
 

Enyaq Coupé 60 (180ps)
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΩΦΕΛΙΜΗ (kWh) 58 

ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ (kW/hp) 132/180 

ΡΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ (Nm) 310 

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 0-100 km/h (sec) 8,7 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗ (kWh/100km) WLTP 15,6 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ / ΠΟΛΗΣ (Km) WLTP 403/523 

ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ (mm) 4.653/1.879/1.621 

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ (mm) 2.770 

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΡΟΦΗΣ (m) 10,9 

ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg) 2.500 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (l) 570/1.610 

 

Βασικός Εξοπλισμός: 

 
▪ Ζάντες αλουμινίου "PROTEUS" με ελαστικά 235/55 R19  

▪ Πανοραμική ηλιοροφή 

▪ 7 αερόσακοι: Αερόσακος οδηγού - συνοδηγού, πλευρικοί εμπρός, αερόσακοι κεφαλής τύπου 

κουρτίνας & αερόσακος κεντρικός ανάμεσα σε οδηγό & συνοδηγό (αερόσακος συνοδηγού με 

δυνατότητα απενεργοποίησης) 

▪ CLIMATRONIC - Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος 2-ζωνικός κλιματισμός με αισθητήρα υγρασίας  

▪ PARK DISTANCE CONTROL - Αισθητήρας ελέγχου παρκαρίσματος εμπρός & πίσω  

▪ Κάμερα οπισθοπορείας 

▪ KEYLESS Go - Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό και εκκίνηση με κουμπί start /stop 

▪ CRUISE CONTROL με περιοριστή ταχύτητας  

▪ LANE KEEPING ASSIST - Σύστημα διατήρησης λωρίδας 

▪ FRONT ASSIST - Εμπρόσθιο σύστημα προειδοποίησης κινδύνου με αυτόματο φρενάρισμα 

(διαθέτει σύστημα αναγνώρισης πεζών & δικυκλιστών)  

▪ VIRTUAL COCKPIT 5,3" - Ψηφιακός πίνακας οργάνων 

▪ Σύστημα πολυμέσων 13" & Bluetooth* 

▪ Εργοστασιακό σύστημα πλοήγησης 

▪ Mirror Link (Smartlink + Wireless (WLAN+Smartgate))  

▪ DAB (Ψηφιακός Δέκτης Ραδιοφώνου)  



 
▪ 2 x θύρες USB-C εμπρός (φόρτιση & μεταφορά δεδομένων)  

▪ Δερμάτινο τιμόνι 2 ακτίνων πολλαπλών λειτουργιών με χειριστήρια ηχοσυστήματος & ανοικτής 

συνομιλίας τηλεφώνου 

▪ Πακέτο χρωμίου στο εσωτερικό (περιλαμβάνει το πλαίσιο των αεραγωγών)  

▪ AMBIENTE LIGHTING DESIGN (LED φωτισμός επενδύσεων θυρών, χώρου ποδιών εμπρός και 

πίσω, χειρολαβών) 

▪ Comfort καθίσματα εμπρός με οσφυϊκή στήριξη και καθ' ύψος ρύθμιση  

▪ Εσωτερικό "Loft" με υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων & δερματίνη  

▪ Διαιρούμενη και αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθισμάτων με υποβραχιόνιο  

▪ Ηλεκτρομηχανικό σύστημα διεύθυνσης με μεταβλητή υποβοήθηση (Servotronic) 

▪ Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων εμπρός με προεντατήρες  

▪ Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων πίσω 

▪ Σύστημα συγκράτησης παιδικού καθίσματος i-Size, 2 x top tether σύστημα συγκράτησης παιδικού 

καθίσματος στο κάθισμα του συνοδηγού  

▪ MULTI-COLLISION BRAKE - Σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων  

▪ LED εμπρός φώτα / Πίσω φώτα LED 

▪ Φώτα ημέρας LED με λειτουργία Coming & Leaving Home  

▪ Αισθητήρας βροχής & λειτουργίας φώτων 

▪ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, με αυτόματη 

σκίαση (οδηγού)                        

▪ Εξωτερικοί καθρέφτες & χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος  

▪ Θερμομονωτικά κρύσταλλα στα πίσω πλευρικά παράθυρα και το πίσω παρμπρίζ 

▪ Ταχεία φόρτιση μπαταρίας, DC 120 kW  

▪ Καλώδιο για σύνδεση σε δημόσιο σημείο φόρτισης, Μode 3, type 2/3 16 A  

▪ Καλώδιο φόρτισης αυτοκινήτου Μode 2, 10A-EU - type E/F (πρίζα Schuko) 

▪ E-CALL - Σύστημα αυτόματης ειδοποίηση ατυχήματος  

▪ SKODA Connect (Remote Access - Infotainment online) 

▪ 7 χρόνια εργοστασιακό service  

 

 

Χρόνοι Φόρτισης Skoda Enyaq Coupé 60:

 
Φόρτιση ΑC με 3φασικό ρεύμα (11 kW): 6:15h     

Ταχυφόρτιση DC (50 kW) 5%-80%: 0:51h    

Ταχυφόρτιση DC (120 kW) 5%-80%: 0:35h  

 


