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ŠKODA ENYAQ
COUPÉ RS iV

LADDAD TILL TUSEN
Vi har tämjt den största kraften vi känner till för att skapa vår kraftfullaste elbil hittills –
den helelektriska ENYAQ COUPÉ RS iV. 299 hästkrafter slungar tyst bilen
framåt från 0 till 100 km/h på bara 6,5 sekunder.
Men prestanda är en känsla som knappast kan uttryckas i siffror. Det är skälet till att
en mängd svarta RS-designdetaljer, anslutningsmöjligheter och assistanssystem gör att
du kan njuta av absolut prestanda i absolut komfort. Tillsammans med fyrhjulsdriften
innebär den imponerande räckvidden på cirka 500 km att du kan ta dig an sträckor, både
tur och retur, utan att behöva känna stress för laddning.
Det är Simply Clever. Det är ŠKODA.

IMPONERANDE.
ÄVEN VID 0 KM/H

STIL OCH FUNKTION
Exteriören kännetecknas av element i blanksvart design,
vilket ger bilen mer dynamik och känsla. Detta omfattar
sidospeglar, fönsterlister, bakre diffusor med reflektor,
främre grillram och luftgardiner i främre stötfångare.
De svarta elementen åtföljs av tonade SunSet-rutor.
Påskrifterna i bakpartiet (t.ex. ŠKODA, modellnamnet
och iV) är också svarta. Bilens sportiga karaktär
framhävs ytterligare genom de 20" eller 21" (på bilden)
lättmetallfälgarna med Aero-navkapslar, som förbättrar
bilens aerodynamik. Luftmotståndet minskas också
genom det sänkta sportchassit.

RS-EMBLEM
Som påminnelse om
ŠKODA-bilarnas berömda
tävlingstradition har bilen
RS-emblem på sidorna.

FULL LED-MATRIXSTRÅLKASTARE
OCH CRYSTAL FACE
Det bästa ENYAQ iV kan
erbjuda inom ljusdesign
finns som standard i RS-bilar.
Full LED-Matrixstrålkastarna
åtföljs av LED-upplyst grill
(Crystal Face).
Crystal Face omfattar
131 LED-ljus som bildar
en förbindelse mellan
strålkastarna och lyser upp
de vertikala spjälorna bakom
en transparent vägg.

KÖR VART DU VILL

RS-versionen är den starkaste ŠKODA-bilen med en imponerande prestanda:
299 hk och ett maximalt vridmoment på 460 Nm.
Medan fyrhjulsdriften förbättrar bilens utmärkta köregenskaper garanterar
batteriet en lång körsträcka på en enda laddning. Bilens räckvidd är upp till
497 km.

LADDNING
Den universella lösningen för AC-laddning (växelströmsladdning) bygger på iV Universal-laddare som fungerar som en mobil laddbox för laddning
med en uteffekt på 11 kW per timme från vilket ladduttag som helst. På DC-laddningsstationer kan du använda Super-Fast Charging, som medföljer
RS-bilar som standard. Det ger dig en uteffekt på upp till 135 kW.

FYRHJULSDRIFT
Upplevelsen av att köra en elbil förstärks ytterligare av fyrhjulsdriften. Bilen har en separat elektrisk motor för varje axel – för den bakre axeln med högre effekt och högre maximalt
vridmoment. Tack vare den smarta elektroniken fungerar båda de elektriska motorerna, med en kombinerad uteffekt på 299 hk, så effektivt som möjligt. Kraftöverföringen
regleras genom smart elektronik så att slirning undviks och alla fyra hjulens dragkraft nyttjas optimalt. Resultatet är enastående dynamik, stabilitet och säkerhet.

RS SUITE

RS SUITE
Designalternativet RS Suite tillfredsställer de högsta kraven
på exklusivitet och komfort. Interiören har kvalitetsklädsel
i perforerat Soul Black-läder med silversöm, vilket framhäver
bilens sportiga stil. Instrumentbrädan kompletteras
med ett Soul Black-överdrag i konstläder med silversöm.
Andra karakteristiska interiördetaljer är Carbon-inredning
(instrumentbräda och dörrar), Soul Black-inlägg av konstläder
i dörrarna och svarta golvmattor med silverdekor.

RS LOUNGE

RS LOUNGE
I designalternativet RS Lounge kombineras exklusiva
och hållbara material med dämpade färgtoner
och sportiga inslag. Klädseln består av en kombination
av läder/mikrofiber med limefärgad söm. Ett utmärkande
och elegant inslag är framsätenas limefärgade dekor.
Instrumentbrädan kompletteras med ett överdrag
av mikrofiber med limefärgad söm. Andra karakteristiska
detaljer är Carbon-inredning (instrumentbräda och dörrar),
dörrinlägg av mikrofiber och svarta golvmattor
med limefärgad dekor.

GÅR SPORT OCH KOMFORT
ATT KOMBINERA? JA

Vare sig du väljer designalternativet RS Suite eller
RS Lounge har interiören alltid en sportig prägel
i kombination med högsta komfort. Njut av bilens
styrka omgiven av unika material, exklusiva detaljer
och avancerad teknik.

SPORTSTOLAR
SPORTRATT
Med en sportig multifunktionsratt i svart perforerat läder, dekorerad med RS-logotyp och kontrastsöm, har du en känsla
av att du sitter i en sportbil. Ratten utgör bland annat ett interaktivt gränssnitt till Travel Assist-systemet, med flera
assistenter som håller koll på säkerheten. Uppvärmning och växlingspaddlar för energiåtervinning är också standard.

Alla RS-bilar har framsäten i sportig design som
ger maximal komfort även vid dynamisk körning.
Den broderade RS-logotypen på ryggstödet
är ett omisskännligt inslag i interiördesignen.

PEDALER
Den eleganta
interiören
kompletteras
av sportpedaler
i aluminium.
Pedalernas
gummiribbor
förhindrar skorna
från att glida.

INFOTAINMENT MED NAVIGATION
Den 13" multimediadisplayen ger dig maximal komfort vid kontrollen av infotainment- och fordonsfunktionerna och användningen av onlinetjänsterna.
Med navigationssystemet kan du automatiskt hitta laddningsstationer nära dig, på den aktiva rutten, nära en vald destination eller nära slutdestinationen.
Om bilen är uppkopplad ger systemet specifik information om vald laddningsstation, t.ex. öppettider, tillgänglighet och laddningstid, vilket hjälper dig att
välja det bästa alternativet för laddningen av bilen.

LÅT KUNDEN
BESTÄMMA

ANPASSA DIN ENYAQ

21'' VISION lättmetallfälgar i antracit med svarta Aero-navkapslar, polerade

20'' TAURUS lättmetallfälgar i svart metallic med svarta Aero-navkapslar (standard)

MOON WHITE METALLIC

MAMBA GREEN UNI

PHOENIX ORANGE METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

RACE BLUE METALLIC

VELVET RED METALLIC

MAGIC BLACK METALLIC

GRAPHITE GREY METALLIC

Färgskalan omfattar även Energy Blue Solid (ej på bild).

DESIGNALTERNATIVET RS LOUNGE
Överdrag av mikrofiber med limefärgad söm, Carbon-inredning,
klädsel i läder/mikrofiber med limefärgad söm,
limefärgad dekor på framsätena, sportstolar, svart tak

DESIGNALTERNATIVET
RS LOUNGE
Överdrag av mikrofiber
med limefärgad söm,
Carbon-inredning, klädsel i läder/
mikrofiber med limefärgad söm,
limefärgad dekor på framsätena,
sportstolar, svart tak

DESIGNALTERNATIVET
RS SUITE
Soul Black-överdrag i konstläder
med silversöm, Carbon-inredning,
klädsel i perforerat Soul Blackläder med silversöm, sportstolar,
svart tak

TEKNISKA DATA

80x

YTTERLIGARE SPECIFIKATIONER

MOTOR
Eﬀekt (kW)

299*

Vridmoment (Nm)

460

Batterikapacitet (kWh) – brutto/netto

82/77

Kaross
Typ

5-sitsig, 5-dörrars

Vändradie (m)

11,5

PRESTANDA
Topphastighet (km/h)

180

Acceleration 0-100 km/h (sek)

6,5

Chassi
McPherson-upphängning med hjälpram
Framaxel

Räckvidd – WLTP (km)

av plåt och nedre triangulära länkarmar

497
Multielementsaxel med fem tvärgående

Energiförbrukning WLTP (kWh/100 km) – kombinerad

17,3

Bakaxel

länkarmar, utan längsgående länkarm
Skivbromsar med inre kylning och ﬂytande

TYP AV DRIFT
Drift

Fyrhjulsdrift

LADDNING
AC (0–100%) – eﬀekt/tid (beroende på typ av kabel)

11 kW/7 tim 30 min

DC (10–80%) – eﬀekt/tid

135 kW/36 min

Frambromsar

bromsok med två kolvar

Bakbromsar

Trumbromsar

Markfrigång (mm)

173

Bagageutrymmesvolym (max. l)
Utan reservhjul, med bakre ryggstöd

VIKT
Tjänstevikt – utan förare (kg)

2 255

Nyttolast – inkl. förare och extrautrustning (kg)

485

Dragvikt bromsad/obromsad (kg)

1200 / 750

– uppfällda

570

– nedfällda

1 610

WLTP – Testprocedur för världsharmoniserade lätta fordon.

* Maximal elektrisk uteffekt på 299 hk: Maximal uteffekt under högst 30 sekunder, beräknat i enlighet med UN GTR No. 21. Vilken effekt som är tillgänglig i enskilda körsituationer beror på olika faktorer, såsom omgivningstemperatur och laddningsstatus, temperatur samt högvoltsbatteriets skick
eller fysiska ålder. För att få maximal effekt krävs det att högvoltsbatteriet är mellan 23 °C och 50 °C och har laddningsnivån > 88 %. Avvikelser från ovanstående parametrar kan leda till minskad effekt eller till att den maximala effekten inte kan uppnås över huvud taget.

Batteriets temperatur kan indirekt påverkas av hjälpluftkonditioneringen i viss utsträckning och laddningsnivån kan exempelvis justeras i bilen. Den tillgängliga effekten vid en viss tidpunkt visas på bilens display. För att i så hög grad som möjligt bibehålla högvoltsbatteriets användbara kapacitet
rekommenderas ett laddningsmål på 80 % vid vardagsbruk (ändras till 100 % inför en längre resa).
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STANDARDUTRUSTNING
13" Infotainmentsystem m. touchskärm och navigation

Elektrisk inställning av svankstöd för förarsäte

20" Lättmetallfälgar TAURUS svartmetallic

Eluppvärmda framsäten

3-ekrad multifunktionsratt SPORT i läder, eluppvärmd

Eluppvärmda spolarmunstycken

8 högtalare

Extra ljudisolering av kupén

3-Zons Climatronic - automatisk luftkonditionering

Front Assist - automatisk nödbroms

Akustikfönster på sidorutorna fram

Full LED-Matrixstrålkastare

Akustikfönster med värmeisolerande glas för vindrutan

Full LED-bakljus med dynamiska blinkers

Aluminiumpedaler

Heat pump (ökar räckvidden vintertid)

Backkamera

HoD - Hands on Detection

Blanksvart ram runt grillen och blanksvarta ytterbackspeglar och fönsterlister

Innerbackspegel automatiskt avbländbar

Blanksvart modellbeteckning på bakluckan

Instegsbelysning i dörren med LED-ljus och ŠKODA-logotyp

Coming Home and Leaving Home-funktion

KESSY Advanced (nyckellös entry fram/bak samt start & stopp)

Crystal face - upplyst grill

Komforttelefoni LTE med trådlös laddning

DAB+ Digital radiomottagning

Krockkuddar fram - förare och passagerare (sistnämnda går att avaktivera)

Design selection RS Lounge - svart klädsel med limegrön söm

Krockgardiner för passagerare fram och bak

Digital instrumentpanel

Laddkabel Mode 3 för publik laddning (Typ 2) - 5 m

Drive Mode Selection

Lane Assist Basic - Filhållningsassistent

Däck 235/50 fram R20 och 255/45 bak R20

Ljus- och regnsensor

Däcktrycksvarnare

Manuell höj-och sänkbar passagerarstol

eCall (nödsamtal)

Manuell inställning av svankstöd för passagerarsäte

Elektriskt infällbara och automatiskt avbländbara ytterbackspeglar m. minne

Mittkonsol fram med armstöd

Elektriskt höj- och sänkbart förarsäte med minne

Mittkrockkudde fram

Elektrisk öppning/stängning av baklucka, inkl virtuell pedal - sensorstyrd öppning/stängning

Panoramaglastak

Paraplyfack i förardörren inkl. paraply
Parkeringssensorer fram och bak
Predictiv Adaptiv farthållare
Progressiv styrning
Röststyrning
Side Assist filbytesvarning inkl. Rear traffic alert
Sidokrockkuddar fram - förare och passagerare
ŠKODA Connect - Onlinetjänster*
SmartLink för anslutning av smartphone
Snabbladdning DC 135 kW
Sportchassi
Sportstolar Suedia
Sportstötfångare fram och bak
Strålkastarrengörare av högtryckstyp
Sunset - extratonade sidorutor från B-stolpen och bakåt
Travel Assist 2.0 inkl. Traffic Jam Assist, Emergency Assist
Trådlös anslutning för Apple Carplay
Trötthetsvarning
Utan vindrutetorkare bak
Växlingspaddlar för rekuperation

*Fjärrstyrning av bl. a. laddning samt uppvärmning av kupén. 3 år ingår.

ŠKODA FINANCIAL SERVICES
NYCKELN TILL MOBILITET.
Finansieringen av din nya ŠKODA är en viktig del av bilköpet, och
våra finansieringsalternativ är en del av erbjudandet från ŠKODA.
Vi finns hos ŠKODA-återförsäljaren som är vårt ombud och
samarbetspartner. Detta innebär en enkel hantering där du får tips
om den finansieringsform som passar dig bäst, med god kännedom
om bilens förväntade framtida värde.
Några exempel på våra finansieringsformer för privatperson
och företag:
ŠKODA BILLÅN
Vårt vanligaste lån med flera individuella valmöjligheter avseende
tid, kontantinsats (lägst 20% för privatperson) och om ditt billån
ska vara med eller utan restskuld. Finansieringen följer bilens
värdeminskning. Det ger dig lägre månadsbetalning och du kan
byta till ny bil oftare.
ŠKODA PRIVATLEASING
Du vill betala för nyttjandet, att äga din ŠKODA är inte lika
viktigt. Du bestämmer tid, avtalar körsträcka och betalar en
leasingavgift per månad Efter avtalstiden lämnar du bara tillbaka
bilen, du slipper sälja den. Så enkelt som det kan bli.
ŠKODA LEASING
Leasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att
finansiera företagets bilar. Momsen på leasingavgiften för personbilar oftast är till hälften avdragsgill. Kombinera med fördel vår
finansiering med försäkring och serviceavtal. Allt på en faktura.
ŠKODA FÖRSÄKRING
Väljer du vår finansiering kan du även teckna ŠKODA Försäkring
till förmånliga villkor. De flesta kunder oavsett ålder eller bostadsort kommer att uppfatta försäkringspremien som fördelaktig.

ŠKODA SERVICEAVTAL
Om du även kombinerar med ett serviceavtal får du en fast
månadskostnad under hela avtalstiden och kontroll på kostnaderna för service. ŠKODA Originalservice ökar livslängden och
andrahandsvärdet på din bil.
ŠKODA PERSONALBIL
Fler och fler företag upptäcker denna löneväxlingsmodell, som
ger den anställda en löneförmån. Erbjudandet personalbil är
kostnadsneutralt för företaget och attraktivt för personalen.
ŠKODA BUSINESS ALL INCLUSIVE
Enkel administration av bilparken för företag med 1–10 bilar.
Företaget får kontroll och kan följa företagets bilkostnader:
finansiering, service och underhåll, drivmedel med redovisad
företagsrabatt – allt på en faktura.
ŠKODA FLEET SUPPORT
En enkel hantering, finansiering och administration för företag
med fler än 10 bilar Alla företagets bilkostnader samlade på en
faktura redovisade enligt er kontoplan på ett lättöverskådligt sätt.
ŠKODA KORTET
ŠKODA kortet Visa är ett kostnadsfritt bilkort, speciellt framtaget för dig och din ŠKODA. Delbetala 12 månader helt utan ränta
och avgifter, alltid minst 1% drivmedelsrabatt, reseförsäkring
samt ingen årsavgift. Läs mer på www.skoda.se

GARANTIER
Högvoltsbatteri, 8 år eller 16 000 mil, vilket som
infaller först.
3 års nybilsgaranti dock högst 10 000 mil (ingen begränsning av
körsträckan under första 2 åren). Nybilsgarantin skyddar dig mot
eventuella fabrikationsfel.
3 års vagnskadegaranti.
3 års lackgaranti. Samtliga lacker är vattenbaserad och
fria från tungmetaller.

ŠKODA MOBILITETSGARANTI
Som ger dig fri bärgning, fri lånebil i upp till tre dagar eller fri
övernattning om något akut problem trots allt skulle hända med
din ŠKODA var du än befinner dig i Europa. Förlängs vid varje
ŠKODA Originalservice (med eventuella tilläggsarbeten) hos den
auktoriserade ŠKODA-verkstaden.

SERVICE
ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV har fasta serviceintervaller varje
2 år, ej körsträckeberoende. Bilen varnar alltid i god tid innan
det är dags för service.
I Sverige finns ca. 130 auktoriserade ŠKODA verkstäder, hos dem
kan du bland annat lämna in bilen för service och köpa ŠKODA
Original Reservdelar och ŠKODA Original Tillbehör. Alla ŠKODAtekniker ingår i ett utbildningsprogram som ser till att vi alltid har
de senaste kunskaperna om reparationsteknik och handhavande
för våra bilar. Dessutom har de tillgång till diagnosinstrument och
specialverktyg som gör att reparationer blir rätt utförda i enlighet
med tillverkarens anvisningar. Gå in på www.skoda.se för att hitta
din närmaste verkstad.

ORIGINALDELAR
ŠKODA Originaldelar och Original Tillbehör innehåller samma
innovationer och förändringar som uppstår under produktion av
varje modell och genomgår precis samma rigorösa tester för
kvalitet och hållbarhet som de delar som används på produktionslinan. Alla ŠKODA Originaldelar och Original Tillbehör säljs med 2
års garanti och som kund kan man inte bara handla inte bara kan
handla delen de behöver utan även få montering och expertråd av
personalen. Varumärkena ”ŠKODA Original Reservdelar®” och
”ŠKODA Original Tillbehör®” används för att identifiera produkter
som är godkända, levererade och rekommenderade av ŠKODA
Auto.

12 års garanti mot genomrostning.
2 års garanti på ŠKODA Original Reservdelar och
ŠKODA Original Tillbehör.

Informationen i den här broschyren gällande utföranden, teknisk data och utrustningar gäller för tiden vid tryckningen. Bilarna som visas i broschyren kan vara extrautrustade utöver svensk standard. Vi förbehåller oss rätten
till eventuella ändringar och avvikelser. För korrekt information om modeller, utrustning, priser, finansiering etc.
kontakta din lokala SKODA-handlare. Broschyren är tryckt på klorfritt papper återvinningsbart till 100%.
Utgåva: 03/2022
Mer information gällande SKODAs modellprogram, priser, teknisk information, återförsäljarnät och verkstäder finner
du även på följande Internet adress: www.skoda.se

facebook.com/skodasverige
Skanna QR-koden för att komma till
ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV översiktssida.

