ŠKODA

ENYAQ

Ceník

Modelový rok
Platnost od

Motorizace
Spotřeba // Emise CO2
ENYAQ iV 60
15,9-17,1 kWh/100km // 0g/km
ENYAQ iV 80
16,2-17,4 kWh/100km // 0g/km
ENYAQ iV 80x 4x4
16,7-18,4 kWh/100km // 0g/km
ENYAQ COUPÉ RS iV 4x4
17,3-18,2kWh/100km // 0g/km

2022
01.02.2022 do odvolání

LOFT
Baterie

SPORTLINE

RS

Výkon

62 kWh 132 kW

1 124 900 Kč

1 204 900 Kč

-

82 kWh 150 kW

1 254 900 Kč

1 334 900 Kč

-

82 kWh 195 kW

1 319 900 Kč

1 399 900 Kč

-

82 kWh 220 kW

-

-

1 559 900 Kč

Pro vozy s elektrickým pohonem platí: dostupnost maximálního jízdního výkonu elektrického motoru může být omezena. V jednotlivých jízdních
situacích je závislá na různých faktorech, jako je venkovní teplota či stav nabití, teplota, technický stav nebo stáří vysokonapěťového akumulátoru.
Maximální elektrický výkon 195 kW a 220 kW: maximální jízdní výkon, který je dle UN-GTR.21 dostupný po dobu až 30 sekund. Množství dostupného
jízdního výkonu pro danou jízdní situaci závisí na proměnných, jako je zejména venkovní teplota a stav nabití, teplota, technický stav nebo stáří
vysokonapěťového akumulátoru. Maximální jízdní výkon je k dispozici, když je teplota vysokonapěťového akumulátoru v rozmezí 23-50°C a jeho
úroveň nabití je vyšší než 88 %. Odchylky, zejména od výše uvedených parametrů, mohou vést ke snížení jízdního výkonu až k jeho úplné
nedostupnosti. Teplotu vysokonapěťového akumulátoru lze do určité míry ovlivnit pomocí funkce nezávislé klimatizace a úroveň nabití je možné
nastavit v infotainmentu vozidla. Aktuálně dostupný jízdní výkon se zobrazuje na indikátoru výkonu vozidla. Pro zachování nejlepší využitelné kapacity
vysokonapěťového akumulátoru se při každodenním používání vozidla doporučuje nastavit cílovou úroveň nabití na 80 % (na 100% doporučujeme
vysokonapěťový akumulátor nabíjet například pouze před delší cestou).
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ENYAQ - výbavové stupně
LOFT
Design
> Kola z lehké slitiny PROTEUS 8J x 19" ET 40
- pneu 235/55 R19 - vpředu, 255/50 R19 - vzadu
- pro ENYAQ iV 60 jsou zadní pneu shodné s předními
> Mřížka chladiče s chromovým rámečkem
> Chromované lišty oken
> Střešní nosič - stříbrný
Bezpečnost
> LED přední světlomety
> LED zadní světla
> Zadní parkovací kamera
> Parkovací senzory vpředu a vzadu
> Tempomat s omezovačem rychlosti
> Front Assist - s upozorněním a zabržděním při hrozící kolizi
s vozidly, chodci a cyklisty
> Asistent udržování jízdního pruhu
> Asistent rozjezdu do kopce
Funkčnost
> KESSY - bezklíčové zamykání a startování, startování tlačítkem
> 2x USB-C (nabíjecí zásuvky + připojení k infotaimnentu)
> Zámek s imobilizérem
> Virtuální kokpit 5,3"
> Loketní opěra vpředu Jumbo Box
> Loketní opěra vzadu s držákem nápojů
> Schránka u spolujezdce a řidiče
> Držák na nápoje Easy Open na středovém tunelu vpředu
> Deštník ve dveřích řidiče
> Osvětlení prostoru pro nohy a čtecí lampičky vpředu a vzadu
> Osvětlení zavazadlového prostoru
> Držák na parkovací lístky za čelním sklem
> Držák na 1,5l lahev v předních dveřích
> Vkládané textilní koberce
> Akustická přední boční skla
Komfort
> Volba jízdního režimu
> Vyhřívaná přední sedadla
> Světelný a dešťový senzor
> Multifunkční kožený vyhřívaný volant
> Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu
> Automatická 3zónová klimatizace Climatronic
> Sunset
> Výškově nastavitelná přední sedadla s bederními opěrami
Infotainment
> Infotainment 13"
- bluetooth, web rádio, digitální asistentka Laura
> Nabíjecí box pro smartphone
> SmartLink
+
>
>

 základní výbava
>
>
>
>

Vnější zpětná zrcátka a vnější kliky lakované v barvě vozu
Ambientní LED osvětlení
Chromované vnitřní kličky k otevírání dveří
Interiér LOFT
- čalounění přírodní vlna/látka s hliníkovým dekorem

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Rozpoznávání dopravních značek
Rozpoznání únavy řidiče
7x airbag - 2x čelní, 2x boční vpředu, 2x hlavový, středový
Manuální dětská pojistka dveří
ISOFIX a Top Tether vzadu a u spolujezdce
Varovná odrazka v předních dveřích
Výstražná světla při prudkém brzdění
Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu (1. a 2. řada sedadel)
Přední kotoučové brzdy, zadní brzdy bubnové

> 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru
> Škrabka na led v pátých dveří
> Variabilní upevňovací koncept v zavazadlovém prostoru
- 4 háčky, očka pro síťový program, přihrádky na bocích
> Zadní sedadla sklopná, dělená 40:60
> Sada na opravu pneumatik (pouze pro 19" kola)
> Roletový kryt zavazadlového prostoru (plato pro Coupé)
> Kontrola tlaku v pneumatikách
> Propojovací kabel Mennekes
> 11 kW AC nabíjení
> DC rychlé nabíjení z 10 na 80%
- ENYAQ iV 60: již za 35 minut
- ENYAQ iV 80: již za 29 minut
- ENYAQ iV 80x a RS iV: již za 36 minut

>
>
>
>

Vyhřívané ostřikovače čelního skla
Vnitřní zrcátko automaticky odclonitelné
Sluneční clony s make-up zrcátky a osvětlením
Vnější zpětná zrcátka, el. stavitelná a sklopná, vyhřívaná,
automaticky stmivatelné na straně řidiče
> Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold
> Pádla pod volantem pro ovládání intenzity rekuperace

> 8 reproduktorů
> Tísňové volání eCall+
> Služba vzdálený přístup pro iV s doživotní platností

navíc pro ENYAQ COUPÉ iV
Sportovní přední a zadní nárazník
Panoramatická střecha
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ENYAQ - výbavové stupně
Sportline
Design
> Kola z lehké slitiny VEGA 20"
- disk 8J x 20" ET40 vpředu, 9J x 20" ET40 vzadu
- pneu 235/50 R20 - vpředu, 255/45 R20 - vzadu (samozacelovací)
- pro ENYAQ iV 60 jsou zadní disky a pneu shodné s předními
> Exteriér Sportline
- sportovní přední a zadní nárazník
- prahové lišty lakované v barvě karoserie
> Interiér SPORTLINE černý
- čalounění Alcantacara/kůže s dekorem Carbon
Bezpečnost
> Matrix-LED přední světlomety
> Top LED zadní světla s animovanými ukazateli směru jízdy
Funkčnost
> Akustická zadní boční okna
Komfort
> Sportovní podvozek

+ navíc oproti Loft
> Černě lakované doplňky karoserie
- lišty oken, střešní nosiče, vnější zpětná zrcátka, rámeček masky
chladiče, difuzor, nápisy na 5. dveřích
> Sportovní kryty pedálů
> Plaketka Sportline
> Sportovní volant
> Sportovní sedadla vpředu
> Rozšířené ambientní LED osvětlení - volba 2 barevných zón

>

> Progresivní řízení
+ navíc oproti Sportline

RS
>

>
>

>
>

Ostřikovače předních světlometů

Design
Kola z lehké slitiny TAURUS 20"
- disk 8J x 20" ET40 vpředu, 9J x 20" ET40 vzadu
- pneu 235/50 R20 - vpředu, 255/45 R20 - vzadu (samozacelovací)
Crystal Face - osvětlená přední maska
Bezpečnost
Asistovaná jízda 1.0
- adaptivní tempomat
- asistent změny jízdního pruhu
- antikolizní asistent vpředu
Komfort
Elektricky ovládané sedadlo řidiče s pamětí a bederní opěrou
Infotainment
Navigace

> Interiér RS LOUNGE
- čalounění Suedia/kůže s dekorem Carbon a zeleným prošitím
> Plaketka RS

> Virtuální pedál
> Služby vzdálený přístup a infotainment online na 3 roky
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Barvy karoserie
Modrá Energy
Metalické barvy
Červená Velvet
Oranžová Phoenix
Zelená Mamba
Kola
8J x 19" ET 40 (235/55 R19)
> se sadou na opravu pneu
Kola z lehké slitiny REGULUS (antracitová)
8J x 20" ET 40 vpředu
9J x 20" ET 40 vzadu
Kola z lehké slitiny VEGA (stříbrná)
Kola z lehké slitiny NEPTUNE (antracitová)
8,5J x 21" ET 40 vpředu
9J x 21" ET 40 vzadu
Kola z lehké slitiny BETRIA (antracitová)
Kola z lehké slitiny BETRIA (černá)
Kola z lehké slitiny VISION (antracitová s Aero kryty)

RS

Sportline

Loft

ENYAQ - mimořádné výbavy

  
  
  



0 Kč
19 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
10 600 Kč

- pneu 235/55 R19 - vpředu
- pneu 255/50 R19 - vzadu


5 000 Kč




15 000 Kč
20 000 Kč

- pneu 235/50 R20 - samozacelovací
- pneu 255/45 R20 - samozacelovací

- pneu 235/45 R21 - samozacelovací
- pneu 255/40 R21 - samozacelovací




Interiéry
LOFT
> Přírodní vlna/látka s hliníkovým dekorem
LODGE
> Přírodní vlna/látka s hliníkovým dekorem
LOUNGE
> Kůže/umělá kůže s šedým dekorem
SUITE černý
> Černá kůže s černým dekorem Piano
ecoSUITE hnědý
> Hnědá kůže Cognac s černým dekorem Piano
SPORTLINE černý
> Alcantara/kůže s dekorem Carbon
RS LOUNGE
> Suedia/kůže s dekorem Carbon a zeleným prošitím
RS SUITE
> Kůže s dekorem Carbon

35 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč

-



Kč



16 500 Kč



34 500 Kč



41 000 Kč



49 000 Kč




-

Kč

-

Kč

17 500 Kč

 standardní výbava  výbava na přání
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Bezpečnost
Asistovaná jízda 1.0
> Adaptivní tempomat; asistent změny jízdního pruhu; antikolizní asistent vpředu
Asistovaná jízda 2.5
> Asistovaná jízda 1.0; adaptivní vedení v jízdním pruhu; asistent pro předjíždění; asistent pro
vyhýbaní v městském prostředí, asistent pro jízdu v koloně, nouzový asistent

RS

Sportline

Loft

ENYAQ - mimořádné výbavy

  

21 500 Kč

 


28 500 Kč
7 000 Kč

  

24 500 Kč

  

34 500 Kč




52 000 Kč
17 500 Kč


  

10 000 Kč

  

8 000 Kč

Dělící síť do zavazadlového prostoru
Komfort paket
> Elektrické víko zavazadelníku; virtuální pedál
Komfort paket pro alarm
Komfort paket s alarmem a zadním stěračem
Family paket
> Mechanické rolety zadních bočních oken; 230V zásuvka a 2 USB-C sloty vzadu; odkládací přihrádka pro zadní
sedadla
Family paket Top
> Family paket; sklápěcí stolky na zadní straně předních sedadel; hlavové opěrky zadních sedadel se
sklopnými boky pro spaní; přikrývka; odkládací box na zadních sedadlech

 
  

5 000 Kč
16 500 Kč

 

  

16 500 Kč
9 500 Kč
10 000 Kč



15 500 Kč

Příprava pro tažné zařízení
Elektricky sklopné tažné zařízení
Alarm

  
  
 

5 000 Kč
23 500 Kč
6 000 Kč

  

10 000 Kč

  
  

30 500 Kč
14 500 Kč

 

27 500 Kč
13 000 Kč
25 500 Kč
5 000 Kč
7 000 Kč

Park paket Plus
> Panoramatický kamerový systém; automatické parkování; uložený parkovací manévr
LED paket
> Matrix-LED světlomety; Top LED zadní světla; ostřikovače předních světlometů
LED paket Premium
> LED paket; Crystal Face - osvětlená přední maska
Boční airbagy vzadu
Funkčnost
Transport
> Síťový program s kapsou pro nabíjecí kabely; mezipodlaha v zavazadlovém prostoru; sklápění zadních sedadel
ze zavazadlového prostoru

Komfort
Klima paket
> Vyhřívaná přední sedadla; vyhřívané ostřikovače čelního
skla; vyhřívaný
Tepelné
čerpadlo volant
Elektricky ovládané sedadlo řidiče
> S pamětí a bederní opěrou
Elektricky ovládaná přední sedadla
> S pamětí a bederními opěrami, sedadlo řidiče s masážní funkcí
Panoramatické střešní okno
Sportovní podvozek
Sport paket
> 3ramenný sportovní volant, progresivní řízení
Sport paket Top
> Sport paket; adaptivní podvozek (DCC)


  
  
  

24 500 Kč
 
17 500 Kč
 standardní výbava  výbava na přání
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Infotainment
Infotainment
> Navigace; Služba Infotainment Online 3 roky
Infotainment Top
> Infotainment; head-up display
Sound systém CANTON

RS

Sportline

Loft

ENYAQ - mimořádné výbavy

  

20 500 Kč

 

  

44 000 Kč
23 500 Kč
14 500 Kč

Doplňky
Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru
Přenosná nabíječka iV (pro 400V a 230V zásuvku, výkon až 11 kW)
Šrouby se zabezpečením proti krádeži
Bez označení modelu

  
  
  


1 500 Kč
16 500 Kč
500 Kč
- Kč

Prodloužená záruka
Služba ŠKODA mobilita PLUS
Služba prodloužená záruka na 5 let, do 150 000 km

  
  

17 000 Kč
8 000 Kč

Předplacený servis
Předplacený servis Standard na 5 let, do 60 000 km
Předplacený servis Standard na 5 let, do 100 000 km
Předplacený servis Standard na 5 let, do 150 000 km
Předplacený servis Plus na 5 let, do 60 000 km
Předplacený servis Plus na 5 let, do 100 000 km
Předplacený servis Plus na 5 let, do 150 000 km

  
7 200 Kč
  
7 200 Kč
  
7 200 Kč
  
22 100 Kč
  
30 700 Kč
  
52 000 Kč
 standardní výbava  výbava na přání

Emise CO2: kombinovaný provoz – 0 g/km.
Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických
údajů motorových vozidel.
Všechny motorizace uvedené v tomto ceníku splňují emisní limity EU 6 AP. Hodnoty emisí a spotřeb u nových vozů jsou zjištěny dle nového
homologačního standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure) a jsou uvedeny v souladu s platnými právními
předpisy.
V tomto ceníku jsou uvedeny ceny v Kč, doporučené výrobcem ŠKODA AUTO, včetně 21 % DPH. Dopravní náklady jsou v ceně vozidla.
Na možnosti kombinací jednotlivých mimořádných výbav se informujte u svého prodejce vozů ŠKODA. ŠKODA AUTO si vyhrazuje právo
uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným. Další podrobné informace o základní a mimořádné výbavě, o aktuálních
cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne Váš prodejce vozů ŠKODA.
STROM V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ
Díky vozům ŠKODA je česká krajina o něco zelenější. Za každý automobil s okřídleným šípem ve znaku
prodaný v České republice vysazujeme jeden stromek. Od roku 2007 do konce roku 2021 bude takto
vráceno do naší přírody více než 1 093 000 sazenic. ŠKODA stromky zapustily své kořeny na více než
170 místech.
Více o projektu "Za každý prodaný vůz ŠKODA v ČR jeden zasazený strom" na www.skoda-auto.cz
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