני  הרכב  מתחזוקת  הדרך,  מתנאי  גם  מושפעת  בפועל  הדלק  צריכת 
לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

בטיחות
•חיישני חניה
•בקרת שיוט

•סייען שמירה על נתיב
•בלימת חירום אוטונומית עם זיהוי הולכי רגל ודו גלגלי

•כרית אוויר נהג, כרית אוויר נוסע, כריות וילון צידיות
•ניתוק כרית אוויר נוסע

•נעילת ילדים ידנית
•מראת פנים נוגדת סינוור

•התראה קולית על אי חגירת חגורות בטיחות
•מגביל מהירות

•מערכת ניטור לחץ ניפוח בצמיגים
•עוגנים למושבי בטיחות ילדים

LED פנסי ערפל אחוריים•
•צליל נסיעה חיצוני

רמת האבזור הבטיחותי: 6

מידות, משקלים ונפחים
4,649אורך )מ״מ(
1,879רוחב )מ״מ(
1,616גובה )מ״מ(

2,765בסיס גלגלים )מ״מ(
186מרווח גחון )מ״מ(

585נפח תא מטען )ל׳( 
1,701נפח תא מטען עם מושב אחורי מקופל )ל׳( 

619–424כושר נשיאה - עם נהג 75 ק"ג
2,160–1,965משקל עצמי )ק"ג(
2,509משקל כולל  )ק"ג(

1,200 / 750משקל נגרר מרבי עם/ללא בלמים )ק"ג(
235/55R19צמיגים

ט.ל.ח  ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת 
בטיחות 

21גבוהה 3 4 5 7 80 6

מפרט טכני ואיבזור
איבזור חיצוני

•חישוקי סגסוגות 19 אינץ׳
•תאורת WELCOM במראות צד

•מראות צד מחוממות ועם קיפול וכיוון חשמלי
LED - DRL תאורת יום•

•איתות LED משולב במראות חיצוניות
LED פנסי חזית•

•תאורת LED אחורית
•חבילת כרום

•מסילות גג שחורות

איבזור פנים ונוחות
•כיוון גובה ורוחק לגלגל הגה
•כיוון גובה למושב נהג ונוסע

•5 משענות ראש עם כיוון גובה
•משענת יד במושב אחורי

•תאי אחסון נוספים בתא המטען
•מושב אחורי מפוצל 40:60
•כיסוי מתקפל לתא המטען

•תאורת LED תחתונה לפנים ומאחור
•מגב אחורי עם מתז והשהייה
•מגן שחור למפתן בתא מטען

•מגבים קדמיים עם חיישן גשם
•כיוון גובה אלומת פנסים

•הפעלת תאורה אוטומטית בזמן כניסה/יציאה מהרכב
•חימום חלון אחורי

•שמשות צד ואחור מבודדות חום
•מפתח חכם

•4 חלונות חשמליים
•בקרת אקלים אלקטרונית
•פתיחת תא מטען מן החוץ

SMART LINK ממשק•
•ריפודי מושבים בד מהודר משולב עור סינטטי

•מושבים קדמיים עם תמיכת גב מתכווננת
COMFORT מושבים קדמיים•

•גלגל הגה ספורטיבי מצופה עור
•פקדי שמע ובקרת שיוט על גלגל ההגה

•ידיות פנימיות בגימור כרום
•שטיחוני בד מקוריים

•מערכת מולטימדיה עם מסך מגע וקישוריות בלוטות׳
•פיקוד קולי

8מספר רמקולים        

USB type C שקעי•
LED תאורת קריאה•


