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ŠKODA ENYAQ iV dostala 2 elektromotory a pohon 4x4,
její prodej na českém trhu právě startuje
› ŠKODA ENYAQ iV 80x nyní k dostání u všech autorizovaných prodejců za doporučené prodejní ceny
od 1 277 900 Kč včetně DPH
› 5 úrovní interiéru místo tradičních výbavových stupňů a navíc sportovní verze SPORTLINE
› Dosud nejvýkonnější provedení 80x s dvojicí elektromotorů a pohonem všech kol
Mladá Boleslav, 7. června 2021 – Modelová řada ENYAQ iV se postupně rozrůstá. Všichni autorizovaní
prodejci značky ŠKODA na území ČR zahájili oficiální prodej nejvýkonnější varianty 80x, díky níž první ŠKODA
na platformě MEB dostává pohon všech kol. Její doporučená prodejní cena byla stanovena na 1 277 900 Kč
v provedení Loft, k dispozici je rovněž verze SPORTLINE za 1 357 900 Kč včetně DPH.
ŠKODA ENYAQ iV 80x představuje třetí a dosud nejvýkonnější motorizaci použitou u elektrického SUV
mladoboleslavské automobilky. Disponuje nejvyšším výkonem 195 kW* a maximem točivého momentu 425 Nm.
Oproti dosavadním verzím iV 60 a iV 80 s pohonem zadních kol se může pochlubit pohonem 4x4. „Díky rozšíření
nabídky o variantu s pohonem všech kol mají nyní zákazníci u modelové řady ŠKODA ENYAQ iV skutečně široký
výběr. Výhledově očekáváme její podíl na celkových prodejích modelové řady ENYAQ kolem 20 %,“ říká Jan Pícha,
vedoucí prodeje ŠKODA AUTO Česká republika.
Bohatá základní výbava kopíruje již prodávané verze iV 60 a iV 80 s jednou výjimkou. Zatímco vozy s pohonem
zadních kol vystačí s 50 kW DC nabíjením, ENYAQ iV 80x je standardně dodáván se 130 kW DC rychlým nabíjením.
Doporučená prodejní cena pro základní úroveň interiéru Loft kombinující látku a umělou kůži s hliníkovým broušeným
dekorem byla stanovena na 1 277 900 Kč včetně DPH. Za úroveň interiéru Lodge v kombinaci přírodní vlna/látka
s hliníkovým dekorem se připlácí 16 500 Kč, kožený interiér Lounge s šedým dekorem znamená příplatek 34 500 Kč,
Suite v černé kůži s černým dekorem Piano stojí o 41 000 Kč více než výchozí verze a za ecoSuite s hnědou kůží
Cognac a černým dekorem Piano se připlácí 49 000 Kč.
Rovněž ENYAQ SPORTLINE iV 80x kombinující emocionální vzhled s dynamickými jízdními vlastnostmi odpovídá
svou výbavou již dříve uvedeným verzím SPORTLINE s pohonem zadních kol. Zásluhou mnoha prvků v černé lesklé
barvě působí dynamičtěji, což umocňují 20 palcová antracitová litá kola Vega s designem určeným výhradně pro tuto
variantu. I uvnitř dominuje černá – na čalounění, přístrojové desce i výplních dveří. Na rozdíl od dvouramenného
volantu standardní specifikace je SPORTLINE vybaven tříramenným sportovním multifunkčním volantem, na kterém
lze pomocí tlačítek a otočných ovladačů nastavovat různé funkce vozu. Design interiéru podtrhují kryty pedálů s
hliníkovým vzhledem. V tomto případě činí doporučená prodejní cena 1 357 900 Kč včetně DPH.
Pohonu 4x4 bylo docíleno použitím druhého elektromotoru, který je umístěn na přední nápravě a pohání přední kola.
Hlavní pohon zajišťuje synchronní elektromotor s permanentními magnety umístěný na zadní nápravě, který disponuje
výkonem 150 kW, maximálním točivým momentem 310 Nm a dosahuje až 16 000 ot/min. Synchronní motor je v
osovém souběžném uspořádání společně s pulzním měničem a jednostupňovou převodovkou. Vyznačuje se vysokou
výkonovou hustotou, vysokou účinností a konstantním výkonem v širokém spektru otáček. Na přední nápravě se pak
nachází asynchronní elektromotor v koaxiálním uspořádání společně s pulzním měničem a jednostupňovou
převodovkou. Ten disponuje výkonem 80 kW, největším točivým momentem 162 Nm a dosahuje maximálně 13 500
ot/min. Vyznačuje se krátkodobou přetížitelností a nízkými ztrátami při tření. Je tedy ideální ke krátkodobému boostu,
kdy se vyžaduje zapojení pohonu předních kol (například na povrchu se sníženou adhezí). ENYAQ SPORTLINE iV
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80x má baterii o celkové kapacitě 82 kWh a využitelné kapacitě 77 kWh. Jeho maximální rychlost je 160 km/h a na
jedno nabití ujede v režimu WLTP až 495 km**.
* Maximální jízdní výkon, který je dle UN-GTR.21 dostupný po dobu až 30 sekund. Množství dostupného jízdního výkonu pro danou jízdní situaci závisí
na proměnných, jako je zejména venkovní teplota a stav nabití, teplota, technický stav nebo stáří vysokonapěťového akumulátoru. Maximální jízdní
výkon je k dispozici, když je teplota vysokonapěťového akumulátoru v rozmezí 23-50°C a jeho úroveň nabití je vyšší než 88 %. Odchylky, zejména od
výše uvedených parametrů, mohou vést ke snížení jízdního výkonu až k jeho úplné nedostupnosti. Teplotu vysokonapěťového akumulátoru lze do určité
míry ovlivnit pomocí funkce nezávislé klimatizace a úroveň nabití je možné nastavit v infotainmentu vozidla. Aktuálně dostupný jízdní výkon se zobrazuje
na indikátoru výkonu vozidla. Pro zachování nejlepší využitelné kapacity vysokonapěťového akumulátoru se při každodenním používání vozidla
doporučuje nastavit cílovou úroveň nabití na 80 % (na 100% doporučujeme vysokonapěťový akumulátor nabíjet například pouze před delší cestou).
** předběžné hodnoty
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Fotografie k tématu:
ŠKODA ENYAQ iV dostala 2 elektromotory a pohon 4x4,
její prodej na českém trhu právě startuje
ŠKODA ENYAQ iV 80x představuje třetí a dosud
nejvýkonnější motorizaci použitou u elektrického SUV
mladoboleslavské automobilky a je zároveň první verzí s
pohonem všech kol. Autorizovaní partneři ŠKODA AUTO
Česká republika ji začali prodávat za doporučené prodejní
ceny od 1 277 900 Kč včetně DPH.
Stáhnout

Zdroj: ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem k vstupním segmentům,
působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky v oblasti ekologie a diverzity.
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB,
KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV,
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů.
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO v koncernovém
svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky.
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových
partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem.
› zaměstnává celosvětově zhruba 42.000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.

