
ÚPLNE NOVÁ

ŠKODA ENYAQ 
COUPÉ RS iV



NABÍJAJTE RÝCHLEJŠIE 
Skrotili sme najväčšiu silu, akú ľudstvo pozná, aby sme vytvorili svoje doteraz 
najvýkonnejšie vozidlo – plne elektrickú ŠKODU ENYAQ COUPÉ RS iV. Výkon 300 
koní vozidlo v tichosti katapultuje z nuly na 100 km/h len za 6,5 sekundy. Výkon je však 
emócia, ktorú ťažko opísať číslami. A preto vám množstvo čiernych dielov v štýle RS, 
bohaté možnosti konektivity a asistenčné systémy umožnia vychutnať si tento absolútny 
výkon v dokonalom pohodlí. Príval sily sa prenáša na všetky štyri kolesá. Vďaka pohonu 
4×4 a pôsobivému dojazdu až 500 km zvládnete teraz akýkoľvek terén aj návrat domov 
v rekordnom čase.  

To je Simply Clever. To je ŠKODA. 



PÔSOBIVÁ. AJ 
PRI RÝCHLOSTI 
0 KM/H 

ŠTÝL A FUNKČNOSŤ
Pre zovňajšok vozidla sú typické prvky v lesklej čiernej farbe, 

ktoré zdôrazňujú jeho dynamiku a dodávajú mu silný emocionálny 
náboj. Ide predovšetkým o kryty vonkajších spätných zrkadiel, 

lemovanie bočných okien, zadný difúzor s integrovaným 
odrazovým svetlom, rám prednej masky a vzduchové záclony 

v prednom nárazníku. Spomenuté čierne prvky dopĺňajú 
tónované okná SunSet. Nápisy vzadu (ako ŠKODA, názov 

modelu a iV) sú takisto v čiernej farbe. Športovú charizmu vozidla 
zvýrazňujú aj 20" a 21" (na obrázku) zliatinové disky s krytmi Aero, 

ktoré zlepšujú aerodynamiku vozidla. Odpor vzduchu znižuje aj 
znížený športový podvozok vozidla.



ZNAK RS
Znak RS umiestnený na oboch 
stranách vozidla odkazuje na 
pretekársku tradíciu, ktorou sú 
vozidlá značky ŠKODA známe. 



PREDNÉ SVETLOMETY MATRIX 
A MRIEŽKA CHLADIČA 
CRYSTAL FACE
Vozidlá radu RS majú v štandardnej výbave to 
najlepšie, čo ENYAQ iV v oblasti svietenia môže 
ponúknuť. Predné svetlomety FULL LED Matrix 
sú doplnené kryštálovými svetlami pozdĺž celej 
prednej časti vozidla. Mriežka chladiča Crystal 
Face je vybavená 131 LED diódami, ktoré tvoria 
pás spájajúci svetlomety a zároveň osvetľujú 
vertikálne lišty za priehľadnou stenou.



POHON 4×4
Zážitok z jazdy na elektrickom vozidle ešte viac umocňuje použitie pohonu 4×4. Vozidlo je vybavené samostatným elektromotorom pre každú nápravu, pričom motor poháňajúci zadnú nápravu 
ponúka vyšší výkon a krútiaci moment. Vďaka inteligentnej elektronike poskytujú oba motory spoločne kombinovaný výkon 220 kW pri zachovaní maximálnej úspornosti. O prenos hnacej sily sa stará 
inteligentný elektronický systém zabraňujúci preklzávaniu kolies a zabezpečujúci optimálne využitie trakcie všetkých kolies. Výsledkom je výnimočná dynamika, jazdná stabilita a bezpečnosť.

Ako najvýkonnejší model v ponuke značky ŠKODA ponúka model 
RS pôsobivý výkon 220 kW (300 k) a maximálny krútiaci moment 
460 Nm. Pohon 4×4 ďalej ešte viac zlepšuje už tak vynikajúce jazdné 
vlastnosti vozidla a batéria s vysokou kapacitou zabezpečuje dlhý 
dojazd na jedno nabitie. Dojazd vozidla sa pohybuje na úrovni 504 km.

VYDAJTE SA 
KAMKOĽVEK... 
A SPÄŤ 

NABÍJANIE
Univerzálne riešenie nabíjania striedavým prúdom sa dodáva s nabíjačkou iV Universal Charger, ktorá funguje ako prenosný wallbox a umožňuje nabíjanie s výkonom až 11 kW z ľubovoľnej 
zásuvky, nech ste kdekoľvek. Na vysokovýkonných nabíjacích staniciach na jednosmerný prúd môžete používať mimoriadne rýchle nabíjanie Super-Fast Charging, ktoré je rovnako súčasťou 
štandardného vybavenia modelov RS. Vďaka nemu môžete používať nabíjačky s výkonom až 135 kW a k dispozícii máte zároveň jednoročné členstvo v sieti nabíjacích staníc IONITY*.

* Sieť vysokovýkonných nabíjacích staníc v celej Európe.



RS SUITE
Športová a elegantná dizajnová koncepcia RS Suite uspokojí aj 

najnáročnejšie požiadavky na exkluzivitu a pohodlie. Interiér zaujme 
mimoriadne kvalitným čalúnením z perforovanej kože vo farbe Soul 

Black so strieborným prešívaním, ktorá je vyjadrením športového štýlu 
vozidla. Palubnú dosku dopĺňa koženková podšívka vo farbe Soul Black so 

strieborným prešívaním. Medzi ďalšie charakteristické prvky patrí dekor vo 
farbe Carbon (palubná doska a dvere), koženkové vložky dverí vo farbe Soul 

Black a čierne koberčeky so strieborným lemovaním.



RS LOUNGE
Dizajnová koncepcia RS Lounge je inšpirovaná aktívnym životným štýlom 

a kombinuje v sebe exkluzívne odolné materiály, doplnky v jemných farbách 
a športové prvky. Čalúnenie je v tomto prípade vyrobené z kombinácie kože 

a mikrovlákna s prešívaním v limetkovej farbe. Výrazným a štýlovým prvkom 
je lemovanie predných sedadiel rovnako v limetkovej farbe. Palubnú dosku 

dopĺňa podšívka z mikrovlákna s prešívaním v limetkovej farbe. Medzi ďalšie 
charakteristické prvky patrí dekor Carbon (palubná doska a dvere), vložky dverí 

z mikrovlákna a čierne koberčeky s prešívaním v limetkovej farbe. 



Bez ohľadu na to, či si vyberiete dizajnovú koncepciu RS 
Suite alebo RS Lounge, interiér v oboch prípadoch ponúka 
atmosféru športového vozidla kombinovanú s výnimočným 
pohodlím. Užívajte si silu vozidla v obklopení jedinečných 
materiálov, exkluzívnych detailov a pokročilých technológií.

SPOJENIE VEĽKÉHO 
VÝKONU A POHODLIA 

ŠPORTOVÝ  VOLANT
Vďaka multifunkčnému športovému volantu čalúnenému čiernou perforovanou kožou, ozdobenému znakom RS a kontrastným 
prešívaním sa budete cítiť ako v kokpite lietadla. Volant okrem iného deteguje dotyk vodiča a poskytuje interaktívne rozhranie 
k systému Travel Assist, ktorý spája funkcie viacerých asistenčných bezpečnostných systémov. Štandardne je vybavený aj 
vyhrievaním a páčkami, pomocou ktorých môžete ovládať rekuperáciu energie.

ŠPORTOVÉ SEDADLÁ
Všetky modely RS sú vybavené športovými prednými 

sedadlami, ktoré ponúkajú maximálne pohodlie aj počas 
dynamickej jazdy. Logo RS vyšité na operadlách sedadiel je 

nezameniteľným dizajnovým prvkom interiéru.



KRYTY 
PEDÁLOV
Štýlový interiér 
dotvárajú športové 
kryty pedálov z ľahkej 
zliatiny. Gumené 
plôšky na pedáloch 
zabraňujú kĺzaniu 
topánok.

INFORMAČNO-ZÁBAVNÝ SYSTÉM S NAVIGÁCIOU
Multimediálny 13-palcový displej poskytuje maximálny komfort pri ovládaní infotainment systému, funkcií vozidla a online služieb. S voliteľným navigačným systémom novej 
generácie dostávate k dispozícii rôzne nové funkcie. Pomôže vám automaticky vyhľadať nabíjacie stanice v okolí, v blízkosti aktívnej trasy, vybraného miesta či cieľa vašej cesty. 
Ak je vozidlo online, systém vám poskytne aj konkrétne informácie o zvolenej nabíjacej stanici, napríklad jej otváracie hodiny, dostupnosť a čas nabíjania, na základe ktorých si 
môžete vybrať najvhodnejšie miesto na nabitie svojho vozidla.



INDIVIDUALIZUJTE SI SVOJE 
VOZIDLO ŠKODA ENYAQ

Antracitové 21" disky z ľahkej zliatiny VISION s čiernymi leštenými 
krytmi Aero

Čierne 20" disky z ľahkej zliatiny TAURUS s čiernymi krytmi Aero
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V ponuke farieb je aj modrá Energy uni (nie je vyobrazená). 



DIZAJNOVÁ KONCEPCIA
RS SUITE
Koženková podšívka vo farbe Soul Black 
so strieborným prešívaním, dekor Carbon, 
čalúnenie z perforovanej kože vo farbe 
Soul Black so strieborným prešívaním, 
športové sedadlá, čierny strop 

DIZAJNOVÁ KONCEPCIA 
RS LOUNGE
Podšívka z mikrovlákna s prešívaním 
v limetkovej farbe, dekor Carbon, čalúnenie 
z kože a mikrovlákna s prešívaním v limetkovej 
farbe, prešívanie predných sedadiel v limetkovej 
farbe, športové sedadlá, čierny strop 

DIZAJNOVÁ KONCEPCIA RS LOUNGE
Podšívka z mikrovlákna s prešívaním v limetkovej farbe, dekor Carbon,
čalúnenie z kože a mikrovlákna s prešívaním v limetkovej farbe,
prešívanie predných sedadiel v limetkovej farbe, športové sedadlá, čierny strop 



AK VÁS BAVILO ČÍTAŤ O TOMTO VOZIDLE
– PREDSTAVTE SI, ŽE SEDÍTE ZA JEHO VOLANTOM

ZAVOLAJTE NÁM A DOHODNITE SI SKÚŠOBNÚ JAZDU
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Váš partner ŠKODA:

Aplikácia MyŠKODA
Vychutnajte si úplnú kontrolu nad vozidlom. Stiahnite 
si aplikáciu MyŠKODA a získajte prístup k všetkým 
potrebným funkciám, kedykoľvek to budete potrebovať. 
Môže ísť o údaje o jazde či dojazde, plánovanie trasy, ale 
aj o mieste, kde ste naposledy zaparkovali.

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI
Informácie, obrázky a akýkoľvek obsah nachádzajúce sa v tomto katalógu 
(brožúre) sú len ilustračné a nie sú určené na to, aby tvorili súčasť akejkoľvek 
zmluvy, ponuky alebo záruky. Vyobrazené vozidlá pochádzajú z predsériovej 
výroby a nie sú presným vyobrazením finálneho produktu. Ilustrácie, funkcie, 
komponenty, farby a výbava sa môžu líšiť od skutočne vyrábaných automobilov 
a od ponuky v jednotlivých krajinách. Ďalšie informácie vám poskytne váš 
predajca automobilov ŠKODA.


