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Skoda Enyaq iV 60 58 kWh
09/2022 - Elektrisch - Automaat

€ 44.900,-
Autogegevens

Merk, model: Skoda Enyaq iV

Uitvoering: 60 58 kWh

Kenteken: R-305-GZ

Kilometerstand: 17.523 km

Bouwjaar: 09/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.892 kg

Motor: 179 pk (132 kW)

Kleur: Arctic silver(grijs)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Fabrieksgarantie

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control,
Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen
velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 310 Nm

Aandrijving
Actieradius: 397 km

Asconfiguratie
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Bandenmaat: 21

Prestaties
Acceleratie (0-100): 8,9 s
Topsnelheid: 160 km/u
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Accu
Accu: 58 kWh
Accu laden: 7.2 kW, compleet vol in 9 uur en 30 minuten
Accu snelladen: 50 kW, compleet vol in 0 uur en 29 minuten

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 15,7 kWh/100km
Energielabel: A

Historie
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)

Staat
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Staat interieur: goed

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: DasWelt afleverpakket:
Dit afleverpakket bevat:
- Gratis 130 puntencheck
- Gratis poetsbeurt
- De eerste 6 maanden of 10.000km onderhoudsvrij
- Bovag 40-puntencheck
- Muntstad garantie 12 maanden + Bovag garantie
Dit afleverpakket bevat: Das WeltAuto; BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; Muntstad
garantie 12 maand (12 maanden garantie); Nieuwe APK

Overige informatie
Minimale laadtijd AC tot: 100
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: Nee
Bandenset: Zomerbanden

Skoda heeft de auto opnieuw uitgevonden. De volledig elektrische Skoda Enyaq iV is duurzaam, maar biedt
tegelijk veel rijcomfort en geweldige prestaties. De prestaties van de elektromotor kunnen de vergelijking
met een brandstofmotor moeiteloos aan. Topklasse: daar hoort leren bekleding absoluut bij. Voorin is het
?s winters genieten met de verwarmbare voorstoelen voor zowel bestuurder als bijrijder. De achterklep
opent automatisch met een druk op de knop. Handig als u met volle handen staat. Verder is de Skoda
uitgerust met: 21 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas, LED-achterlichten,
verstelbare lendensteunen, metallic lak, verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen achter,
elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank.

Geniet van een ruime selectie digitale radiostations met de DAB-ontvanger. Naast handmatige bediening
kunt u belangrijke functies met uw stem bedienen dankzij de ingebouwde spraakbediening. Elke weg is een
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bekende weg voor het aanwezige full map navigatiesysteem. Nieuwe smartphones hebben geen snoeren
meer nodig om op te laden. Daarom heeft deze Skoda Enyaq iV een draadloze oplaadmogelijkheid voor
telefoons waarmee u onderweg simpel en effectief voor een volle accu zorgt. Muziek vanaf uw telefoon
draadloos afspelen via de autoradio? Met connected drive services heeft u altijd uw favoriete muziek bij de
hand. Dankzij electronic climate control is het interieur behaaglijk warm of verfrissend koel. Achteruitrijden
en inparkeren worden een eitje dankzij de achteruitrijcamera. Het drukke verkeer eist onderweg al uw
aandacht op. Daarom is het goed dat deze Skoda is voorzien van diverse systemen die u assisteren tijdens
de rit. Een automatisch inschakelbare verlichting neemt het waar als het donker wordt of gaat schemeren,
en schakelt dan automatisch de verlichting in. Op dezelfde manier "ziet" de regensensor de eerste spatjes
regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het harder gaat regenen zet hij de ruitenwissers ook in
een snellere stand. Met de elektronische sleutel in uw zak en met één druk op de knop start u de auto. Dat
is keyless start! Natuurlijk behoren automatisch dimmende binnenspiegel en centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening ook tot de uitrusting van deze complete auto.

Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Forward collision
warning waarschuwt voor een kop-staart botsing. De veiligheidssystemen in deze auto nemen het zelfs
waar als de bestuurder tekenen van vermoeidheid vertoont, en waarschuwen dan met een duidelijk signaal.
De adaptive cruise control heeft een handige extra optie: de file assistent. Ook bij lage snelheid meet het
systeem de afstand tot de voorligger en past het tempo automatisch aan. En als de rij tot stilstand komt,
zorgt het voor een complete stop. Handig en relaxt! Even afgeleid? De lane assist waarschuwt als u over de
streep dreigt te gaan.

Nederland is oplaadland. De kansen voor elektrische auto?s zijn nergens zo hoog. Pak de praktische
voordelen! Of liever even uitproberen? Bel dan voor een proefritafspraak.

Officiële merkdealer
Muntstad is jouw officiële dealer van SKODA.

Onze service en diensten
Onze dienstverlening stopt niet met de aanschaf van jouw auto. Wij zijn je ook graag van dienst met
financiering, verzekering, private- of zakelijk lease. In onze 9 werkplaatsen kan je terecht voor service- en
reparatiewerkzaamheden, maar met onze service op locatie komen we ook graag naar jou toe. Daarnaast
kan je ook bij ons terecht voor autoverhuur of schadeherstel.

Kwaliteit en zekerheid
Bij Muntstad kies je voor kwaliteit en zekerheid.

- Al onze occasions zijn grondig geïnspecteerd op 130 punten voordat ze te koop worden aangeboden.
- Onze auto's worden afgeleverd met 12 maanden BOVAG-garantie. 
- Muntstad geeft je ook als extra zekerheid een onderhoudsvrij garantie voor de eerste 6 maanden (Max.
10.000km).
- Minimaal 6 maanden geldige APK.
- 4 jaar garantie op onze nieuwe auto's.
- Transparante all-in prijzen.

Persoonlijke hulp
Onze verkoopadviseurs helpen je graag bij het maken van de keuze die het beste bij jou past. Dan helpen
wij je graag online of bij jou thuis. Wij zijn iedere dag van 9 tot 21 uur online bereikbaar via WhatsApp en
kunnen je zelfs een gegarandeerd inruilvoorstel doen. In de laatste afbeelding van deze auto vind je een
QR-code waarmee je rechtstreeks WhatsApp-contact legt met één van onze verkoopadviseurs.
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Aanbieder
Muntstad Škoda Utrecht
Landzigt 14
3454 PE De Meern

Tel: 030 291 6370
E-mail: muntstad@leadnet.nl


