
ENYAQ COUPÉ iV
DE NIEUWE ŠKODA





OPLADEN EN 
WEER OP ZOEK 
NAAR NIEUWE 
AVONTUREN
De onmiskenbare coupélook wordt onderstreept door de 
aflopende daklijn die de auto er dynamisch laat uitzien. De elegante 
lijnvoering is zowel fraai als functioneel. De ENYAQ COUPÉ iV 
gooit bovendien hoge ogen met zijn technologische hoogstandjes, 
ruimte, praktisch gebruiksgemak en comfort.

De directe acceleratie van de volledige elektrische ŠKODA past 
goed bij zijn sportieve inborst, terwijl je ecologische voetafdruk  
tot een minimum wordt beperkt. Moderne connectiviteitsdiensten  
en assistentiesystemen zorgen ervoor dat je stijlvol in goede 
handen bent.

ŠKODA. Simply Clever.





STIJL EN FUNCTIONALITEIT
De ENYAQ COUPÉ iV is een perfect voorbeeld van 
de doordachte evolutie van de ŠKODA designtaal. 
Nieuwe oplossingen komen voor het voetlicht, 
terwijl we vasthouden aan onze merkwaarden. Het 
design is perfect in harmonie met ruimte en Simply 
Clever-snufjes. Met zijn sportieve carrosserievormen 
en het specifieke ontwerp van de velgen blinkt 
de auto uit op het gebied van aerodynamica. Het 
resultaat: minder energieverbruik en een grotere 
actieradius. Het coupédesign wordt visueel 
versterkt door het standaard glazen panoramadak, 
dat zich uitstrekt van de voorruit tot de schuin 
aflopende achterruit. Door de accu onder de bodem 
te plaatsen – tussen de voor- en achteras – is de 
gewichtsverdeling optimaal. Dit zorgt voor een 
uitstekende stabiliteit en goede rijeigenschappen.

ELEKTRISCHE  
KRACHT, 
SPORTIEVE 
UITSTRALING



CRYSTAL FACE
De stoere grille springt in het oog. Hij kan worden voorzien van Crystal Face waarbij zowel de horizontale als de verticale ribben van grille door middel van LED's worden 
verlicht. Crystal Face gaat aan zodra de koplampen worden geactiveerd en gaat aan als de koplampen worden geactiveerd en zorgt voor verlichting samen met de 
dimlichten. In combinatie met de coming/leaving home-functie, d.w.z, wanneer je de auto vergrendelt of ontgrendelt (of er naartoe loopt met de sleutel in je zak),  
worden de leds ook dynamisch. Dit betekent dat de lichtsegmenten in een vaste volgorde worden in- en uitgeschakeld, wat voor een fraai schouwspel zorgt.



IMPOSANTE ACHTERZIJDE
Door zijn robuuste achterzijde zie je meteen dat de auto een ENYAQ iV is. De typische logo's en 
emblemen (zoals ŠKODA, de modelnaam, enz.) kondigen met trots aan dat het om een lid van de 
ŠKODA familie gaat. Achter vind je ook het label met daarop de accuversie en -capaciteit. Dit is 
een specifiek kenmerk van elektrische ŠKODA auto's.



DYNAMISCH UITERLIJK
De ENYAQ COUPÉ iV ziet er al dynamisch uit voordat hij wegrijdt. Dit wordt ook onderstreept door de scherp gevormde achterlichten die tot diep in de spatschermen 
doordringen. De topuitvoering is voorzien van hoogwaardige full-ledachterlichten versierd met kristallijne elementen en uitgerust met dynamische richtingaanwijzers. 
Deze bieden ook de dynamische coming/leaving home-functie, die bijvoorbeeld wordt geactiveerd na het vergrendelen of ontgrendelen van de portieren.

DESIGN VAN DE 
KOPLAMPEN

De kristalstructuur die 
het design van ŠKODA 

kenmerkt, benadrukt 
het driedimensionale 

karakter van de 
koplampen en verandert 
ze in een kunstwerk. De 
topuitvoering heeft full-

ledmatrixkoplampen, die 
de weg op innovatieve 

wijze verlichten en zo voor 
meer veiligheid zorgen. 
De combinatie van full-

ledmatrixkoplampen en 
kristallen lampjes over de 

hele voorzijde van de auto 
is optioneel.





ZWARTE ELEMENTEN
De elementen boven de spatschermen en de glanzend zwarte luchtgeleiders in de voorbumper, gecompleteerd door de zwarte lijn onder op de portieren, 
zijn typische decoratieve elementen van alle ENYAQ COUPÉ iV auto's. De luchtgeleiders helpen ook de aerodynamica te optimaliseren.



VOORZIJDE 
VAN DE AUTO – 
BASISUITVOERING 
(iV)
De grille is een indrukwekkend 
decoratief element, zelfs bij de 
versie zonder led-verlichting.  
De led-koplampen zijn altijd 
standaard.

FULL-
LEDACHTERLICHTEN 
– BASISUITVOERING 
Jouw veiligheid is van het 
grootste belang. Daarom 
is de basisversie van de 
achterlichten volledig 
uitgerust met leds.









De ENYAQ COUPÉ iV is leverbaar in verschillende Design Selections 
met specifieke elementen, geïnspireerd door je levensstijl en het 
comfort van je woonkamer. Onze beste interieurontwerpers hebben 
elk detail van de Design Selections zorgvuldig uitgekozen om een 
woonkamersfeer te creëren voor het interieur van je auto – en dat 
alles zodat je je echt thuis voelt. De specifieke designelementen 
van elke Selection zijn terug te vinden in het hele interieur: 
stoelen, dashboard, armsteun, middenconsole, portierinzetstukken, 
interieurlijsten, verlichting en vloermatten.

MADE BY ŠKODA,
DESIGNED BY YOU



LOUNGE
DESIGN SELECTION







LOUNGE
De Design Selection Lounge past perfect bij het 

dynamische exterieur van de auto. Het fraaie 
interieur met hoogwaardige materialen creëert een 

aantrekkelijke, moderne look met een focus op de 
exclusieve details. De bekleding is een combinatie 
van leder/microvezelstof met sierstiksels, wat het 

indrukwekkende vakmanschap van het interieur 
benadrukt. Een kenmerkend en stijlvol element zijn de 

gele biezen van de voorstoelen.





DASHBOARD, INTERIEURLIJSTEN EN 
MATTEN

De Design Selection Lounge omvat een dashboard met een 
interieurpaneel voorzien van stiksels. Andere karakteristieke 

kenmerken zijn de Anodized Cross interieurlijsten (dashboard 
en portieren), microvezel portierinzetstukken en zwarte 

vloermatten.



SUITEeco
DESIGN SELECTION







ECOSUITE 
De stijlvolle en verfijnde Design Selection ecoSuite  voldoet 

zelfs aan de hoogste eisen op het gebied van comfort en 
milieuvriendelijke oplossingen. De unieke lederen bekleding 
is vervaardigd volgens een ecologisch looiproces en zal in de 

smaak vallen bij diegenen wiens levensfilosofie de principes van 
duurzame ontwikkeling omarmt.



STIJLVOLLE DETAILS
Een onderscheidend geheel ontstaat door unieke details, zoals stiksels 
en biezen in een contrasterende kleur.

BEKLEDING, 
INTERIEURLIJSTEN 

EN MATTEN
De hoogwaardige bekleding 

is gemaakt van een uniek 
leder en combineert 
Cognac Brown met 

contrasterende details in 
Stone Beige. Schoonheid 

en milieuvriendelijkheid 
gaan hand in hand.  Het 

leder wordt op een 
bijzonder duurzame manier 

bewerkt, waarbij voor 
het looien gebruik wordt 
gemaakt van een extract 
van olijfboombladeren in 

plaats van chemicaliën. Het 
interieur van de Design 

Selection ecoSuite omvat 
ook een kunstleren Cognac 

Brown interieurpaneel 
met Stone Beige stiksels 

op het dashboard, een 
Piano Black interieurlijst 

(dashboard en portieren) 
en portierinzetstukken in 
Cognac Brown kunstleer. 

De zwarte vloermatten met 
biezen in Cognac Brown 

completeren het interieur.





SUITE
DESIGN SELECTION







SUITE 
Geniet van een vleugje luxe met de Design

Selection Suite. Het interieur is voorzien van exclusieve
materialen, met een hoofdrol voor zacht leder. Hier word je 

omgeven
door optimaal comfort en rustgevende harmonie.



LED-SFEERVERLICHTING
Ervaar ultiem comfort dankzij de binnenverlichting, zoals sfeerverlichting langs de rand van het interieur, verlichting van de middenconsole, 
voetenruimteverlichting voorin en achterin, portiergreepverlichting voorin en achterin alsmede bagageruimteverlichting.

BEKLEDING, 
INTERIEURLIJSTEN 

EN MATTEN
Het interieur van de Design 

Selection Suite is voorzien van 
lederen Soul Black bekleding 

met stiksels en biezen in 
contrasterend Cognac 
Brown. Het dashboard 

wordt gecompleteerd door 
een kunstleren Soul Black 

interieurpaneel met stiksels. 
Andere karakteristieke 

kenmerken zijn de Piano Black 
interieurlijsten (dashboard en 

portieren), kunstleren Soul 
Black portierinzetstukken en 

vloermatten met biezen in 
Cognac Brown. 





LODGE
DESIGN SELECTION







LODGE
Het thema mobiliteit en duurzaamheid van de toekomst komt sterk 

naar voren in de Design Selection Lodge. De natuur wordt je metgezel. 
Zachte materialen en lichte kleuren maken het interieur gezellig en 

vriendelijk en creëren een aangename sfeer voor je reis.



STIJL EN FUNCTIONALITEIT
Terwijl de decoratieve stiksels het precieze vakmanschap van het interieur benadrukken, maakt de Jumbo Box de ENYAQ COUPÉ iV nog praktischer. Dit ruime 
vak in de middenarmsteun voorin is voorzien van een rubberen band voor je tablet en een kleiner uitneembaar vak voor bijvoorbeeld je bril.

BEKLEDING, 
INTERIEURLIJSTEN 

EN MATTEN
De Design Selection Lodge 

biedt bekleding in een unieke 
combinatie van stof gemaakt 

van gerecycled polyester 
afkomstig van PET-flessen 
en wol, wat het natuurlijke 

karakter van het interieur 
onderstreept. De wol is 

getest en goedgekeurd door 
The Woolmark Company in 
overeenstemming met het 

kwaliteitscertificeringsproces. 
Een wolcertificaatlabel is 

geïntegreerd in de stoel 
en symboliseert zichtbaar 
de duurzame benadering. 

Andere karakteristieke 
kenmerken van het interieur 

omvatten de Silver Square 
Haptic interieurlijsten 

(dashboard en portieren), het 
dashboardpaneel evenals 

stoffen portierinzetstukken 
met stiksels en zwarte 

vloermatten.





LOFT
DESIGN SELECTION







LOFT 
De Design Selection Loft biedt een modern en toch knus interieur. De 

elegante en tijdloze combinatie van grijs en zwart roept een harmonieus 
gevoel op. Gezinnen met kinderen zullen de duurzaamheid van het eenvoudig 

schoon te maken materiaal zeker waarderen.



ROL VAN INTERIEURLIJSTEN
De Alu Brushed interieurlijsten onderstrepen niet alleen de vorm van het 
dashboard en sieren het portier, maar benadrukken ook de identiteit van het 
interieur. 

BEKLEDING EN 
MATTEN

De Design Selection 
Loft biedt bekleding 

in een combinatie 
van stof/kunstleer. 

Het dashboard wordt 
gecompleteerd door 

stof met stiksels. 
Andere karakteristieke 

kenmerken 
zijn de stoffen 

portierinzetstukken en 
zwarte vloermatten.







DE ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV WORDT GELEVERD INCLUSIEF: 
•  2 jaar volledige fabrieksgarantie 
•  8 jaar fabrieksgarantie op de hoogvoltaccu (óf max. 160.000 km, wat het  

eerste bereikt wordt) 
•  Door ŠKODA voorgeschreven onderhoud en de wettelijke APK-keuring voor een 

periode 'tot en met 7 jaar/84 maanden', uit te voeren door een erkende Nederlandse 
ŠKODA servicepartner naar keuze. 

De garantie blijft van toepassing zolang de door de fabriek voorgeschreven onderhoud 
en reparaties worden uitgevoerd. Bij een eigenaarswissel blijft de garantie en het recht 
op onderhoud op de auto behouden. 

De looptijd van 'tot en met 7 jaar/84 maanden onderhoud' gaat in vanaf 'datum 
eerste toelating' die vermeld op regel (B) op het kentekenbewijs. Er zijn drie 
onderhoudsbeurten (24 maanden, 48 en 72 maanden) en twee APK's (bij 48 en 72 
maanden) inbegrepen, de kosten voor de vierde onderhoudsbeurt en derde APK zijn 
niet inbegrepen. 

Onder de geadviseerde werkzaamheden vallen: 

•  Inspectieservice 
•  Vervanging remvloeistof 
•  Vervanging interieurfilter 
•  Onderhoud warmtepomp (indien aanwezig)

Garantie en onderhoud

Onderhoudsmomenten voor ‘Tot en met 7 jaar inclusief onderhoud voor ENYAQ COUPÉ iV’

Inclusief Exclusief

12 mnd 24 mnd 36 mnd 48 mnd 60 mnd 72 mnd 84 mnd 96 mnd 108 mnd

Inspectieservice ● ● ● ●

Interieurfilter vervangen ● ● ● ●

Remvloeistof verversen ● ● ● ●

Onderhoud warmtepomp 
(indien aanwezig)

● ●

APK ● ● ●

Alle reparaties of vervangingen die het gevolg zijn van slijtage van onderdelen of 
schade door het gebruik van de auto, die niet vallen onder de fabrieks voorgeschreven 
onderhoudsadviezen van de auto, zijn niet inbegrepen. ŠKODA stelt als voorwaarde voor 
de fabrieksgarantie dat het voertuig conform fabrieksvoorschrift is onderhouden. Indien 
je het voertuig exclusief de door ŠKODA geadviseerde onderhoudsinspecties wenst 
aan te schaffen, kun je dit bij het bestellen van het voertuig aangeven. In dat geval zal het 
bedrag van € 626,01 inclusief BTW  
(€ 517,37 exclusief BTW) worden afgetrokken van de consumentenadviesprijs.  
De fiscale waarde van het voertuig wijzigt hierdoor niet.

Onderhoud inclusief is uitsluitend van toepassing op nieuwe volledig elektrische 
voertuigen die door Pon’s Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd en te naam zijn 
gesteld in Nederland. De looptijd van Onderhoud Inclusief wordt bepaald door de 
datum kentekenaanvraag. Voor elektrische auto's met een datum kentekenaanvraag 
t/m 30 september 2022 geldt een looptijd t/m 5 jaar (voor de CITIGOe iV geldt daarbij 
een maximum van 90.000 km). Voor de ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV geldt altijd een 
looptijd t/m 7 jaar. Elektrische voertuigen die niet door Pon's Automobielhandel B.V. zijn 
geïmporteerd of waarvoor een refund is aangevraagd zijn uitgesloten van onderhoud 
inclusief. Voor meer informatie kun je terecht op skoda.nl of in de brochure of prijslijst 
van het elektrische model waarin je interesse hebt. Vraag je dealer naar de exacte 
voorwaarden voor jouw ŠKODA.



OPLADEN EN DOORGAAN
De actieradiusen het vermogen zijn afhankelijk van de accu (60/80) en 
aandrijfcombinatie. De versie 60 is exclusief leverbaar met achterwielaandrijving, 
terwijl de versie 80 keuze biedt tussen achterwielaandrijving en 4x4*. Recuperatie 
vergroot bovendien de actieradius. De energie die wordt geproduceerd door het 
remmen en de opslag ervan in de accu kan worden geregeld via het stuurwiel met 
peddels. Zo kun je drie intensiteitsniveaus voor de recuperatie instellen.

LAADMOGELIJKHEDEN 
De auto kan op verschillende manier worden opgeladen. Bijvoorbeeld via de Mode 3-kabel (links) voor openbare AC-laadpunten en de iV Universal 
Charger die werkt als een mobiele wallbox en het mogelijk maakt met wisselstroom te laden bij elk stopcontact, waar dan ook. De modus Battery Care 
selecteert automatisch de optimale laadinstellingen en kan de levensduur van de accu verlengen. Gebruik hiervan is mogelijk via de aan-uitknop in het 
infotainmentsysteem.

PLUG 'N CHARGE
Er zijn vele manieren om de ENYAQ iV 

op te laden, maar ze hebben allemaal 
één ding gemeen: je hoeft alleen maar 

de stekker in het stopcontact te steken. 
Je vindt de stekker op de plaats waar de 

brandstoftank zich normaal gesproken 
bevindt – aan de bijrijderszijde achter. 

Afhankelijk van de laadmethode (AC/DC) 
en de capaciteit van de accu kun je de accu 
in circa 30 minuten opladen (tot 80%). Een 

kabel voor thuisladen is ook inbegrepen. 
De kabel is vervangbaar en wordt geleverd 

met een vijf-polige rode adapter of een 
klassieke 230V-stekker die je overal kan 

insteken.

AC – Wisselstroom. 
DC – Gelijkstroom.

*4x4 is alleen maar beschikbaar op de RS iV





WARMTEPOMP
In vergelijking met een benzineauto produceren de aandrijfcomponenten van een elektrische auto niet voldoende restwarmte om het interieur te verwarmen. De oplossing:  
een zeer efficiënt warmtepompsysteem comprimeert koelmedium onder hoge druk. De geproduceerde warmte wordt gebruikt om stromende koude lucht op te warmen. 
Hierbij wordt minder energie van de accu gebruikt voor de hoogvoltverwarming, waardoor je profiteert van een grotere actieradius in vergelijking met elektrische voertuigen 
zonder warmtepomp.





TECHNOLOGIE WAARBIJ JIJ 
HET BELANGRIJKST BENT 

KESSY
Met de nieuwe versie van 
KESSY (Keyless Entry, Start 
and Exit System) kan de auto 
via alle portieren worden 
ontgrendeld of vergrendeld.

VIRTUAL PEDAL
De achterklep kan worden uitgerust 

met een Virtual Pedal voor handsfree 
openen. Deze is exclusief leverbaar 

in combinatie met de elektrisch 
bedienbare achterklep en KESSY.

Trakteer jezelf op wat luxe, wat dat ook voor jou mag betekenen. Met tal van doordachte 
technologieën en slimme functies wordt je routinetrip een bijzonder aangename ervaring.





STUURWIEL 
MET PEDDELS
Recuperatie kan worden gebruikt 
om de actieradius te vergroten. De 
energie die wordt geproduceerd door 
het remmen en de opslag ervan in 
de accu kan worden geregeld via het 
stuurwiel met peddels. Zo kun je drie 
intensiteitsniveaus voor de recuperatie 
instellen. 

PHONEBOX / USB
De phonebox versterkt het signaal 
van je mobiele telefoon en laadt 
tegelijkertijd je telefoon op tijdens 
het rijden. De phonebox is niet 
alleen makkelijk toegankelijk, hij 
biedt ook plaats aan apparaten 
met een groot scherm. Dankzij 
twee USB-C-aansluitingen in de 
middenconsole koppel je je externe 
apparaten eenvoudig met het 
infotainmentsysteem, zonder dat 
hiervoor dongles of adapters nodig 
zijn.



AUGMENTED REALITY HEAD-UP DISPLAY
De augmented reality head-updisplay is een innovatieve en uitermate veilige manier om bestuurders van alle noodzakelijke informatie te voorzien. Virtuele rij-
informatie, zoals snelheid, Adaptive Cruise Control, navigatie (inclusief rotonde-navigatie), 3D-berichten (afgelegde afstand, ladingstoestand) en extra waarschuwingen 
vooraf, wordt direct op de weg vóór de auto getoond, met een meer realistische projectie van de informatie. Zo wordt de bestuurder niet afgeleid en is alle belangrijke 
informatie direct vóór zijn of haar ogen beschikbaar.



INFOTAINMENT
Het infotainmentsysteem met 13 inch beeldscherm kan worden gebruikt om alle autofuncties te configureren en de airconditioning te 
bedienen. Dankzij de touch slider hoef je het scherm niet aan te raken, terwijl je bijvoorbeeld de airconditioning, de stoelverwarming en het 
volume van het infotainmentsysteem regelt. Je kunt er bovendien mee in-/uitzoomen op de navigatiekaart. 



PANORAMADAK
Geniet van het gevoel van vrijheid en meer ruimte boven je hoofd dankzij het panoramadak van speciaal getint glas, dat de hoogste veiligheidsnorm evenals een 
comfortabel klimaat garandeert. Het panoramadak is standaard voor alle ENYAQ COUPÉ iV auto's. Een optioneel zonnescherm (niet afgebeeld) is leverbaar als 
een van de ŠKODA Originele Accessoires.  



ONLINE ROUTE IMPORTEREN
Je verspilt geen tijd meer, want je bent klaar voor vertrek. Met 
deze dienst kan je de hele rit comfortabel thuis voorbereiden. 
De route wordt vervolgens overgebracht naar de auto, waar 
hij als pop-up wordt weergegeven

ŠKODA CONNECT:  
JE DIGITALE WERELD 
REIST ALTIJD MET JE MEE

Blijf altijd op de hoogte. Volledig en altijd online zijn 
betekent niet alleen toegang hebben tot entertainment 
en informatie, maar ook hulp onderweg, als dat eens 
nodig is. ŠKODA Connect is jouw poort naar een wereld 
van onbegrensde communicatiemogelijkheden.



PARKEERPOSITIE
De auto stuurt de locatiegegevens naar de 
back-endserver aan het einde van de rit. Via 
de MyŠKODA-app kan je de locatie van je 
geparkeerde auto opzoeken.

REMOTE LADEN
Met deze dienst heb je de mogelijkheid om het laadproces zo nodig handmatig te starten of te stoppen. Dit omvat ‘s nachts 

opladen of starten en stoppen van het laadproces comfortabel vanuit je woonkamer. Je krijgt altijd informatie over de 
resterende laadtijd en de actueel beschikbare actieradius. Je kunt ook het huidige vermogen zien dat wordt gebruikt voor het 

opladen, net als de laadsnelheid. Zo weet je wat de actuele actieradius is. 



EXTRA 
CONNECTIVITEITS
OPTIES

Ontdek extra opties en functies. Met het SmartLink-systeem, dat Apple 
CarPlay en Android Auto ondersteunt, kan je via het infotainmentsysteem veilig 
bellen tijdens het rijden. Met Car Access, dat onderdeel is van de MyŠKODA-
app, leveren onze partners je bestelling rechtstreeks aan je auto. Je kunt de 
connectiviteit in de auto ook uitbreiden met extra online apps zoals Weer, 
Nieuws, Digitaal instructieboekje, Verkeersinformatie, en nog veel meer.



FUNCTIONS ON DEMAND
Functions on Demand biedt je de mogelijkheid om auto- en infotainmentfuncties te kopen en te activeren na de productie van de auto. Dit betekent dat je zelf kunt 
bepalen welke functies je wilt gebruiken, zelfs nadat je de auto hebt gekocht. De beschikbare features omvatten slimme navigatie, extra functies en twintig extra  
kleuren voor de sfeerverlichting, plus nog meer.







KLEINE IDEEËN MET EEN  
GROTE IMPACT
Kleine aanpassingen kunnen een belangrijk verschil maken. We hebben alle slimme ideeën gecombineerd 
om je rit zorgeloos te laten verlopen. Van opbergruimte voor alles wat je belangrijk vindt tot oplossingen 
om je auto schoon te houden. Eenvoudige details zijn des te belangrijker.

PARAPLUVAK
In het bestuurdersportier zit een vernuftig vak met originele ŠKODA paraplu. Het parapluvak is 
zodanig ontworpen dat water naar buiten wordt afgevoerd en het interieur droog blijft.

BAGAGEFIXEERELEMENTEN
Dankzij twee kunststof bagagefixeerelementen met klittenband kan je eenvoudig 
het schuiven van bagage tijdens het rijden voorkomen.

VAK VOOR 
KABELTAS

Dankzij de kabeltas, die 
perfect in het vak achter 
de achterste wielkasten 

past, zijn de laadkabels altijd 
binnen handbereik.





DUBBEL VAK
Organiseer je spullen nog beter met dubbele vakken op de rugleuning van de voorstoelen. Berg je 
notebook of laptop op in het grotere vak en je mobiele telefoon in het kleinere.

IJSKRABBER
De ijskrabber aan de 

binnenzijde van de 
achterklep kan ook 

worden gebruikt om 
de profieldiepte van de 

banden te meten.





MIDDENARMSTEUN ACHTERIN
De bekerhouders in de armsteun zullen op prijs worden 
gesteld door passagiers op de buitenste zitplaatsen 
achterin.

VOORPORTIERVAKKEN
De voorportiervakken zijn voorzien van een 
flessenhouder voor een 1,5-literfles.





INLADEN MAAR

Rondschuivende bagage behoort tot het verleden. Dankzij de royale bagageruimte kun 
je alles meenemen wat je wilt. De slimme features houden alles op de juiste plek.

BAGAGENETTEN
Eén horizontaal net en twee 

verticale netten voorkomen dat 
je spullen rondschuiven tijdens 

het rijden. Je ziet bovendien 
meteen waar je alles hebt 

gelaten.

BAGAGEHAKEN
Met de uitklapbare haken aan de zijkanten van de 
bagageruimte kun je je tassen makkelijk en veilig 
meenemen.

OPBERGVAKKEN
Niet alleen laadkabels kunnen onder de bagageruimtebodem worden opgeborgen. Dankzij 
de optionele praktische opbergvakken onder de variabele bagageruimtebodem kunnen 
hier ook tal van handige dingen netjes worden opgeborgen.









TREKHAAK
De ENYAQ COUPÉ iV kan 
worden uitgerust met een 

wegklapbare trekhaak met 
elektrische ontgrendeling. 
De knop bevindt zich in de 

bagageruimte.

NEERKLAPBARE 
ACHTERBANK

De achterbank is in delen 
neerklapbaar. Ontgrendelen 
gaat heel eenvoudig via een 

knop in de bagageruimte. 
Inladen maar!



CAPACITEIT
De bagageruimte heeft een basisvolume van 570 liter en kan worden uitgebreid door de achterbank 
neer te klappen, waardoor er een vlak laadoppervlak ontstaat.



* Later leverbaar in 2022

Travel Assist combineert de functies van verschillende assistenten en zorgt ervoor dat je je veilig 
en comfortabel voelt, ongeacht of je in druk stadsverkeer of op de snelweg rijdt. Voor maximale 
veiligheid moet de bestuurder voortdurend op Travel Assist letten. Een capacitief stuurwiel 
detecteert daarom de handen van de bestuurder en biedt een interactieve interface met Travel Assist. 
Als de bestuurder zijn handen niet op het stuur heeft, wordt dit door het stuurwiel gedetecteerd.

TRAVEL 
ASSIST



SIDE ASSIST
Met behulp van radarsensoren in de achterbumper houdt Side Assist het gebied achter en 
naast je auto in de gaten. Side Assist kan andere auto's en zelfs lastig te herkennen objecten 
als motoren tot op een afstand van 70 m detecteren. Daarnaast meet het ook het onderlinge 
snelheidsverschil. Indien nodig licht een waarschuwingslampje op en klinkt er een geluidssignaal.

PARK ASSIST
Het systeem meet of een plek geschikt is en parkeert de auto vervolgens automatisch in.  
De vernieuwde Park Assist-functie kan nu alleen worden gebruikt voor een deel van de 
parkeermanoeuvre. Je kunt bijvoorbeeld zelf een parkeerplaats kiezen en proberen je auto een  
stukje in te parkeren, maar voor het moeilijkere deel van de parkeermanoeuvre activeer je  
Park Assist, waarna het systeem de controle over het stuurwiel overneemt.

UITSTAPWAARSCHUWING
Als je jouw auto tot stilstand brengt en het portier opent om uit te stappen, kan het systeem 
andere weggebruikers, zoals voertuigen, fietsers, hardlopers, voetgangers, enz. tot op een 
afstand van 35 m detecteren. Als een naderend object wordt waargenomen, waarschuwt  
het systeem de inzittenden visueel en akoestisch om even te wachten met uitstappen. 

TURN ASSIST EN 
ONGEVALSPREVENTIEASSISTENT
Turn Assist houdt tegenliggend verkeer in de gaten als de bestuurder links afslaat bij een snelheid 
tussen 2 - 15 km/h. In kritieke situaties kan het de auto tot stilstand brengen en de alarmlichten 
inschakelen. De Ongevalspreventieassistent ondersteunt de bestuurder door het stuurkoppel  
actief te verhogen in het geval van een dreigende botsing met een voetganger, fietser of een  
ander voertuig en kan zo een ongeval voorkomen met een gecontroleerde uitwijkmanoeuvre.



PREDICTIVE ADAPTIVE CRUISE CONTROL 
Met behulp van een radar, een camera uitgerust met verkeerstekenherkenning, gps-technologie en gedetailleerde 
informatie van het navigatiesysteem kan pACC de rijomstandigheden voor de komende 1 tot 2 kilometer 
voorspellen. Zo nodig kan het systeem automatisch de rijsnelheid aanpassen – gewoonlijk vóór een bocht of 
rotonde, of als je een gebied met een lagere snelheidslimiet in rijdt. Het systeem verhoogt het rijcomfort en de 
rijveiligheid en verlaagt tegelijkertijd ook het brandstofverbruik en de CO2-emissie.



ASSISTED LANE CHANGE 
Dit systeem is erg handig als je met hogere snelheden op de snelweg rijdt. Wanneer de 
linkerrichtingaanwijzer wordt geactiveerd, zal de auto zelf het voertuig vóór je inhalen 
en vervolgens (nadat de rechterrichtingaanwijzer is geactiveerd) terugkeren naar de 
rechterrijstrook. (Het systeem is leverbaar in combinatie met navigatie en andere 
uitrusting. Neem voor meer informatie contact op met je ŠKODA Partner.)

ADAPTIVE LANE ASSIST EN NARROW PASSAGE ASSIST
Het systeem houdt de auto in het midden van de juiste rijstrook en waarschuwt zo 
nodig de bestuurder. Het kan ook de controle over de auto overnemen in het geval 
van rijstrookveranderingen bij wegwerkzaamheden. Bij het rijden in een smalle 
rijstrook helpt Narrow Passage Assist de bestuurder nauwkeurig in te schatten of er 
voldoende ruimte is om in te halen.

EMERGENCY ASSIST
Emergency Assist verkleint het gevaar voor een ongeval wanneer de 
bestuurder plotseling onwel wordt, door bijvoorbeeld de auto veilig tot 
stilstand te brengen en de alarmlichten in te schakelen.

TRAFFIC JAM ASSIST EN FOLLOW DRIVE
In files neemt Traffic Jam Assist tot een snelheid van 60 km/h de bediening van gaspedaal, 
rempedaal en stuurwiel over, waarna de auto zelfstandig optrekt, afremt en de juiste koers volgt. 
Als er bij snelheden tot 30 km/h geen rijstroken worden gedetecteerd, of als er slechts één 
begrenzingslijn wordt gedetecteerd bij snelheden tot 60 km/h, volgt het Follow Drive-systeem de 
voorligger tot er weer wegbelijning is. 

De nieuwe generatie (later in 2022 leverbaar) van Travel Assist wordt uitgebreid met nieuwe functies, zoals het delen van 
onlinegegevens met andere voertuigen. De licentie voor de nieuwe functies moet na drie jaar worden verlengd.



EXTRA EXPERTS
IN DE AUTO

Om ervoor te zorgen dat de auto klaar is voor elke situatie, 
zijn er extra assistenten met verschillende functies om de 
bestuurder te helpen of de controle over te nemen.



MATRIXFUNCTIE
De full-ledmatrixkoplampen zijn uitgerust met de matrixfunctie. Hiermee kan het grootlicht continu ingeschakeld zijn, zonder andere bestuurders te verblinden.  
De matrixfunctie gebruikt een camera op de voorruit om de verkeerssituatie te beoordelen en op basis daarvan slechts enkele segmenten van de koplamp uit te 
schakelen. Andere segmenten worden ingeschakeld om de weg te verlichten. Dankzij deze functie word je bovendien niet verblind door reflecterende materialen op 
bijvoorbeeld verkeersborden. De matrixfunctie maakt ook gebruik van informatie van het navigatiesysteem, zodat het grootlicht alleen wordt ingeschakeld als je buiten 
de bebouwde kom bent.



CREW PROTECT ASSIST
Dit assistentiesysteem biedt extra bescherming voor bijrijders in kritieke situaties die tot een aanrijding of het over de kop slaan kunnen 
leiden, door de zijruiten tot op een kleine spleet te sluiten, het schuif-kanteldak te sluiten en de veiligheidsgordels te spannen.



MULTI COLLISION BRAKE
Bij een ongeval activeert Multi Collision Brake de remmen. Daardoor wordt het risico op doorschieten en een 
vervolgongeval verminderd.



SPORTLINE





VEELZIJDIG 
SPORTIEF

De ENYAQ COUPÉ SPORTLINE iV is jouw dynamische en 
avontuurlijke metgezel. De uitrusting benadrukt de sportieve ambities 
van de auto. Het vermogen is afhankelijk van de gekozen accu, die 
leverbaar is in de volgende versies: 60, 80*.

SPORTLINE-EMBLEEM 
Het SportLine-embleem op de 
flanken benadrukt het unieke 
karakter van de auto.

STIJL EN FUNCTIONALITEIT 
De glanzend zwarte exterieurelementen, die het uiterlijk meer dynamiek en emotie verlenen, omvatten onder 

andere het grilleframe, de buitenspiegelkappen, en nog veel meer. De full-ledmatrixkoplampen, 20 inch 
lichtmetalen velgen Vega in antraciet en het sportonderstel zijn standaard. 

   * Later leverbaar.







SPORTLINE DESIGN SELECTION 
Dynamiek, esthetiek en exclusieve details komen 
samen in de Design Selection Sportline. Deze omvat 
onder meer een kunstleren interieurpaneel met 
zilveren stiksels op het dashboard, bekleding in een 
combinatie van leder en microvezelstof, Carbon 
interieurlijsten en zwarte hemelbekleding;.



COMFORTABELE BESTUURDERSRUIMTE
Met een sportief multifunctioneel stuurwiel in zwart leder, versierd met een SportLine-logo en 
zilveren stiksels, waan je je in de cockpit. Het stuurwiel is voorzien van verwarming en peddels voor 
energieterugwinning, naast tal van andere functies.  
De sportieve pedaalcovers in lichtmetalen design zijn eveneens standaard.

SPORTSTOELEN
Alle SportLine auto's hebben sportieve voorstoelen, 

die  esthetiek combineren met perfecte 
functionaliteit. Een kenmerkend, stijlvol element zijn 

de zilveren biezen van de voorstoelen.





RS iV





ELEKTRISCHE 
KRACHTPATSER 
We zijn erin geslaagd de sterkste kracht te temmen die de mens kent. Het resultaat: onze 
krachtigste elektrische auto tot nu toe – de volledig elektrische ENYAQ COUPÉ RS iV. De 
kracht van driehonderd paarden katapulteert de auto in een luttele 6,5 seconden vanuit 
stilstand naar 100 km/h, en dat geheel geluidloos.  
Maar prestaties zijn een emotie die nauwelijks in getallen kan worden uitgedrukt. Daarom 
kan je dankzij tal van kenmerkende zwarte RS-stylingdetails en connectiviteits- en 
assistentiesystemen in optimaal comfort genieten van absolute prestaties. Het woeste 
vermogen wordt gedeeld door alle vier de wielen. In combinatie met de 4×4-aandrijving 
betekent de indrukwekkende actieradius van zo'n 500 km dat je je offroad heerlijk kunt 
uitleven.  

ŠKODA. Simply Clever. 





INDRUKWEKKEND. 
ZELFS BIJ 
STILSTAND. 

STIJL EN FUNCTIONALITEIT
Het exterieur wordt gekenmerkt door elementen in een glanzend 
zwart design, die het uiterlijk meer dynamiek en emotie verlenen. 
Denk hierbij aan buitenspiegelkappen, strips rond de zijruiten, de 

achterdiffusor met geïntegreerde reflector, de grille-omlijsting en 
de luchtgeleiders. Zwarte elementen gaan vergezeld van donker 

getinte SunSet-ramen. De logo's en badges op de achterzijde 
(zoals ŠKODA, de modelnaam en iV) zijn eveneens in zwart. Het 
sportieve charisma van de auto wordt versterkt door de 20 inch 

of 21 inch (afgebeeld) lichtmetalen velgen met Aero wieldoppen, 
die de aerodynamica verbeteren. Het verlaagde sportonderstel 

zorgt voor een nog lagere luchtweerstand.







RS-EMBLEEM
Als knipoog naar de 
beroemde racetraditie van 
ŠKODA auto's is het sportieve 
RS-embleem op de flanken 
aangebracht. 



Als krachtigste ŠKODA auto levert de RS-versie indrukwekkende prestaties 
met een vermogen van 220 kW (300 pk) en een maximaal koppel van 460 
Nm. Terwijl de 4×4-aandrijving de uitstekende rijeigenschappen van de 
auto verbetert, zorgt de krachtige accu ervoor dat je lang kan rijden op één 
lading. De actieradius kan tot wel 505 km bedragen.

GA EROPUIT EN 
DAARNA LEKKER 
WEER NAAR HUIS 



4×4-AANDRIJVING
De ervaring van het rijden in een elektrische auto wordt verder versterkt door de 4-wielaandrijving. De ENYAQ COUPÉ RS iV heeft een afzonderlijke elektromotor voor elke as – die voor de achteras 
heeft meer vermogen en een hoger maximumkoppel. Dankzij intelligente elektronica werken beide elektromotoren (met een gezamenlijk vermogen van 220 kW) zo efficiënt mogelijk. De overbrenging 
van de aandrijfkracht wordt geregeld door intelligente elektronica, zodat er geen slip optreedt en de tractie van alle vier de wielen optimaal wordt benut. Het resultaat is een uitzonderlijke dynamiek, 
rijstabiliteit en veiligheid.



RS LOUNGE
DESIGN SELECTION







RS LOUNGE
De Design Selection RS Lounge is geïnspireerd door 

een actieve levensstijl en combineert exclusieve 
duurzame materialen met zachte kleuraccenten en 

sportieve elementen. De bekleding is een combinatie 
van leder en microvezel met limoenkleurige 

stiksels. Een kenmerkend en stijlvol element zijn 
de limoenkleurige biezen van de voorstoelen. Het 

dashboard wordt gecompleteerd door een microvezel 
interieurpaneel met limoenkleurige stiksels. Andere 

karakteristieke kenmerken zijn de carbon-look 
interieurlijsten (dashboard en portieren), microvezel 

portierinzetstukken en zwarte vloermatten met 
limoenkleurige biezen. 



Of je nu kiest voor de Design Selection RS Suite of 
RS Lounge, het interieur ademt altijd de sfeer van een 
sportwagen gecombineerd met uitzonderlijk comfort. Geniet 
van de kracht van je auto, omgeven door unieke materialen, 
exclusieve details en geavanceerde technologieën.

GROOT VERMOGEN EN 
GEWELDIG COMFORT 
GAAN HAND IN HAND 

SPORTSTUURWIEL
Met een sportief multifunctioneel stuurwiel in geperforeerd zwart leder, versierd met een RS-logo en contrasterende stiksels, 
waan je je in de cockpit. Het stuurwiel detecteert de handen van de bestuurder en biedt een interactieve interface met Travel 
Assist, dat verschillende veiligheidsassistenten combineert. Verwarming en peddels voor energieterugwinning zijn eveneens 
standaard.

SPORTSTOELEN
Alle RS-auto’s hebben voorstoelen in een sportief design, 

die zelfs tijdens een dynamische rit maximaal comfort 
bieden. Het op de rugleuning geborduurde RS-logo is een 

onmiskenbaar kenmerk van het interieurdesign.





INFOTAINMENT MET NAVIGATIE
Het 13 inch multimediascherm biedt je maximaal comfort bij het bedienen van 
het infotainmentsysteem en autofuncties en het gebruik van onlinediensten. Met 
het optionele navigatiesysteem van de nieuwe generatie, dat over diverse nieuwe 
functies beschikt, kun je automatisch laadstations vinden in de buurt van je huidige 
locatie, op de actieve route of vlak bij een geselecteerde bestemming of het 
reisdoel. Als de auto online is, geeft het systeem je specifieke informatie over het 
geselecteerde laadstation, zoals de openingstijden, beschikbaarheid en laadtijd, 
zodat je de beste optie kunt kiezen om je auto op te laden.



PEDAALCOVERS
Het stijlvolle interieur wordt 
gecompleteerd door sportieve 
pedaalcovers in lichtmetalen 
design. De rubberen elementen 
op de pedalen zorgen voor een 
goede grip.



RS SUITE
DESIGN SELECTION







RS SUITE
De Design Selection RS Suite is sportief en toch elegant en voldoet 

aan de hoogste eisen op het gebied van exclusiviteit en comfort. 
Het interieur bekoort met hoogwaardige bekleding in Soul Black 

geperforeerd leder met zilveren stiksels, wat de sportieve stijl van de auto 
benadrukt. Het dashboard wordt gecompleteerd door een kunstleren 

Soul Black interieurpaneel met zilveren stiksels. Andere karakteristieke 
interieurkenmerken zijn de carbon-look interieurlijsten (dashboard 
en portieren), kunstleren Soul Black portierinzetstukken en zwarte 

vloermatten met biezen in zilver.



DESIGN SELECTION RS LOUNGE
Microvezel interieurpaneel met limoenkleurige stiksels, carboon-look interieurlijst,
lederen/microvezel bekleding met limoenkleurige stiksels,
voorstoelen met limoenkleurige biezen, sportstoelen, zwarte hemelbekleding 



DESIGN SELECTION RS SUITE
Kunstleren Soul Black interieurpaneel met 
zilveren stiksels, carbon-look 
interieurlijsten,
Soul Black geperforeerd lederen 
bekleding met zilveren stiksels,
sportstoelen, zwarte hemelbekleding 

DESIGN SELECTION RS 
LOUNGE
Microvezel interieurpaneel met 
limoenkleurige stiksels, carbon-look 
interieurlijst,
lederen/microvezel bekleding met 
limoenkleurige stiksels,
voorstoelen met limoenkleurige biezen,
sportstoelen, zwarte hemelbekleding 



EROVER LEZEN IS AL LEUK     
― ERIN RIJDEN NOG VEEL LEUKER

BEL ONS OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN VOOR EEN PROEFRIT
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Jouw ŠKODA Partner:

DISCLAIMER
Wijzigingen voorbehouden. De gegevens over de leveringsmogelijkheden, 
uitvoeringen, prestaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en 
onderhoudskosten zijn gebaseerd op de stand van zaken ten tijde van 
de druk. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

Op de foto zijn opties te zien die tegen meerprijs leverbaar zijn. 
De weergave  van de materialen kan variëren.

MyŠKODA APP
Voor volledige controle over je auto. 
Download de MyŠKODA-app en krijg op elk 
moment toegang tot belangrijke informatie, 
zoals de actieradius, routeplanning of je laatste 
parkeerpositie.


