Prisliste
ŠKODA ENYAQ SPORTLINE iV

Batterikapasitet
(netto)

Systemeffekt
kW/hk

Modellår

ENYAQ iV 80 SPORTLINE

77 kWh

150/204

2021

489 680

ENYAQ iV 80X SPORTLINE

77 kWh

195/265

2022

518 680

Versjon

Kundepriser i NOK per 17.03.2021
Prisene er veil. kundepris inklusiv vrakpant.
Prisene er inklusive frakt/leveringsomkostninger til Oslo
Elektrisk rekkevidde er basert på bil med standard utstyr.
Ekstrautstyr kan påvirke tekniske data, elektrisk forbruk og rekkevidde

Pris

Harald A. Møller AS
Oslo
Tlf. 24 03 33 00
www.skoda.no
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Utstyrsoversikt
ŠKODA ENYAQ SPORTLINE iV
● = Standard, ○ = Tilleggsutstyr, - = Kan ikke leveres

Sikkerhetsutstyr

SPORTLINE
80 / 80X

5 hodestøtter med høydejustering og 5 trepunktsbelter. WOKS hodestøtter foran (forebygging av nakkesleng)

●

9 kollisjonsputer: foran på fører- og passasjerside, sentral kollisjonspute i midten foran, sidekollisjonsputer og hodekollisjonsputer foran og bak

●

ABS - Blokkeringsfrie bremser med HBA (nødbremseassistent) og EBD (Elektronisk bremsekraftfordeler)
Adaptiv Cruisecontrol
Beltevarsling alle plasser
Deaktivering av passasjerkollisjonspute foran
Dekktrykkskontroll
DSR (Driver Steering Recommendation) TPM (Tyre Pressure Monotoring)
Elektronisk differensialbrems (XDS)
ESC (antiskrensregulering), ASR (antispinnregulering), MSR (motorbremsregulering), EDS (elektronisk differensiallås)
Front Assist med City Safe Nødbrems og fotgjengergjenkjenning
Fotgjengerbeskyttelse
Hill Hold - hjelp til bakkestart
Isofix på sideplassene bak og passasjersete foran
Multikollisjonsbrems
Oppvarmede spylerdyser på frontruten
Proaktiv passasjerbeskyttelse
Sideassist med blindsonevarsling i sidespeil
Sikkerhetsbelter foran og sideplassene bak med aktive beltestrammere og kraftbegrensere
Surrekroker for sikring av last
Strømkutt av utvalgte kretser - Automatisk åpning av dører, varselblink og interiørlys går på
Trafikkskiltgjenkjenning

Eksteriør - Utvendig utstyr
Sportline utvendig pakke
// SPORTLINE støtfangere foran og bak (lakkerte)
// SPORTLINE terskelbeskyttere
// SPORTLINE logo utvendig
// Sportsunderstell (foran -15 mm/bak -10 mm)
Sort pakke
// Rundt grillen i glossy sort
// Vindusomramming i glossy sort
// Takreling i glossy sort
// SKODA i glossy sort
Sportline felger og dekk - 20" Vega anthrasitt (235/55 foran, 255/50 bak)
Lyspakke
// LED-Matrix hovedlys med AFS, lyktespylere og automatisk høydejustering
// Full-LED hovedlys med automatisk høydejustering
// LED kjørelys foran, LED baklys og LED skiltlys

Komfort - Utvendig utstyr
Parkpakke
// Parkeringssensor foran
// Parkeringssensor bak
// Ryggekamera med spyler
Assistentpakke plus
// Lane Assist med nødassistent og køassistent
// Side assist (blindsonevarsling)
// Proaktiv passasjerbeskyttelse
// Travel Assist 2.0 og Emergency assist
Komfortpakke plus
// KESSY Full nøkkelfri betjening av alle dører
// Phonebox med trådløs lading
// 3-sone klima og oppvarmet frontrute
// Sun Set, ekstra mørke ruter bak
Varmepumpe
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SPORTLINE
80 / 80X
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SPORTLINE
80 / 80X
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Mode 3 ladekabel

●
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iV Universal Charger med Schuko- og Industrikontakt (Mode 2 ladekabel, nødlader)

●

Aero-vindusviskere foran og bak

●
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125 kW DC lading med gratis innmelding IONITY (1 år)

DMS, Kjøreprofilprogram med valg mellom flere ulike kjøremodi
Høyttaler for kjørelyd
Lysassistent med "Coming and Leaving Home"
Oppvarmede, elektrisk justerbare utvendige speil/med innstigningslys/dimming
Regnsensor
Tonet glass i alle vinduer

Det tas forbehold om trykkfeil og rett til endringer forbeholdes

Utstyrsoversikt
ŠKODA ENYAQ SPORTLINE iV
● = Standard, ○ = Tilleggsutstyr, - = Kan ikke leveres
SPORTLINE
80 / 80X

Interiør - Innvendig utstyr
Design Selection Sportline
// Sportsseter i Suedia/skinn
// Dekor i karbonoptikk
// Sort taktrekk
// Ambient lys
// Lys i fotbrønn og dørhåndtak
// Gulvmatter i stoff
// Sportspedaler i ståloptikk
Klimapakke pluss
// Oppvarmede seter foran og bak
// Oppvarmede spyledyser på frontruten
// 3-sone klima og oppvarmet frontrute
// Sensorstyrt elektrisk bakluke
Førerpakke sport
// 3-ekers multifunksjonsratt i skinn med styring av radio, og telefon / med varme
// Ratt med rekuperasjonspaddles og Hands On Detection (HOD)
// Progressiv servostyring, Servotronic
12V uttak i bagasjerom
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Automatisk avblendbart innvendig speil
Bagasjeromsskjuler (med opprulling)
Elektriske vinduer foran og bak
Fjernbetjent sentrallås med startsperre og foldenøkkel
Forberedelse for tilhengerfeste
Forsinkelse av kupélys/Ekstra kupélys for baksetepassasjerer
Gulvbelysning foran og bak
Handlekroker i bagasjerom
Høydejustering og korsryggstøtte på fører- og passasjersete
Innvendig speil med duggsensor
Justerbart ratt i høyde- og lengderetning
Lys i bagasjerom
Midtarmlene bak med koppholdere
Midtarmlene foran
Nedfellbart og delbart baksete 40/60 split
Oppbevaringslommer på forseteryggene
Paraply i førerdøren
Solskjermer med belyste sminkespeil

SPORTLINE
80 / 80X

Infotainment/Navigation/Communication
Infotainmentpakke
// Navigasjon med Infotainment Online 3 år
// Prediktiv cruise control
Stort infotainment display, glass-skjerm med DAB+
SmartLink wireless, mulighet til å speile og betjene smarttelefon app'ene via bilens infotainment-skjerm

●
13''
1)

5,3'' Digitalt instrumentpanel
2 USB-C innganger foran
Handsfree Bluetooth
Care connect 3 år - Proaktive tjenester, SOS-knapp og fjerntilgang
9 høyttalere (inkludert senterhøyttaler front)

1) SmartLink er kompatibel med Android Auto og Apple Carplay. OBS! Mobilen må ha den korrekte telefonoppdateringen for at dette skal fungere. Hør med
din mobiltelefonleverandør for når den nødvendige oppdateringen er tilgjengelig.

Det tas forbehold om trykkfeil og rett til endringer forbeholdes
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Prisliste ekstrautstyr
ŠKODA ENYAQ SPORTLINE iV

Fabrikkmonterte utstyrspakker
Parkeringspakke pluss Intro
// Parkeringsensorer foran
// Ryggekamera med area view
Førerpakke sport pluss
// 3-eket sportsratt med varme
// Reku-paddles,
// DMS
// Hands On Detection (HOD)
// Progressiv sportsstyring
// Adaptivt understell DCC (ikke sportsunderstell)
Lyspakke pluss
// Full LED Matrix hovedlys med lyktespylere
// LED kjørelys, utvidete LED baklys
// Crystal Face
Infotainmentpakke pluss
// Navigasjon med Online Infotainment i 3 år
// Prediktiv cruise control
// AR Head up display
Familiepakke
// Elektrisk barnelås på bakdørene
// Mekaniske solgardiner bak
// 230V uttak (50Hz, 150watt)
// 2 USB-C i baksete
Bagasjeromspakke
// Variabelt gulv
// Knapper for nedfelling av baksete
// Lastelementer
// Bagasjeromsnett
Komfortsetepakke pluss
// Elektriske forseter med minne
// Elektrisk justering av korsryggstøtte
// Massasje på førersiden

Kode

SPORTLINE
80 / 80X

PPC

3 800

PFC

7 500

PK9

6 900

RABQ
9 300

PXA

3 900

PKP

3 200

PB1

5 500

Kode

SPORTLINE
80 / 80X

Metallic lakk/Perle-effekt
Velvet red
21'' Betria alufelger antrasitt 235/45 foran, 255/40 bak R21
ŠKODA Sound System med 10 høyttalere og subwoofer 3)
Delingsnett

PJU
9VH
3CXQ

6 600
10 900
7 800
4 900
1 900

Bag for ladekabler 1)

6M7

Bag for ladekabler og lastenett 2)

6M5

Panorama soltak

3FU

Tosidig bagasjeromsmatte

6SC

10 400
600

Tilhengerfeste, foldbart

1M6

9 800

Utvidet garanti 5 år/150.000 km

EA9

5 200

Fabrikkmontert ekstrautstyr

1) Tvang ved valg av ŠKODA Sound System
2) Tvang ved valg av ŠKODA Sound System og bagasjeromspakke
3) tilgjengelig fra 48/21

Kundepriser i NOK per 17.03.2021

Prisene er veil. kundepris inklusiv vrakpant.
Elektrisk rekkevidde er basert på bil med standard utstyr.
Ekstrautstyr kan påvirke tekniske data, elektrisk forbruk og rekkevidde
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Registreringsavgift og forbruk
ŠKODA ENYAQ SPORTLINE iV

Avgift

CO2

Miljømerking

Forbruk
blandet
kWt/100
km

ENYAQ SPORTLINE iV 80

2 400*

0

A

17,3

520

ENYAQ SPORTLINE iV 80X

2 400*

0

A

N/A**

N/A**

Versjon

Miljømerking er gjeldende fra 01.01.21 og baserer seg på WLTP-verdier.
Verdiene er basert på siste tilgjengelige foreløpige tekniske data
*Registreringsavgift i NOK pr. 17.03.2021. inkludert vrakpant kr. 2400

Elektrisk
rekkevidde
inntil
km

Harald A. Møller AS
Oslo
Tlf. 24 03 33 00

**Ikke tilgjengelig før modellen er typegodkjent
Oppgitt avgift er basert på bil med standard utstyr. Ekstrautstyr kan påvirke tekniske data.
Det tas forbehold om trykkfeil og rett til endringer uten foregående varsel forbeholdes.
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