
ŠKODA ENYAQ 
COUPÉ RS iV

DE NIEUWE



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 kunnen 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 verdeeld over 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. 



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. 

Garantie en onderhoud

Onder de geadviseerde werkzaamheden vallen: 

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

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.

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

Inspectieservice ● ● ● ●

Interieurfilter vervangen ● ● ● ●

Remvloeistof verversen ● ● ● ●

Onderhoud warmtepomp 
(indien aanwezig)

● ●

APK ● ● ●



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, het grilleframe, 

en de luchtgordijnen in de voorbumper. 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. 





MATRIXKOPLAMPEN 
EN CRYSTAL FACE
Het beste wat de ENYAQ 
iV op het gebied van 
verlichtingsdesign te 
bieden heeft, is standaard 
bij het RS-model. De full-
ledmatrixkoplampen zijn 
gecombineerd met kristallen 
lampjes over de gehele voorzijde 
van de auto.  
De Crystal Face is voorzien van 
131 leds die de koplampen met 
elkaar verbinden en de verticale 
ribben achter een transparant 
element verlichten.



Als krachtigste ŠKODA 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 

LADEN
De optionele AC-laadoplossing (wisselstroom) wordt geleverd met de iV Universal Charger die werkt als een mobiele wallbox en het mogelijk maakt om met een 
vermogen tot 11 kW per uur op te laden via elk stopcontact, waar dan ook. Bij DC-snellaadstations kan je Super-Fast Charging gebruiken, dat standaard is bij de 
RS-uitvoering. De ENYAQ COUPÉ RS iV biedt je een laadvermogen tot 135 kW.



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.







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

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 
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.



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.



PURE KRACHT





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:

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.

DISCLAIMER
De informatie, afbeeldingen en inhoud in deze catalogus (brochure) dienen 
slechts ter illustratie en zijn niet bedoeld om deel uit te maken van een contract, 
offerte of garantie. De getoonde auto's zijn pre-productieauto's die geen 
getrouwe weergave zijn van het eindproduct. Illustraties, functies, onderdelen, 
kleuren en uitrustingen kunnen afwijken van die van de daadwerkelijke 
productieauto en van wat kan worden besteld en geleverd. Neem voor meer 
informatie contact op met je ŠKODA dealer.


