
VÝKON MOTORA/KAPACITA BATÉRIE

ENYAQ COUPÉ iV
RS

220 kW/82 kWh

RS 61 090

*Systémový výkon 220 kW je tvorený elektromotorom na zadnej náprave s výkonom 150 kW a na prednej náprave s výkonom 80 kW. Sústava elektromotorov
umožňuje pohon 4x4.

www.skoda-auto.sk



ZÁKLADNÁ VÝBAVA

Interiér RS – poťah sedadiel Alcantara/koža, kožený volant s Lime
prešívaním, čierny strop, kovové krytky pedálov a Dekor N Carbon

Trojramenný športový vyhrievaný volant s HOD

Úložný priestor pod stredovou konzolou

Ambientné osvetlenie výplne dverí a prístrojovej dosky

Osvetlenie priestoru pre nohy vpredu a vzadu

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu s prešívaním Lime

Nabíjanie striedavým prúdom AC až 11 kW, rýchle nabíjanie
jednosmerným prúdom DC až 135 kW

Disky z ľahkej zliatiny TAURUS 8J x 20" vpredu 9J x 20" vzadu – čierne
(235/50 R20 vpredu a 255/45 R20 vzadu) s funkciou SEAL

Sklenené strešné okno

Športový predný a zadný nárazník

Čierna lesklá maska

Okenné lišty - čierne lesklé

Čierne dizajnové prvky

Lakované prahy dverí

Akustické bočné okná a SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od
B-stĺpika

Akustický paket

Progresívne riadenie

Športový podvozok

ESC vrátane ABS, EBD, RBC, ASR,EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, MKB,
TSA, XDS+

Airbag vodiča a spolujazdca, airbag spolujazdca s deaktiváciou

Hlavové airbagy, bočné airbagy a stredový airbag vpredu

FRONT ASSIST - výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia
(vrátane COLLISION AVOIDANCE ASSIST a TURN ASSIST)

CREW PROTECT ASSIST – proaktívna ochrana cestujúcich

LANE ASSIST – asistent udržiavania v jazdnom pruhu

SIDE ASSIST – asistent zmeny jazdného pruhu (REAR TRAFFIC ALERT –
asistent vyparkovania a EXIT WARNING – varovanie pri vystupovaní)

Rozpoznávanie dopravných značiek

Crystal Face

FULL LED Matrix predné svetlomety s AFS funkciou

FULL LED zadné svetlá s dynamickým ukazovateľom smeru

LIGHT AND RAIN ASSIST – svetelný a dažďový senzor

Welcome logo

ADAPTIVE CRUISE CONTROL - adaptívny tempomat

Navigačný systém s 13" dotykovým displejom a Infotainment online na 3
roky

Virtuálny kokpit – 5,3" digitálny prístrojový panel

Bezdrôtový SmartLink

Bluetooth

8 reproduktorov

DAB – digitálny rádiopríjem

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou

Elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča

Elektricky ovládané piate dvere s virtuálnym pedálom

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Parkovacia kamera vzadu

CLIMATRONIC – trojzónová automatická klimatizácia

Vyhrievané predné sedadlá

Výsuvné ostrekovače svetlometov

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla

Podvolantové ovládanie rekuperácie

DRIVING MODE SELECT – voľba jazdného profilu

KESSY FULL – bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním

Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
s automatickým stmievaním na strane vodiča

DRIVER ALERT – asistent rozpoznania únavy

Phonebox - bezdrôtové nabíjanie telefónu

Lakťová opierka vpredu a vzadu

Dáždnik

Isofix – príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek vzadu
a na sedadle spolujazdca vpredu

Elektronická parkovacia brzda

Imobilizér

Posuvný kryt batožinového priestoru

Kontrola tlaku v pneumatikách

Zadné sedadlo nedelené, operadlo delené, sklopné

Pripojovací kábel Mode 3 Typ 2 (Mennekes) 16A

eCall+ – súkromné tiesňové volanie

ŠKODA Connect – Vzdialené služby iV

Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km

Záruka na batériu na 8 rokov/160 000 km

ŠKODA – Doživotná garancia Mobility Premium
Poskytuje pomoc servisným vozidlom na mieste poruchy (porucha
na vozidle, chýbajúce PHM, defekt pneumatiky, zabuchnuté/stratené
kľúče, vybitá batéria, zámena paliva), odtiahnutie vozidla, prípadne služby
– náhradnú dopravu, požičanie náhradného vozidla, ubytovanie
pre posádku a i.

RS
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HEAD-UP displej s podporou rozšírenej reality AR
Vyhrievané zadné sedadlá
Vyhrievané čelné sklo
Sound system CANTON - 12 reproduktorov
ADAPTIVE LANE ASSIST, TRAFFIC JAM ASSIST a EMERGENCY ASSIST
Slnečné clony zadných bočných okien – mechanické
230 V zásuvka
2 x USB-C vzadu
Odkladací priestor za stredovou konzolou
Alarm
Zadný stierač AERO
Príprava na ťažné zariadenie

WAR 2802

Elektricky nastaviteľné predné sedadlá s pamäťou
Elektricky nastaviteľné bedrové opierky na predných sedadlách
Sedadlo vodiča s masážnou funkciou
DYNAMIC CHASSIS CONTROL - adaptívny podvozok
Inteligentný parkovací asistent s natrénovaným parkovaním
AREA VIEW
Bočné airbagy vzadu

WAS 4727

Sieťový program a taška pre nabíjací kábel
Medzipodlaha batožinového priestoru
Odistenie operadiel zadných sedadiel z batožinového priestoru
CARGO ELEMENTY v batožinovom priestore

PKP 355

1M6 734

1M6 930

PHC 1034

PUA 680

PLE 680

PJS 657

UNI 0

SPE 420

MET 635

FLT 1056

EA4 0

EA9 367

BASIC PROFESSIONAL

Servis 5 rokov/100 000 km 540 1188

Servis 5 rokov/150 000 km 552 1452

• Základná výbava − Nie je v ponuke

DOPLNKOVÁ VÝBAVA RS

AKČNÉ PAKETY

ADVANCED

MAXX
navyše oproti
ADVANCED

FUNCTIONALITY

KOMBINAČNÉ CENY PRE AKČNÉ PAKETY

Ťažné zariadenie (možné len s WAR/WAS)

FUNKČNOSŤ

Ťažné zariadenie

Tepelné čerpadlo – zvyšuje efektivitu vykúrenia

Univerzálna nabíjačka iV 11 kW s nabíjacím káblom s priemyselnou zástrčkou 16A/400V a nabíjacím káblom 230V typ E/F

VOLANTY/INTERIÉRY/SEDADLÁ

RS SUITE čierny – poťah sedadiel koža

DISKY/PNEUMATIKY

Disky z ľahkej zliatiny VISION 8,5J x 21" vpredu 9J x 21" vzadu – antracitové leštené (235/45 R21 vpredu a 255/40 R21
vzadu) s funkciou SEAL

OSTATNÉ

UNI farba modrá Energy

Zelená mamba

Metalické farby

Červená Velvet a Oranžová Phoenix

Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km

Predĺžená záruka na 5 rokov/150 000 km

SERVISNÉ BALÍČKY
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POZNÁMKY

Technicke ́dat́a vozidla naj́dete v kataloǵu technickyćh dat́ na strańke www.skoda-auto.sk.
Dostupnosť maximálneho elektrického výkonu môže byť limitovaná. Množstvo energie dostupné
v jednotlivých jazdných situáciách závisí od rôznych faktorov, ako napríklad od okolitej teploty
a stavu nabitia, teploty a stavu alebo fyzického veku vysokonapäťovej batérie.
Ceny uvedene ́v cenniḱu su ́odporućǎne ́ceny pre klienta v € vrat́ane DPH.
Doplnkova ́vyb́ava znamena ́bohatsǐe vybavenie vozidla, nie zdvojenu ́vyb́avu. Konecňu ́cenu,
vyb́avu a jej mozňu ́kombinovatelňost ̌konzultujte s autorizovanyḿ predajcom znacǩy SǨODA.
Spolocňost ̌SǨODA AUTO Slovensko s. r. o. si vyhradzuje prav́o zmeny cien a sp̌ecifikaćii ́
bez predchad́zajućeho upozornenia. Vsětky obraźky su ́ilustracňe.́

Cenník platný od 21.09.2022 (MR2023)

Spolocňost ̌SǨODA AUTO sa usiluje o zodpovedny,́ trvale udrzǎtelňy ́vyv́oj spolocňosti a sětrny ́priśtup k zǐvotu a priŕode.

Vaś ̌autorizovaný partner znacǩy ŠKODA:
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