
ENYAQ iV FIRST EDITION FIRST EDITION PLUS

MOTORIZÁCIA
80 – 150 kW, 82 kWh 59 500 € 62 130 €

Cenník platí len pre skladové vozidlá

ZÁRUKA
5 rokov

ZÁRUKA NA BATÉRIU
8 rokov/160 000 km

www.skoda-auto.sk



FIRST EDITION
Interiér SUITE čierny – poťah sedadiel koža, Dekór Piano Black

Ambientné osvetlenie výplne dverí a prístrojovej dosky

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu Cognac

3-ramenný multifunkčný, kožený vyhrievaný volant s HOD
a s podvolantovým ovládaním rekuperácie

Úložný priestor pod stredovou konzolou

11 kW AC nabíjanie, 125 kW DC nabíjanie

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

Okenné lišty chrómované

Strešný nosič – strieborný

FULL LED Matrix predné svetlomety s AFS funkciou, s výsuvnými
ostrekovačmi svetlometov

FULL LED zadné svetlá s dynamickým ukazovateľom smeru

Vyhrievané akusticky ošetrené tepelnoizolačné čelné sklo

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

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)

LANE ASSIST+ – adaptívne vedenie v pruhu, TRAFFIC JAM ASSIST
a EMERGENCY ASSIST

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

CREW PROTECT ASSIST – proaktívna ochrana cestujúcich

Parkovacia kamera vzadu

Parkovacie senzory vzadu a vpredu

Elektricky ovládané piate dvere s virtuálnym pedálom

KESSY FULL – bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie a alarm so
SAFE systémom

ADAPTIVE CRUISE CONTROL - adaptívny tempomat

DYNAMIC CHASSIS CONTROL - adaptívny podvozok, vrátane DRIVING

MODE SELECT – voľba jazdného profilu

Progresívne riadenie

DRIVER ALERT – asistent rozpoznania únavy

Rozpoznávanie dopravných značiek

Navigačný systém s 13" dotykovým displejom, 4x USB C (2x vpredu a 2x
vzadu), WLAN, hlasové ovládanie Laura, Infotainment online

Virtuálny kokpit – 5,3" digitálny prístrojový panel

Bezdrôtový SmartLink

Phonebox - bezdrôtové nabíjanie telefónu

8 reproduktorov

DAB – digitálny rádiopríjem

LIGHT AND RAIN ASSIST – svetelný a dažďový senzor

CLIMATRONIC – 3-zónová automatická klimatizácia

Vyhrievané predné a zadné sedadlá

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou s elektricky nastaviteľnou
bedrovou opierkou

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

Univerzálny nabíjací kábel iV 16A

Tepelné čerpadlo

Ťažné zariadenie

Lakťová opierka vpredu a vzadu

Slnečné clony zadných bočných okien – mechanické

230 V zásuvka

Sieťový program a CARGO ELEMENTY v batožinovom priestore

Medzipodlaha batožinového priestoru

Odistenie operadiel zadných sedadiel z batožinového priestoru

Dáždnik

eCall – súkromné tiesňové volanie

Metalická farba

ŠKODA Connect – Vzdialené služby iV

Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km

Záruka na batériu na 8 rokov/160 000 km

FIRST EDITION PLUS (NAVYŠE OPROTI FIRST EDITION)
HEAD-UP displej s podporou rozšírenej reality AR

Panoramatická strecha

AREA VIEW

ZÁKLADNÁ VÝBAVA

www.skoda-auto.sk



FIRST
EDITION

FIRST
EDITION

PLUS

OSTATNÉ

interiér ecoSUITE hnedý – poťah sedadiel ECO Olive koža, Dekór Piano Black PLB 314 314

Červená Velvet FLT 421 421

SERVISNÉ BALÍČKY BASIC PROFESSIONAL

Servis 5 rokov/100 000 km 480 € 1 194 €

Servis 5 rokov/150 000 km 504 € 1 536 €

• Základná výbava − Nie je v ponuke

DOPLNKOVÁ VÝBAVA

POZNÁMKY

Technicke ́dat́a vozidla naj́dete v kataloǵu technickyćh dat́ na strańke www.skoda-auto.sk.
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 19.02.2021 (MR2021)

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

Vaś ̌autorizovaný partner znacǩy ŠKODA:

www.skoda-auto.sk
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