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 ENYAQ iV - modell árlista

ENYAQ iV

Megnevezés Modellkód Váltó
Teljesítmény

kW (LE)
Fogyasztás *

Szén-dioxid
kibocsátás *

Ajánlott kisker.
modell ár (bruttó,

reg.adó nélkül, EUR)
Reg.adó (HUF)

Ajánlott kisker. modell
ár (bruttó, reg. adóval,
HUF) előző napi MNB
középárfolyam szerint

60

ENYAQ iV 60 5AZFF2FU Automata 132/180 160 Wh/km 0 g/km 51 899 EUR 0 19 772 828

SPORTLINE 60

ENYAQ SPORTLINE iV 60 5AZFF2RU Automata 132/180 162 Wh/km 0 g/km 60 279 EUR 0 22 965 802

RS

ENYAQ RS iV 5AZJP4JU Automata 220/299 169 Wh/km 0 g/km 68 532 EUR 0 26 109 907

Az árlista letöltés dátuma: 2023.04.03 2. oldal

* WLTP szerint mért, hivatalos súlyozott vegyes üzemanyag-fogyasztás, illetve súlyozott vegyes CO₂-kibocsátás.



 ENYAQ iV - fényezések

A fényezés megnevezése Fényezési kód 60 SPORTLINE 60 RS
Ajánlott kisker. fényezés

ár (bruttó, EUR)

Ajánlott kisker. fényezés
ár (bruttó, HUF) előző napi

MNB középárfolyam szerint

Uni fényezés
Atlanti kék K4K4 ○ ○ ○ 0 0
Mamba zöld I3I3 − − ○ 508 EUR 193 543

Metál fényezés
Ezüstszürke metál 8E8E ○ ○ ○ 770 EUR 293 218
Feketemágia gyöngyház 1Z1Z ○ ○ ○ 770 EUR 293 218
Főnix narancs metál 2X2X − − ○ 1 280 EUR 487 728
Grafitszürke metál 5X5X ○ ○ ○ 770 EUR 293 218
Holdfehér metál 2Y2Y ○ ○ ○ 770 EUR 293 218
Sarki-ezüst metál H6H6 ○ ○ ○ 770 EUR 293 218
Velvet vörös metál K1K1 ○ ○ ○ 1 280 EUR 487 728
Versenykék metál 8X8X ○ ○ ○ 770 EUR 293 218

Az árlista letöltés dátuma: 2023.04.03 3. oldal

rendelhető ○, nem elérhető −



 ENYAQ iV - alapfelszereltség
Az alapfelszereltség megnevezése 60 SPORTLINE 60 RS

Külső

Fekete hátsó spoiler ✓ ✓ ✓
Fekete hűtőmaszk keret (fényezett kivitel) − ✓ ✓
Fekete színű ablakkeret (fényezett kivitel), fekete színű külső tükörházborítás − ✓ ✓
Fekete tetőléc ✓ − −
Fekete tetőléc (fényezett kivitel) − ✓ ✓
Fényezett lökhárító küszöbök elöl/hátul (RS kivitel), fényezett oldalsó küszöbök − − ✓
Fényezett lökhárító küszöbök elöl/hátul, fényezett oldalsó küszöbök − ✓ −
Krómozott hűtőmaszk keret ✓ − −
Modell és akkumulátor megjelölés hátul (krómozott felirat) ✓ − −
Modell és akkumulátor megjelölés hátul (fekete színű felirat) − ✓ −
Modellmegjelölés hátul (fekete színű felirat) − − ✓

Belső

"DRIVE SPORT" csomag Fűthető multifunkciós bőr sportkormány, 3-küllős, rekuperáció- intenzitás kapcsolókkal Vezetői profil-választás (Eco, Comfort, Normal, Sport és
egyedi profilok) Változó áttételű kormányzás

− − ✓

"DRIVE SPORT Basic" csomag Fűthető multifunkciós bőr sportkormány, 3-küllős, rekuperáció- intenzitás kapcsolókkal Vezetői profil-választás (Eco, Comfort, Normal,
Sport és egyedi profilok) Változó áttételű kormányzás

− ✓ −

Alumínium pedálszett − ✓ ✓
Dizájn csomag - "Loft" szövet/műbőr kárpit komfort első ülések osztottan dönthető hátsó üléstámla sízsáknyílással könyöktámasz elöl "Jumbo box-szal" könyöktámasz
hátul dekorbetét "Alu Brushed" műszerfalbetét: szürke szövet, varrással LED hangulatvilágítás (10 választható szín) az ajtó dekorbetét alatt elöl/hátul, középkonzol alatt
lábtér megvilágítás elöl/hátul szőnyegbetét elöl/hátul 8 hangszórós kivitel

✓ − −

Dizájn csomag - "RS Lounge" Suedia/szövet kárpit osztottan dönthető hátsó üléstámla sízsáknyílással könyöktámasz elöl "Jumbo box-szal" könyöktámasz hátul
dekorbetét "N Carbon" műszerfalbetét: szürke Suedia, varrással LED hangulatvilágítás (10 választható szín) a műszerfal dekorbetét alatt, az ajtó dekorbetét alatt elöl/hátul,
középkonzol alatt lábtér megvilágítás elöl/hátul szőnyegbetét elöl/hátul 8 hangszórós kivitel

− − ✓

Dizájn csomag - "SportLine" Suedia/bőr kárpit sportülések elöl osztottan dönthető hátsó üléstámla sízsáknyílással könyöktámasz elöl "Jumbo box-szal" könyöktámasz
hátul dekorbetét "N Carbon 48" műszerfalbetét: fekete Suedia, varrással LED hangulatvilágítás (10 választható szín) a műszerfal dekorbetét alatt, az ajtó dekorbetét alatt
elöl/hátul, középkonzol alatt lábtér megvilágítás elöl/hátul szőnyegbetét elöl/hátul 8 hangszórós kivitel

− ✓ −

Magasság állítható fejtámlák elöl ✓ − −
Magasság állítható fejtámlák hátul ✓ ✓ ✓
Multifunkciós bőr kormány 2 küllős rádió- és telefonvezérlés ✓ − −
Ülésekbe integrált fejtámlák elöl − ✓ ✓

Biztonság és technika

"FRONT ASSIST" - Környezetfigyelő prediktív gyalogos- és kerékpáros védelmi funkció városi vészfék asszisztens ütközés-elkerülési asszisztens balra kanyarodási
asszisztens

✓ ✓ ✓

"KESSY GO" - Kulcsnélküli indítás központi zár rádiótávirányítással SAFE-zárás nélkül ✓ − −
"LANE ASSIST" - Sávtartó rendszer sávváltás elött figyelmeztetés, kormányzás korrekcióval ✓ ✓ ✓
Akkumulátor kapacitása - 58 kWh ✓ ✓ −
Akkumulátor kapacitása - 77 kWh − − ✓
Akkumulátor töltése - "CCS" "Combined Charging System" csatlakozó Mode 2/3/4 töltési lehetőséggel ✓ ✓ ✓
Akkumulátor töltőkábel - AC / Mode 3 11 kW névleges töltési teljesítmény ✓ ✓ ✓
Biztonsági öv kontroll ✓ ✓ ✓

Az árlista letöltés dátuma: 2023.04.03 4. oldal

alapfelszereltség ✓, nem alapfelszereltség −



 ENYAQ iV - alapfelszereltség
Az alapfelszereltség megnevezése 60 SPORTLINE 60 RS

Crystal Face LED megvilágítású kristály dizájn hűtőmaszk − − ✓
Dobfékek hátul ✓ ✓ ✓
Egytónusú kürt ✓ ✓ ✓
Elektro-mechanikus szervokormány sebességfüggő rásegítéssel ✓ ✓ ✓
Elektronikus indításgátló ✓ ✓ ✓
ESC - Elektronikus stabilitásvezérlés ABS, EBD, RBC, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, MKB, TSA*, XDS+ rendszereket is tartalmazza * Vonóhorog gyári rendelése vagy
vonóhorog-előkészítés gyári rendelése és SKODA Eredeti tartozékból vonóhorog felszerelése esetén.

✓ ✓ ✓

e-sound (külső hanggenerátor) ✓ ✓ ✓
Fényvisszaverő prizma az első ajtókban ✓ ✓ ✓
Gumiabroncs-légnyomás ellenőrzés ✓ ✓ ✓
Hárompontos biztonsági övek elöl magasság állíthatók, övfeszítővel ✓ ✓ ✓
ISOFIX-gyermekülés rögzítési pontok 2db hátul a szélső üléseken 1db az első utasülésen TOP-TETHER rögzítési pontok a hátsó ülések támláján ✓ ✓ ✓
Ködzárfény (hátsó ködlámpa) ✓ ✓ ✓
LED főfényszóró (Basic) LED tompított fényszóró LED távolsági fényszóró Halogén irányjelzők ✓ − −
LED hátsó lámpa (Basic) ✓ − −
LED nappali menetfény "Coming/Leaving Home" funkcióval ✓ ✓ ✓
Légzsákok vezetőoldali front légzsák utasoldali front légzsák (kikapcsolható) függönylégzsák elöl és hátul oldallégzsák elöl (vezető- és utasoldali) középső légzsák elöl
(vezetőoldali)

✓ ✓ ✓

Manuális fényszóró magasság állítás ✓ − −
Manuális gyerekzár ✓ − ✓
Sport futómű (kb. 15 mm-rel alacsonyabb hasmagasság) − ✓ ✓
Tárcsafékek elöl ✓ ✓ −
Tárcsafékek elöl − − ✓
Töltésvezérlő / AC / max. 11 kW ✓ ✓ ✓
Töltésvezérlő / DC / max. 120 kW ✓ ✓ −
Töltésvezérlő / DC / max. 135 kW − − ✓
Vészhívás funkció (E-Call) ✓ ✓ ✓

Infotaiment

Digitális műszerfal 5,3" méretű színes kijelző ✓ ✓ ✓
Digitális rádióvétel (DAB) ✓ ✓ ✓
Infotainment Online + Care Connect MOD4 Infotainment Onl. (3 éves időtartamra) Távoli elérés (3 éves időtartamra) Proaktív szolgáltatások (10 éves időtartamra) iV
távoli szolgáltatások (10 éves időtartamra)

✓ ✓ ✓

Közlekedési táblák felismerése ✓ ✓ ✓
Navigáció csomag Navigációs rendszer Integrált Európa térképpel ✓ ✓ ✓
Rádió 13" érintőképernyős kijelzővel Gesztusvezérlés WLAN funkció Hangvezérlés (angol vagy német nyelven!) ✓ ✓ ✓
SmartLink funkció vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat Apple CarPlay Google Android Auto . A SmartLink funkció csatlakoztatási megoldásai lehetővé teszik
okostelefonok és a jármű infotainment rendszerének összekötését, és így bizonyos, engedélyezett alkalmazások közvetlenül az infotainment rendszer érintőképernyőjén
történő kezelését.

✓ ✓ ✓

USB Type-C csatlakozó elöl (2 db) ✓ ✓ ✓

Komfort és funkció

"LIGHT & RAIN ASSIST" sötétedésre aktiválódó fényszórók esőérzékelős ablaktörlő ✓ ✓ ✓
"Virtuális pedál" kéz nélküli csomagtérajtó-nyitás csomagtérajtó elektromos nyitás/zárás − ✓ ✓

Az árlista letöltés dátuma: 2023.04.03 5. oldal

alapfelszereltség ✓, nem alapfelszereltség −



 ENYAQ iV - alapfelszereltség
Az alapfelszereltség megnevezése 60 SPORTLINE 60 RS

12V-os csatlakozó a csomagtérben ✓ ✓ ✓
Ablaktörlő- és mosóberendezés hátul ✓ ✓ ✓
Állóhelyzeti fűtés és szellőztetés ✓ ✓ ✓
Asszisztens csomag "DRIVE ASSIST" SIDE ASSIST - Holttérfigyelő rendszer (kiállási asszisztenssel, "exit warning" funkcióval – figyelmeztetés kiszálláskor) Adaptív
tempomat prediktív funkcióval Közlekedési torlódási asszisztens "Traffic Jam Assist" "Hands-On-Detection" funkció Proaktív utasvédelmi rendszer "Crew Protect
Assistant" (ablak(-ok), tolótető bezárása, biztonságiöv előfeszítés az első üléseken)

− − ✓

Asszisztens Csomag "TRAVEL ASSIST" Adaptív "LANE ASSIST" Adaptív tempomat prediktív funkcióval Vészhelyzet asszisztens Hands-On-Detection funkció
SIDE ASSIST - Holttérfigyelő rendszer (kiállási asszisztenssel, "exit warning" funkcióval - figyelmeztetés kiszálláskor) Közlekedési torlódási asszisztens "Traffic Jam
Assist" Proaktív utasvédelmi rendszer "Crew Protect Assistant" (ablak(-ok), tolótető bezárása, biztonságiöv előfeszítés az első üléseken) Útszűkület asszisztens (3 éves
időtartamra) Városi kitérő asszisztens (3 éves időtartamra) Sávtartás jelöletlen útszakaszon (3 éves időtartamra)

− ✓ −

Automatikusan elsötétedő belső tükör ✓ ✓ ✓
Climatronic 2 zónás klímaberendezés kétoldali hőfokszabályzás elöl páratartalom érzékelő ✓ − −
Családi csomag Napfényroló a hátsó oldalsó ablakokon Elektronikus gyerekzár 230V csatlakozó hátul USB Type-C csatlakozó hátul (2 db) Multifunkcionális tárolódoboz − ✓ −
Csomagtérroló ✓ ✓ ✓
Csomagtérvilágítás csomagtérben 1 db (bal oldalon) csomagtérajtón 2 db ✓ ✓ ✓
Elektromos ablakemelők elöl és hátul ✓ ✓ ✓
Elektromosan állítható, fűthető, behajtható, sötétedő (vezető oldali) külső tükrök talajmegvilágítással ✓ ✓ ✓
Elektromos rögzítőfék ✓ ✓ ✓
Esernyő (1 db) a vezetőoldali ajtóban ✓ ✓ ✓
Fűthető hátsó ablak ✓ ✓ ✓
Hővédő akusztikus üvegezés a szélvédőn ✓ ✓ ✓
Hővédő üvegezés az oldal- és hátsó ablakon ✓ ✓ ✓
Jégkaparó ✓ ✓ ✓
Klíma csomag "Basic" Climatronic 3-zónás klímaberendezés Kétoldali hőfokszabályzás elöl Hőfokszabályzás hátul Páratartalom érzékelő Fűthető első ülések Fűtött
ablakmosó fúvókák elöl

− ✓ ✓

Komfort csomag KESSY FULL - Keyless Access (automatikus nyitás/zárás minden ajtóra, kulcs nélküli indítás, SAFE-zárás nélkül) MobilBox (LTE-támogatás,
vezetéknélküli telefontöltés) Fáradtságérzékelő szenzor SunSet árnyékolás és akusztikus üvegezés ("B" oszloptól) Kivehető tárolórekesz az első könyöktámaszban

− ✓ ✓

Magasságállítható első ülések gerinctámasszal ✓ ✓ ✓
Parkolási csomag "Basic" Parkoló radar elöl és hátul Tolatókamera ✓ ✓ ✓
Speedlimiter (sebességhatároló) − ✓ ✓
Telefonkihangosító (Bluetooth) − − ✓
Telefonkihangosító (Bluetooth) ✓ ✓ −
Tempomat + Speedlimiter sebességszabályzó sebességhatároló ✓ − −
Ülés csomag "Basic" Elektromosan állítható vezetőülés, memóriafunkcióval Elektromosan állítható gerinctámasz a vezetőülésnél Külső tükrök memóriafunkcióval − ✓ ✓
Világítás csomag LED főfényszóró (Full LED) AFS funkció Adaptív távolsági fényszóró szabályozás (LED Mátrix funkció) Integrált világítási funkció korlátozott látási
viszonyok esetére Dinamikus fényszóró magasság állítás (automatikus) Kanyarodófény TOP LED hátsó lámpák ("Coming/Leaving Home" üdvözlőfény, dinamikus
irányjelző) Fényszórómosó berendezés

− ✓ −

Világítás csomag LED főfényszóró (Full LED) AFS funkció Adaptív távolsági fényszóró szabályozás (LED Mátrix funkció) Integrált világítási funkció korlátozott látási
viszonyok esetére Dinamikus fényszóró magasság állítás (automatikus) Kanyarodófény TOP LED hátsó lámpák ("Coming/Leaving Home" üdvözlőfény, dinamikus
irányjelző) Fényszórómosó berendezés

− − ✓

Kerekek

Könnyűfém keréktárcsák "Proteus" (19") Ezüstszürke színben Kerékméret elöl/hátul: 8Jx19" ET45 Abroncsok elöl/hátul: 235/55 R19 Defekt-szett (spray és kompresszor) ✓ − −
Könnyűfém keréktárcsák "Taurus" (20") Fényes fekete színű AERO fekete dísztárcsával Kerékméret elöl: 8Jx20" ET45 Kerékméret hátul: 9Jx20" ET42 Abroncsok elöl:
235/50 R20 Abroncsok hátul: 255/45 R20 Defekt-szett (spray és kompresszor)

− − ✓

Az árlista letöltés dátuma: 2023.04.03 6. oldal

alapfelszereltség ✓, nem alapfelszereltség −



 ENYAQ iV - alapfelszereltség
Az alapfelszereltség megnevezése 60 SPORTLINE 60 RS

Könnyűfém keréktárcsák "Vega" (20") Antracit színben Kerékméret elöl/hátul: 8Jx20" ET45 Abroncsok elöl/hátul: 235/50 R20 Defekt-szett (spray és kompresszor) − ✓ −

–

Vonóhorog-előkészítés − ✓ −

Az árlista letöltés dátuma: 2023.04.03 7. oldal

alapfelszereltség ✓, nem alapfelszereltség −



 ENYAQ iV - extrafelszereltség

Az extrafelszereltség megnevezése Extrakód 60 SPORTLINE 60 RS
Ajánlott kisker. extra ár

(bruttó, EUR)

Ajánlott kisker. extra ár
(bruttó, HUF) előző napi

MNB középárfolyam szerint

Akció

''ÁRKEDVEZMÉNY'' $BB ○ ○ ○ -1 450 EUR -552 435

Külső

Króm dizájn csomag Krómozott díszítőcsík az ablakkereten Ezüstszürke tetőléc PC1 ○ − − 494 EUR 188 220

Belső

"ADVANCED" csomag + Riasztó – Technikai csomag "Advanced" Vonóhorog-előkészítés Head-up Display
(Vetített kijelző) "Augmented Reality" (Kiterjesztett valóság) funkcióval 12 hangszórós Sound System
"CANTON" – Asszisztens csomag "TRAVEL ASSIST" Adaptív "LANE ASSIST" Vészhelyzet asszisztens
Hands-On-Detection funkció Útszűkület asszisztens (3 éves időtartamra) Városi kitérő asszisztens (3
éves időtartamra) Sávtartás jelöletlen útszakaszon (3 éves időtartamra) – Klíma csomag "Plus" Fűthető
hátsó szélső ülések Fűthető első szélvédő – Családi csomag Napfényroló a hátsó oldalsó ablakokon
Elektronikus gyerekzár 230V csatlakozó hátul USB Type-C csatlakozó hátul (2 db) Multifunkcionális
tárolódoboz – Riasztóberendezés Emelésérzékelővel Ultrahangos belsőtér-védelemmel SAFE-zárással

WAR − − ○ 3 217 EUR 1 225 611

"ADVANCED" csomag + Riasztó – Technikai csomag "Advanced" Fűthető, 2-küllős multifunkciós bőr
kormány rekuperáció-intenzitás kapcsolókkal Vezetői profil-választás Vonóhorog-előkészítés Virtuális
pedál (kéz nélküli csomagtérajtó-nyitás, csomagtérajtó elektromos nyitás/zárással) Head-up Display
(Vetített kijelző) "Augmented Reality" (Kiterjesztett valóság) funkcióval 12 hangszórós Sound System
"CANTON" Crystal Face - LED megvilágítású kristály dizájn hűtőmaszk – Asszisztens csomag "TRAVEL
ASSIST" Adaptív "LANE ASSIST" Adaptív tempomat prediktív funkcióval Vészhelyzet asszisztens Hands-
On-Detection funkció SIDE ASSIST - Holttérfigyelő rendszer (kiállási asszisztenssel, "exit warning"
funkcióval - figyelmeztetés kiszálláskor) Közlekedési torlódási asszisztens "Traffic Jam Assist" Proaktív
utasvédelmi rendszer "Crew Protect Assistant" (ablak(-ok), tolótető bezárása, biztonságiöv előfeszítés az
első üléseken) Útszűkület asszisztens (3 éves időtartamra) Városi kitérő asszisztens (3 éves időtartamra)
Sávtartás jelöletlen útszakaszon (3 éves időtartamra) – Világítás csomag LED főfényszóró (Full LED)
AFS funkció Adaptív távolsági fényszóró szabályozás (LED Mátrix funkció) Integrált világítási funkció
korlátozott látási viszonyok esetére Dinamikus fényszóró magasság állítás (automatikus) Kanyarodófény
TOP LED hátsó lámpák ("Coming/Leaving Home" üdvözlőfény, dinamikus irányjelző) Fényszórómosó
berendezés – Klíma csomag "Plus" Climatronic 3-zónás klímaberendezés Kétoldali hőfokszabályzás
elöl Hőfokszabályzás hátul Páratartalom érzékelő Fűtött ablakmosó fúvókák elöl Fűthető első ülések
Fűthető hátsó szélső ülések Fűthető első szélvédő – Ülés csomag "Basic" Elektromosan állítható
vezetőülés, memóriafunkcióval Elektromosan állítható gerinctámasz a vezetőülésnél Külső tükrök
memóriafunkcióval – Komfort csomag KESSY FULL - Keyless Access (automatikus nyitás/zárás minden
ajtóra, kulcs nélküli indítás) MobilBox (LTE-támogatás, vezetéknélküli telefontöltés) Fáradtságérzékelő
szenzor SunSet árnyékolás és akusztikus üvegezés ("B" oszloptól) Kivehető tárolórekesz az első
könyöktámaszban – Családi csomag Napfényroló a hátsó oldalsó ablakokon Elektronikus gyerekzár 230V
csatlakozó hátul USB Type-C csatlakozó hátul (2 db) Multifunkcionális tárolódoboz – Riasztóberendezés
Emelésérzékelővel Ultrahangos belsőtér-védelemmel SAFE-zárással

WAR ○ − − 9 787 EUR 3 728 604

"ADVANCED" SportLine csomag + Riasztó – Technikai csomag "SportLine Advanced" "Head-up
Display" (Vetített kijelző) "Augmented Reality" (Kiterjesztett valóság) funkcióval 12 hangszórós Sound
System "CANTON" Crystal Face - LED megvilágítású kristály dizájn hűtőmaszk – Klíma csomag "Plus"
Fűthető hátsó szélső ülések Fűthető első szélvédő – Riasztóberendezés Emelésérzékelővel Ultrahangos
belsőtér-védelemmel SAFE-zárással

WBP − ○ − 2 756 EUR 1 049 970

Az árlista letöltés dátuma: 2023.04.03 8. oldal

rendelhető ○, nem rendelhető −



 ENYAQ iV - extrafelszereltség

Az extrafelszereltség megnevezése Extrakód 60 SPORTLINE 60 RS
Ajánlott kisker. extra ár

(bruttó, EUR)

Ajánlott kisker. extra ár
(bruttó, HUF) előző napi

MNB középárfolyam szerint

"CLEVER" csomag + Riasztó – Technikai csomag "Clever" – Fűthető, 2-küllős multifunkciós bőr kormány
rekuperáció-intenzitás kapcsolókkal Vezetői profil-választás Vonóhorog-előkészítés – Asszisztens
csomag "DRIVE ASSIST" SIDE ASSIST - Holttérfigyelő rendszer (kiállási asszisztenssel, "exit warning"
funkcióval – figyelmeztetés kiszálláskor) Adaptív tempomat prediktív funkcióval Közlekedési torlódási
asszisztens "Traffic Jam Assist" "Hands-On-Detection" funkció Proaktív utasvédelmi rendszer "Crew
Protect Assistant" (ablak(-ok), tolótető bezárása, biztonságiöv előfeszítés az első üléseken) – Klíma
csomag "Basic" Climatronic 3 zónás klímaberendezés Kétoldali hőfokszabályzás elöl Hőfokszabályzás
hátul Páratartalom érzékelő Fűthető első ülések Fűtött ablakmosó fúvókák elöl – Komfort csomag
KESSY FULL - Keyless Access (automatikus nyitás/zárás minden ajtóra, kulcs nélküli indítás) MobilBox
(LTE-támogatás, vezetéknélküli telefontöltés) Fáradtságérzékelő szenzor SunSet árnyékolás és akusztikus
üvegezés ("B" oszloptól) Kivehető tárolórekesz az első könyöktámaszban – Családi csomag Napfényroló
a hátsó oldalsó ablakokon Elektronikus gyerekzár 230V csatlakozó hátul USB Type-C csatlakozó hátul
(2 db) Multifunkcionális tárolódoboz – Riasztóberendezés Emelésérzékelővel Ultrahangos belsőtér-
védelemmel SAFE-zárással

WAN ○ − − 4 055 EUR 1 544 956

"MAX" csomag + Riasztó – Technikai csomag "Max" Fűthető, 3-küllős multifunkciós bőr sportkormány
rekuperáció-intenzitás kapcsolókkal Vezetői profil-választás Változó áttételű kormányzás Vonóhorog-
előkészítés Virtuális pedál (kéz nélküli csomagtérajtó-nyitás, csomagtérajtó elektromos nyitás/zárással)
Head-up Display (Vetített kijelző) "Augmented Reality" (Kiterjesztett valóság) funkcióval 12 hangszórós
Sound System "CANTON" Crystal Face - LED megvilágítású kristály dizájn hűtőmaszk Adaptív
lengéscsillapítás-szabályzás Oldallégzsákok hátul Előzési manőver asszisztens – Asszisztens csomag
"TRAVEL ASSIST" Adaptív "LANE ASSIST" Adaptív tempomat prediktív funkcióval Vészhelyzet
asszisztens Hands-On-Detection funkció SIDE ASSIST - Holttérfigyelő rendszer (kiállási asszisztenssel,
"exit warning" funkcióval - figyelmeztetés kiszálláskor) Közlekedési torlódási asszisztens "Traffic
Jam Assist" Proaktív utasvédelmi rendszer "Crew Protect Assistant" (ablak(-ok), tolótető bezárása,
biztonságiöv előfeszítés az első üléseken) Útszűkület asszisztens (3 éves időtartamra) Városi kitérő
asszisztens (3 éves időtartamra) Sávtartás jelöletlen útszakaszon (3 éves időtartamra) – Világítás csomag
LED főfényszóró (Full LED) AFS funkció Adaptív távolsági fényszóró szabályozás (LED Mátrix funkció)
Integrált világítási funkció korlátozott látási viszonyok esetére Dinamikus fényszóró magasság állítás
(automatikus) Kanyarodófény TOP LED hátsó lámpák ("Coming/Leaving Home" üdvözlőfény, dinamikus
irányjelző) Fényszórómosó berendezés – Parkolási csomag "Plus" "AREA VIEW" - Kamerarendszer
Intelligens "PARK ASSIST" - Parkolást segítő rendszer "TRAINED PARKING" - Mentett parkolás – Klíma
csomag "Plus" Climatronic 3-zónás klímaberendezés Kétoldali hőfokszabályzás elöl Hőfokszabályzás
hátul Páratartalom érzékelő Fűtött ablakmosó fúvókák elöl Fűthető első ülések Fűthető hátsó szélső
ülések Fűthető első szélvédő – Ülés csomag "Plus" Elektromosan állítható első ülések, memóriafunkcióval
Elektromosan állítható gerinctámasz az első üléseknél Külső tükrök memóriafunkcióval Vezetőülés
masszázsfunkcióval – Komfort csomag KESSY FULL - Keyless Access (automatikus nyitás/zárás minden
ajtóra, kulcs nélküli indítás) MobilBox (LTE-támogatás, vezetéknélküli telefontöltés) Fáradtságérzékelő
szenzor SunSet árnyékolás és akusztikus üvegezés ("B" oszloptól) Kivehető tárolórekesz az első
könyöktámaszban – Családi csomag Napfényroló a hátsó oldalsó ablakokon Elektronikus gyerekzár 230V
csatlakozó hátul USB Type-C csatlakozó hátul (2 db) Multifunkcionális tárolódoboz – Riasztóberendezés
Emelésérzékelővel Ultrahangos belsőtér-védelemmel SAFE-zárással

WAS ○ − − 12 543 EUR 4 778 574

Az árlista letöltés dátuma: 2023.04.03 9. oldal

rendelhető ○, nem rendelhető −



 ENYAQ iV - extrafelszereltség

Az extrafelszereltség megnevezése Extrakód 60 SPORTLINE 60 RS
Ajánlott kisker. extra ár

(bruttó, EUR)

Ajánlott kisker. extra ár
(bruttó, HUF) előző napi

MNB középárfolyam szerint

"MAX" csomag + Riasztó – Technikai csomag "Max" Vonóhorog-előkészítés Head-up Display (Vetített
kijelző) "Augmented Reality" (Kiterjesztett valóság) funkcióval 12 hangszórós Sound System "CANTON"
Adaptív lengéscsillapítás-szabályzás Oldallégzsákok hátul Előzési manőver asszisztens – Asszisztens
csomag "TRAVEL ASSIST" Adaptív "LANE ASSIST" Vészhelyzet asszisztens Hands-On-Detection
funkció Útszűkület asszisztens (3 éves időtartamra) Városi kitérő asszisztens (3 éves időtartamra)
Sávtartás jelöletlen útszakaszon (3 éves időtartamra) – Parkolási csomag "Plus" "AREA VIEW" -
Kamerarendszer Intelligens "PARK ASSIST" - Parkolást segítő rendszer "TRAINED PARKING" - Mentett
parkolás – Ülés csomag "PLus" Elektromosan állítható első ülések, memóriafunkcióval Elektromosan
állítható gerinctámasz az első üléseknél Vezetőülés masszázsfunkcióval – Klíma csomag "Plus" Fűthető
hátsó szélső ülések Fűthető első szélvédő – Családi csomag Napfényroló a hátsó oldalsó ablakokon
Elektronikus gyerekzár 230V csatlakozó hátul USB Type-C csatlakozó hátul (2 db) Multifunkcionális
tárolódoboz – Riasztóberendezés Emelésérzékelővel Ultrahangos belsőtér-védelemmel SAFE-zárással

WAS − − ○ 5 676 EUR 2 162 358

"MAX" SportLine csomag + Riasztó – Technikai csomag "Sportline Max" Head-up Display (Vetített kijelző)
"Augmented Reality" (Kiterjesztett valóság) funkcióval 12 hangszórós Sound System "CANTON" Crystal
Face - LED megvilágítású kristály dizájn hűtőmaszk Adaptív lengéscsillapítás-szabályzás Oldallégzsákok
hátul Előzési manőver asszisztens – Parkolási csomag "Plus" "AREA VIEW" - Kamerarendszer Intelligens
"PARK ASSIST" - Parkolást segítő rendszer "TRAINED PARKING" - Mentett parkolás – Ülés csomag
"Plus" Elektromosan állítható első ülések, memóriafunkcióval Elektromosan állítható gerinctámasz az első
üléseknél Vezetőülés masszázsfunkcióval – Klíma csomag "Plus" Fűthető hátsó szélső ülések Fűthető első
szélvédő – Riasztóberendezés Emelésérzékelővel Ultrahangos belsőtér-védelemmel SAFE-zárással

WBR − ○ − 5 032 EUR 1 917 042

"PLUS" csomag + Riasztó – Technikai csomag "Plus" Fűthető, 2-küllős multifunkciós bőr kormány
rekuperáció-intenzitás kapcsolókkal Vezetői profil-választás Vonóhorog-előkészítés Virtuális pedál (kéz
nélküli csomagtérajtó-nyitás, csomagtérajtó elektromos nyitás/zárás) – Asszisztens csomag "TRAVEL
ASSIST" Adaptív "LANE ASSIST" Adaptív tempomat prediktív funkcióval Vészhelyzet asszisztens Hands-
On-Detection funkció SIDE ASSIST - Holttérfigyelő rendszer (kiállási asszisztenssel, "exit warning"
funkcióval - figyelmeztetés kiszálláskor) Közlekedési torlódási asszisztens "Traffic Jam Assist" Proaktív
utasvédelmi rendszer "Crew Protect Assistant" (ablak(-ok), tolótető bezárása, biztonságiöv előfeszítés az
első üléseken) Útszűkület asszisztens (3 éves időtartamra) Városi kitérő asszisztens (3 éves időtartamra)
Sávtartás jelöletlen útszakaszon (3 éves időtartamra) – Világítás csomag LED főfényszóró (Full LED)
AFS funkció Adaptív távolsági fényszóró szabályozás (LED Mátrix funkció) Integrált világítási funkció
korlátozott látási viszonyok esetére Dinamikus fényszóró magasság állítás (automatikus) Kanyarodófény
TOP LED hátsó lámpák ("Coming/Leaving Home" üdvözlőfény, dinamikus irányjelző) Fényszórómosó
berendezés – Klíma csomag "Basic" Climatronic 3-zónás klímaberendezés Kétoldali hőfokszabályzás
elöl Hőfokszabályzás hátul Páratartalom érzékelő Fűthető első ülések Fűtött ablakmosó fúvókák elöl
– Ülés csomag "Basic" Elektromosan állítható vezetőülés, memóriafunkcióval Elektromosan állítható
gerinctámasz a vezetőülésnél Külső tükrök memóriafunkcióval – Komfort csomag KESSY FULL -
Keyless Access (automatikus nyitás/zárás minden ajtóra, kulcs nélküli indítás) MobilBox (LTE-támogatás,
vezetéknélküli telefontöltés) Fáradtságérzékelő szenzor SunSet árnyékolás és akusztikus üvegezés
("B" oszloptól) Kivehető tárolórekesz az első könyöktámaszban – Családi csomag Napfényroló a hátsó
oldalsó ablakokon Elektronikus gyerekzár 230V csatlakozó hátul USB Type-C csatlakozó hátul (2 db)
Multifunkcionális tárolódoboz – Riasztóberendezés Emelésérzékelővel Ultrahangos belsőtér-védelemmel
SAFE-zárással

WAP ○ − − 6 939 EUR 2 643 796

Dizájn csomag - "ecoSuite" barna bőrkárpit komfort első ülések osztottan dönthető hátsó üléstámla
sízsáknyílással könyöktámasz elöl "Jumbo box-szal" könyöktámasz hátul dekorbetét "Piano Black"
műszerfalbetét: barna műbőr, varrással LED hangulatvilágítás (10 választható szín) a műszerfal dekorbetét
alatt, az ajtó dekorbetét alatt elöl/hátul, középkonzol alatt lábtér megvilágítás elöl/hátul szőnyegbetét elöl/
hátul 8 hangszórós kivitel

PLB ○ − − 2 395 EUR 912 555

Az árlista letöltés dátuma: 2023.04.03 10. oldal

rendelhető ○, nem rendelhető −
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Dizájn csomag - "Lodge" kevertszálas szövetkárpit (gyapjú) komfort első ülések osztottan dönthető
hátsó üléstámla sízsáknyílással könyöktámasz elöl "Jumbo box-szal" könyöktámasz hátul dekorbetét
"Silver Square Haptic" műszerfalbetét: kevertszálas gyapjú szövet, varrással LED hangulatvilágítás (10
választható szín) a műszerfal dekorbetét alatt, az ajtó dekorbetét alatt elöl/hátul, középkonzol alatt lábtér
megvilágítás elöl/hátul szőnyegbetét elöl/hátul 8 hangszórós kivitel

PLA ○ − − 799 EUR 304 347

Dizájn csomag - "Lounge" Artisyn/bőr kárpit komfort első ülések osztottan dönthető hátsó üléstámla
sízsáknyílással könyöktámasz elöl "Jumbo box-szal" könyöktámasz hátul dekorbetét "Anodised Cross"
műszerfalbetét: szürke Artisyn, varrással LED hangulatvilágítás (10 választható szín) a műszerfal
dekorbetét alatt, az ajtó dekorbetét alatt elöl/hátul, középkonzol alatt lábtér megvilágítás elöl/hátul
szőnyegbetét elöl/hátul 8 hangszórós kivitel

PLD ○ − − 1 728 EUR 658 529

Dizájn csomag - "RS Suite" Bőr kárpit osztottan dönthető hátsó üléstámla sízsáknyílással könyöktámasz
elöl "Jumbo box-szal" könyöktámasz hátul dekorbetét "N Carbon" műszerfalbetét: fekete műbőr, varrással
LED hangulatvilágítás (10 választható szín) a műszerfal dekorbetét alatt, az ajtó dekorbetét alatt elöl/hátul,
középkonzol alatt lábtér megvilágítás elöl/hátul szőnyegbetét elöl/hátul 8 hangszórós kivitel

PLE − − ○ 864 EUR 329 023

Dizájn csomag - "Suite" fekete bőrkárpit komfort első ülések osztottan dönthető hátsó üléstámla
sízsáknyílással könyöktámasz elöl "Jumbo box-szal" könyöktámasz hátul dekorbetét "Piano Black"
műszerfalbetét: fekete műbőr, varrással LED hangulatvilágítás (10 választható szín) a műszerfal
dekorbetét alatt, az ajtó dekorbetét alatt elöl/hátul, középkonzol alatt lábtér megvilágítás elöl/hátul
szőnyegbetét elöl/hátul 8 hangszórós kivitel

PLC ○ − − 1 995 EUR 760 139

Biztonság és technika

Akkumulátor töltőkábel - iV univerzális 230V vagy 400V áramforráshoz 2,3-11 kW névleges töltési
teljesítmény (AC)

PUA ○ ○ ○ 864 EUR 329 023

Komfort és funkció

Csomagtér-elválasztóháló 3CX ○ ○ ○ 240 EUR 91 449
Hőszivattyú energiamegtakarítás, hővisszanyerés hatótávolság optimalizálás PHC ○ ○ ○ 1 317 EUR 501 760
Panoráma napfénytető 3FU ○ ○ ○ 1 264 EUR 481 438
Rakományrögzítési csomag Rakományrögzítő elemek a csomagtérben Hálórendszer a csomagtérben
Csomagtérből ledönthető hátsó üléstámla Rejtett rakodórekesz a csomagtérpadlóban Kábeltartó táska a
csomagtérben

PKP ○ ○ ○ 450 EUR 171 285

Kerekek

Könnyűfém keréktárcsák "Neptune" (20") Antracit színben AERO dísztárcsával Kerékméret elöl/hátul:
8Jx20" ET45 Abroncsok elöl/hátul: 235/50 R20 Defekt-szett (spray és kompresszor) –

PCB ○ − − 1 005 EUR 382 731

Könnyűfém keréktárcsák "Neptune" (20") Antracit színben Kerékméret elöl/hátul: 8Jx20" ET45
Abroncsok elöl/hátul: 235/50 R20 Defekt-szett (spray és kompresszor) –

PCC ○ − − 876 EUR 333 861

Könnyűfém keréktárcsák "Regulus" (19") Antracit színben Kerékméret elöl/hátul: 8Jx19" ET45 Abroncsok
elöl/hátul: 235/55 R19 Defekt-szett (spray és kompresszor)

PJA ○ − − 227 EUR 86 610

Könnyűfém keréktárcsák "Supernova" (21") Antracit színben Kerékméret elöl/hátul: 8,5Jx21" ET40
Abroncsok elöl/hátul: 235/45 R21 Öntömítő abroncsok Defekt-szett nélkül

PJF ○ − − 1 716 EUR 653 691

Könnyűfém keréktárcsák "Supernova" (21") Fényes fekete színben Kerékméret elöl/hátul: 8,5Jx21" ET40
Abroncsok elöl/hátul: 235/45 R21 Öntömítő abroncsok Defekt-szett nélkül

PJT − ○ − 1 849 EUR 704 496

Könnyűfém keréktárcsák "Taurus" (20") Antracit színben Kerékméret elöl/hátul: 8Jx20" ET45 Abroncsok
elöl/hátul: 235/50 R20 Defekt-szett (spray és kompresszor)

PJD − ○ − 876 EUR 333 861

Az árlista letöltés dátuma: 2023.04.03 11. oldal

rendelhető ○, nem rendelhető −
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Könnyűfém keréktárcsák "Vega" (20") Ezüstszürke színben Kerékméret elöl/hátul: 8Jx20" ET45
Abroncsok elöl/hátul: 235/50 R20 Defekt-szett (spray és kompresszor)

PCA ○ − − 773 EUR 294 669

Könnyűfém keréktárcsák "Vision" (21") Antracit színű AERO szürke dísztárcsával Kerékméret elöl:
8.5Jx21" ET40 Kerékméret hátul: 9Jx21" ET42 Abroncsok elöl: 235/45 R21 Abroncsok hátul: 255/40 R21
Öntömítő abroncsok elöl/hátul Defekt-szett nélkül

PJS − − ○ 837 EUR 318 861

–

"Porsche Casco Bónusz" A Porsche Casco bónusz előfeltétele, hogy a gépjárműre a vásárló teljes
körű casco biztosítást kössön a Porsche Versicherungs AG. Magyarországi Fióktelepénél és hogy
a gépjárművet a Porsche Finance Zrt. vagy a Porsche Lízing Kft. finanszírozza. További részletekért
látogasson el a https://www.porschefinance.hu/biztositas /porsche-biztosito/porsche-casco-bonusz
weboldalra, vagy érdeklődjön Škoda értékesítőjénél

$IB ○ ○ − -238 EUR -90 714

Vonóhorog, behajtható (elektronikus kioldással) 1M6 ○ − ○ 1 184 EUR 450 955
Vonóhorog, behajtható (csomaghoz) (elektronikus kioldással) $M61M6 ○ ○ ○ 933 EUR 355 636

Az árlista letöltés dátuma: 2023.04.03 12. oldal

rendelhető ○, nem rendelhető −



Az árlistában használt rövidítések jelentése:

DSG - automatizált kapcsolású váltó kettős kuplunggal.

KÉRJÜK, TARTSA SZEM ELŐTT, HOGY EZ AZ ÁRLISTA A PORSCHE HUNGARIA KFT. ÁLTAL A MAGYARORSZÁGI SKODA MÁRKAKERESKEDÉSEK SZÁMÁRA KIBOCSÁTOTT, NEM KÖTELEZŐ
ÉRVÉNNYEL AJÁNLOTT ÁRAKAT TÜNTETI FEL, ÉS CSUPÁN AZ ÖN ELŐZETES TÁJÉKOZÓDÁSÁT SZOLGÁLJA! A feltüntetett adatok (beleértve az árakat is) nem minősülnek kötelező érvényű
ajánlatnak. A meghirdetett árak a gépjárművek euróban meghatározott ajánlott árai alapján kerülnek feltüntetésre forintban, és naponta frissítésre kerülnek a tárgynapot megelőző munkanapon az MNB által
közzétett EUR-HUF árfolyam alapján (,kivéve hétvégén, ünnep- és munkaszüneti napokon). Az árak tartalmazzák a 27 %-os ÁFÁ-t (kivéve ott, ahol kifejezetten szerepel, hogy “nettó”), és TARTALMAZZÁK
A REGISZTRÁCIÓS ADÓT is. Az üzembe- és forgalombahelyezés költsége külön fizetendő. Az árak márkakereskedőnként eltérhetnek. A tájékoztatóink folyamatos aktualizálása ellenére előfordulhat, hogy
a megjelenített adatok már nem aktuálisak, vagy elírást tartalmaznak, mindezért nem áll módunkban felelősséget vállalni. A modellvariánsok, konstrukciók, felszereltségek, technikai adatok, árak, feltétel
maszkok és az egyéb közölt adatok - előzetes értesítés nélkül történő - változtatásának jogát a Porsche Hungaria Kft. fenntartja. A tájékoztatás nem teljeskörű. KÉRJÜK, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT
AZ ÖN SKODA MÁRKAKERESKEDŐJÉVEL ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MEGKAPJA TŐLE A TÉNYLEGES ÉS TELJESKÖRŰ AJÁNLATÁT, VALAMINT A VÉTELÁR MEGHATÁROZÁSÁRÓL ÉS
MEGFIZETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁST.

Tájékoztató az üzemanyag-fogyasztásról és a szén-dioxid-kibocsátásról: a megadott értékeket a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (mindenkori érvényes szövegváltozata) által előírt mérési
módszer szerint mérték. 2017. szeptember 1-jétől bizonyos új járművek típusjóváhagyása a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle
Test Procedure, WLTP) alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás mérésére. Az új személygépjárművek esetében 2018. szeptember 1-jétől, míg
a haszongépjárművek esetében 2019. szeptember 1-jétől az NEDC-t teljes mértékben felváltja egy új vizsgálati eljárás, a WLTP (Woldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). A reálisabb vizsgálati
körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. Az értékek nem egyes gépjárművekre vonatkoznak, nem részei
az ajánlatnak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Egy gépjármű üzemanyag-fogyasztását és a CO2-kibocsátását a vezetői szokások és egyéb, nem technikai
jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Különösen az extrafelszereltségek és a tartozékok (pl. szélesebb gumiabroncsok, klímaberendezés, tetőcsomagtartó) megváltoztatják a gépjármű
releváns jellemzőit, mint amilyen például a tömeg, a gördülési ellenállás valamint az aerodinamika, és ezáltal eltérést eredményeznek a konfigurált modell adataiban. Az üzemanyag-fogyasztásra és a CO2-
kibocsátásra vonatkozó adatok a kiválasztott gumiabroncsformától és az optimális extrafelszereltségektől függő tartomány adatai mellett érvényesek. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási
és széndioxid-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden értékesítési helyen és a
fogyasztóvédelmi hatóságnál.

A felszereltség- vagy a motor-specifikus korlátokra tekintettel előfordulhat, hogy a kívánt többletfelszereltségek, tartozékok beszerelése a kiválasztott járműmodell esetén nem lehetséges. A rendelhető
többletfelszereltségek és tartozékok köre továbbá országonként eltérhet. AZ ÖN ÁLTAL KIVÁLASZTOTT JÁRMŰMODELLHEZ TÉNYLEGESEN RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK KÖRÉRŐL ÉS A
SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐRŐL AZ ÖN SKODA MÁRKAKERESKEDŐJÉTŐL KÉRJEN TÁJÉKOZTATÁST! Az eredeti gyári tartozékokra 2 év jótállás vonatkozik. A képek csak illusztrációk. Kérjük, vegye
figyelembe, hogy a színeket a különböző monitorok a valóságtól eltérően, különbözőképpen jeleníthetik meg.


