ŠKODA ENYAQ
COUPÉ RS iV

HITRO NAPOLNITE SVOJ
AVTOMOBIL
Ukrotili smo najmočnejšo silo, ki jo pozna človeštvo, in ustvarili naš najmočnejši električni
avtomobil do zdaj – popolnoma električni ENYAQ COUPÉ RS iV. Moč tristotih konjev tiho
katapultira avtomobil iz mirovanja do 100 km/h v samo 6,5 sekunde.
Vendar je zmogljivost občutek, ki ga je težko izraziti s številkami. Zato vam številne
značilne črne slogovne značilnosti RS, povezljivost in asistenčni sistemi omogočajo
uživati popolno zmogljivost v popolnem udobju. Naval moči si delijo vsa štiri kolesa.
S pogonom 4×4 in impresivnim dosegom približno 500 km obvlada vsak teren in vas
pravočasno pripelje nazaj.
To je Simply Clever. To je ŠKODA.

IMPRESIVEN.
TUDI PRI 0 km/h

SLOG IN FUNKCIONALNOST
Zunanjost zaznamujejo elementi v sijajni črni barvi, ki
dajejo videzu vozila večjo dinamičnost in čustvenost.
Ti vključujejo pokrove zunanjih vzvratnih ogledal,
trakove okoli bočnih oken, zadnji difuzor z integriranim
odsevnikom, okvir sprednje maske in zračnike na
sprednjem odbijaču. Črne zunanje elemente dopolnjujejo
zatemnjena stekla SunSet. V črni barvi so tudi napisi
na zadku avtomobila (napis ŠKODA, ime modela in iV).
Športni značaj avtomobila poudarjajo tudi 20-palčna ali
21-palčna (na sliki) aluminijasta platišča z Aero dodatki,
ki izboljšujejo aerodinamičnost avtomobila. K manjšemu
zračnemu uporu prispeva tudi znižana športna šasija.

ZNAK RS
Kot poklon slavni dirkaški
tradiciji avtomobilov
ŠKODA sta bočni strani
avtomobila opremljeni s
športnim znakom RS.

MATRIČNI ŽAROMETI
IN CRYSTAL FACE
Avtomobili RS so standardno
opremljeni z vsem najboljšim,
kar lahko ENYAQ iV ponudi
na področju oblikovanja luči.
Full LED matrične žaromete
dopolnjujejo kristalne luči po
celotni maski vozila.
Crystal face maska je
opremljena s 131 svetlečimi
diodami, ki ustvarjajo
osvetljeno povezavo med
obema glavnima žarometoma
in osvetljujejo navpične
letvice, ki so za transparentno
steno.

POJDITE KAMOR
KOLI IN SE ZATEM
VRNITE DOMOV

Kot najzmogljivejši v družini avtomobilov ŠKODA RS ponuja
impresivno zmogljivost z močjo 220 kW (300 KM) in največjim
navorom 460 Nm. Medtem ko pogon 4×4 še izboljšuje odlične
vozne karakteristike avtomobila, njegova baterija z veliko kapaciteto
zagotavlja velik doseg z enim polnjenjem. Doseg avtomobila lahko
znaša do 504 km.

POLNJENJE

POGON 4×4

Univerzalno možnost izmeničnega (AC) polnjenja ponuja iV univerzalni polnilnik, ki deluje kot mobilna polnilna postaja in omogoča polnjenje z močjo
do 11 kW na uro iz katere koli električne vtičnice. Na visokozmogljivih enosmernih (DC) polnilnih postajah lahko uporabite superhitro polnjenje, ki je pri
avtomobilih RS na voljo standardno. Omogoča moč polnjenja 135 kW v kombinaciji z enoletnim predplačniškim dostopom do polnilnicIONITY.*

Izkušnjo vožnje električnega avtomobila še dodatno izboljšuje pogon 4×4. Avtomobil je opremljen s posebnim električnim motorjem za vsako premo – za zadnjo premo z večjo
močjo in večjim največjim navorom. Zaradi pametnega elektronskega sistema je delovanje obeh motorjev s skupno močjo 220 kW izjemno učinkovito. Prenos pogonske sile
upravlja pametni elektronski sistem, da ne prihaja do zdrsa in je zagotovljen optimalen oprijem vseh štirih koles. Rezultat so izjemna dinamičnost, vozna stabilnost in varnost.

* Mreža visokozmogljivih polnilnih postaj po Evropi.

RS SUITE

DESIGN SELECTION

RS SUITE
Športen, vendar eleganten slog notranjosti RS Suite Design
Selection lahko zadovolji tudi najvišje zahteve po ekskluzivnosti
in udobju. Notranjost vključuje visokokakovostno oblazinjenje
v soul črnem perforiranem usnju s srebrnimi okrasnimi šivi, ki
poudarjajo športni slog vozila. Armaturna plošča je dopolnjena z
oblazinjeno površino s soul črnim umetnim usnjem in srebrnimi
okrasnimi šivi. Vključuje tudi dekorativne elemente v karbonskem
videzu (armaturna plošča in vrata), vstavke na vratih iz soul črnega
umetnega usnja in črne talne preproge s srebrnimi obrobami.

RS LOUNGE

DESIGN SELECTION

RS LOUNGE
Navdihnjen z aktivnim življenjskim slogom, slog
notranjosti RS Lounge Design Selection združuje
obstojne materiale z mehkimi barvnimi poudarki
in športnimi elementi. Oblazinjenje vključuje
kombinacijo usnja in tkanine iz mikrovlaken z limetino
zelenimi okrasnimi šivi. Značilen, eleganten element
so obrobe sprednjih sedežev v limetino zeleni barvi.
Armaturna plošča je dopolnjena z oblazinjeno
površino s tkanino iz mikrovlaken z limetino zelenimi
okrasnimi šivi. Vključuje tudi dekorativne elemente
v karbonskem videzu (armaturna plošča in vrata),
oblazinjene vstavke na vratih s tkanino iz mikrovlaken
in črne talne preproge z limetino zelenimi obrobami.

VELIKA MOČ V
KOMBINACIJI Z VELIKIM
UDOBJEM

Ne glede na to, ali izberete slog notranjosti RS Suite ali RS
Lounge , bo notranjost vedno ponudila vzdušje športnega
avtomobila v kombinaciji z izjemnim udobjem. Uživajte
v moči svojega avtomobila, obdani z izjemnimi materiali,
ekskluzivnimi podrobnostmi in naprednimi tehnologijami.

ŠPORTNI VOLAN
S športnim večfunkcijskim volanom v črnem perforiranem usnju, okrašenim z znakom RS in kontrastnimi okrasnimi
šivi, se boste počutili kot v pilotski kabini. Poleg druge funkcionalnosti volan zaznava voznikovo taktilnost in
zagotavlja interaktivni vmesnik za Travel Assist, ki združuje različne asistenčne sisteme, ki skrbijo za vašo varnost.
Standardno je tudi ogrevanje volana in prestavne ročice za volanom za nadzor rekuperacije energije.

ŠPORTNI SEDEŽI
Vsi avtomobili RS so opremljeni s športnima sprednjima
sedežema, ki zagotavljata največje udobje tudi pri dinamični
vožnji. Izvezeni logotip RS na naslonjalih
je nezamenljiva značilnost notranje opreme avtomobila.

POKROVI
PEDAL
Stilsko urejeno
notranjost
dopolnjujejo
športni
pokrovi pedal v
aluminijastem
videzu. Gumijaste
površine na pedalih
preprečujejo zdrs
čevljev.

INFOTAINMENT SISTEM Z NAVIGACIJO
13-palčni multimedijski zaslon omogoča največje udobje pri upravljanju infotainment sistema in funkcij vozila ter uporabi spletnih storitev. Z opcijskim
navigacijskim sistemom nove generacije, ki je opremljen z različnimi novimi funkcijami, lahko samodejno poiščete polnilne postaje v bližini svoje trenutne
lokacije, na aktivni poti, v bližini izbranega cilja ali v bližini končnega cilja. Ko je vozilo povezano s spletom, vam sistem zagotavlja specifične informacije o
izbrani polnilni postaji, na primer delovni čas, razpoložljivost in čas polnjenja, ter vam tako pomaga izbrati najboljšo možnost za polnjenje vašega avtomobila.

MOČ MOTORJEV

MESEČNO BELA, KOVINSKA
PHOENIX ORANŽNA, KOVINSKA

Aluminijasta platišča s črnimi Aero pokrovi 20'' TAURUS, črna kovinska

BRILJANTNO SREBRNA, KOVINSKA ŽAMETNO RDEČA, KOVINSKA

Aluminijasta platišča s črnimi Aero pokrovi 21'' VISION, antracitna,
polirana

MAMBA ZELENA, UNI

NAČRTUJTE SVOJEGA
ENYAQA PO SVOJI MERI

DIRKAŠKO MODRA, KOVINSKA
MAGIČNO ČRNA, KOVINSKA

GRAFITNO SIVA, KOVINSKA
Ponudba barv vključuje tudi energijsko modro barvo uni (ni prikazana).

RS LOUNGE DESIGN
SELECTION
Oblazinjena površina armaturne
plošče s tkanino iz
mikrovlaken z limetino zelenimi
okrasnimi šivi, dekorativni
elementi v karbonskem videzu,
oblazinjenje z usnjem/tkanino iz
mikrovlaken z limetino zelenimi
okrasnimi šivi, limetino zelene
obrobe sprednjih sedežev, športni
sedeži, črn strop

RS SUITE DESIGN
SELECTION
Oblazinjena površina s soul črnim
umetnim usnjem in srebrnimi
okrasnimi šivi, dekorativni
elementi v karbonskem videzu,
oblazinjenje s soul črnim
perforiranim usnjem s srebrnimi
okrasnimi šivi, mikrovlaken z
limetino zelenimi okrasnimi šivi,
limetino zelene obrobe sprednjih
sedežev, športni sedeži, črn strop

RS LOUNGE DESIGN SELECTION
Oblazinjena površina armaturne plošče s tkanino iz mikrovlaken, dekorativni elementi
v karbonskem videzu, oblazinjenje z usnjem/tkanino iz mikrovlaken z limetino zelenimi
okrasnimi šivi, limetino zelene obrobe sprednjih sedežev, športni sedeži, črn strop

TEHNIČNI PODATKI

80x

MOTOR

DODATNE SPECIFIKACIJE

82/77
Podvozje

Pospešek 0–100 km/h (s)

6,5

Doseg – WLTP (km)

481–504

Poraba električne energije WLTP (kWh/100 km) – kombinirana

17,3–18,2

VRSTA POGONA

McPhersonovo vzmetenje s pločevinastim
podokvirjem in spodnjimi nosilci

Zadnja prema

Večelementna zadnja prema s petimi
prečnimi rokami, brez vzdolžne roke

Sprednje zavore

Kolutne zavore z notranjim hlajenjem,
z dvobatnim plavajočim ležiščem

Zadnje zavore

Bobnaste zavore

Odmik od tal (mm)

173
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1,600
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2,148

1,600

1,600

2,148
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1,573
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4,653
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1,021
1,021

1,0
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ŠTIRIKOLESNI POGON
Prostornina prtljažnika (najv. l)

DC (10–80 %) – moč/čas

135 kW/36 minut

MASA
Masa praznega vozila – brez voznika (kg)

2180–2292

Nosilnost – vključno z voznikom in dodatno opremo (kg)

448–560

Brez rezervne pnevmatike, z naslonjali zadnjih sedežev
– pokončno

570

– spuščeno

1610

WLTP – globalno usklajeni preizkusni postopek za lahka motorna
vozila.

Največja električna moč 220 kW: največja moč, določena v skladu z UN-GTR.21*, ki jo je mogoče priklicati za največ 30 sekund. Moč, ki je na voljo v posamezni vozni situaciji, je odvisna od spremenljivih dejavnikov, kot so na primer zunanja temperatura, stanje temperature, polnjenja in klimatiziranja
ali fizično staranje visokonapetostne baterije. Za razpoložljivost maksimalne moči sta predvsem potrebni temperatura visokonapetostne baterije med 23 in 50 °C in napolnjenost baterije nad 88 %. Odstopanja, predvsem od zgoraj navedenih parametrov, lahko povzročijo zmanjšanje moči ali celo
nerazpoložljivost maksimalne moči. Na temperaturo baterije je v določeni meri mogoče posredno vplivati s funkcijo klimatiziranja mirujočega vozila, nivo napolnjenosti pa je mogoče med drugim nastaviti v vozilu. Trenutno razpoložljiva moč je prikazana na prikazu vozne zmogljivosti.

1,879

1,879

1,573

1,573

Za optimalno vzdrževanje uporabne kapacitete visokonapetostne baterije je priporočljivo, da za vsakodnevno uporabo nastavite 80-odstotno ciljno napolnjenost baterije (pred npr. daljšimi vožnjami pa to spremenite na 100 %).

1,879

1,879

* Globalni tehnični predpis Združenih narodov št. 21 o določitvi sistemske moči hibridnih električnih vozil in čistih električnih vozil z več kot enim električnim motorjem za pogon.

1,001

11 kW/7 ur 30 minut

1,488 1,488
1,001 1,001

AC (0–100 %) – moč/čas (glede na vrsto polnilnega kabla)

1,488 1,488
1,506 1,506

POLNJENJE

1,506 1,506

Pogon

Sprednja prema

570 l
1,004

17.3°

180

570 l
1,004

17.3°

Največja hitrost (km/h)

14.3°

ZMOGLJIVOST

570 l
1,004

990

Kapaciteta baterije (kWh) – bruto/neto

570 l
1,004

990

11,5

990
990
1,09 1,0
5
95

Premer obračalnega kroga (m)

5 1,095

460

1,09

Navor (Nm)

14.3°

5 sedežev, 5 vrat, 2 predelka

14.3°

Tip

14.3°

220*

1,607 1,607

Moč (kW)

1,607 1,607

Karoserija

OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Informacije, slike in vsebina v tem katalogu (brošuri) so namenjene le
za ilustracijo in niso predmet nobene pogodbe, ponudbe ali jamstva.
Prikazana vozila so predserijska vozila, ki niso natančen prikaz končnega
izdelka. Prikazi, funkcije, deli, barve in oprema se lahko razlikujejo
od dejanskega serijskega avtomobila in tega, kar je mogoče naročiti
in zagotoviti. Za več informacij se obrnite na svojega pooblaščenega
prodajalca ŠKODA.

APLIKACIJA MyŠKODA
Uživajte v popolnem nadzoru nad svojim
avtomobilom. Prenesite si aplikacijo
MyŠKODA in vedno dostopajte do vseh
potrebnih informacij, kot so podatki o
vožnji, porabi goriva, načrtovanju poti ali
lokaciji, kjer je avtomobil parkiran.

ČE U Ž IVATE Ž E V BRA N JU
– P O M IS L IT E, K A KO BI ŠE LE UŽIVA LI V VOŽN J I

Sestavni del kataloga je tudi priloga s tehničnimi podatki, ki vsebuje okoljske informacije v skladu z določili Uredbe o
informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo
potrošnikom o novih osebnih avtomobilih.
Katalog s tehničnimi podatki je na voljo tudi na spletni strani www.skoda.si
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

PO K L IČ ITE N AS IN SE D OGOVORITE ZA

Kombinirana poraba goriva: 18,2 - 17,3 kWh/100km

TE ST N O VOŽ N J O

Emisije CO2: 0 g/km

03/2022

Emisije CO2 med vožnjo in skupne emisije CO2 so odvisne od vira električne energije, zato ŠKODA priporoča uporabo
ekološko pridobljene električne energije.

Vaš partner ŠKODA:

Nekateri modeli v tem katalogu so prikazani z dodatno opremo, ki ni nujno vključena med standardno opremo. Vse
tehnične specifikacije, podrobnosti o zasnovi, opremi, materialih, garancijah in videzu so bile točne ob tisku publikacije.
Kljub temu si proizvajalec pridržuje pravico, da vnese spremembe brez predhodnega obvestila. Informacije v tem katalogu
služijo samo kot vodilo. Zaradi omejitev tehnologije tiskanja se lahko barve oziroma materiali v tem katalogu po barvi
razlikujejo od tistih v resničnosti. Za dodatne in najnovejše informacije o standardni in izbirni opremi, trenutnih cenah in
dostavnih časih se obrnite na pooblaščenega partnerja znamke ŠKODA. Katalog je bil natisnjen na celulozo, ki je bila
pobeljena brez klora.

www.skoda.si

ŠKODA Slovenija

ŠKODA Slovenija

