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Interiér: Exkluzivní design interiéru modelů 
ENYAQ COUPÉ SPORTLINE iV a ENYAQ COUPÉ RS iV

› Interiéry inspirované světem moderního bydlení nahrazují klasické výbavové stupně
› Interiéry Lodge a ecoSuite využívají trvale udržitelné materiály, verze SPORTLINE a RS mají 

specifický design interiéru
› Všechny výkonové verze nabízí na výběr několik logicky uspořádaných paketů a několik 

samostatných prvků výbavy

Mladá Boleslav, 7. března 2022 – Stejně jako u modelu ENYAQ iV nahrazují nové designy 
interiéru vozu ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV klasické výbavové stupně. Jednotlivé interiéry, 
jejichž barvy a materiály jsou spolu dokonale sladěné, se inspirují světy moderního bydlení. 
Interiéry Lodge a ecoSuite využívají trvale udržitelné materiály. Verze 
ENYAQ COUPÉ SPORTLINE iV má specifický design interiéru. Verze ENYAQ COUPÉ RS iV 
nabízí interiéry RS Lounge a RS Suite. Přehledně zpracovanou nabídkovou strukturu doplňuje 
několik logicky uspořádaných paketů a samostatných prvků výbavy. Konfigurace vozu 
ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV probíhá v pouhých šesti krocích.

Také u modelu ENYAQ COUPÉ iV usnadňují konfiguraci interiéru jednotlivé designy interiéru, které se
inspirují světem moderního bydlení. Jednotlivé designové varianty se od sebe liší potahy sedadel, 
dekoračními lištami, přístrojovou deskou a také použitými materiály. Pět designových variant lze 
libovolně kombinovat s několika výkonovými verzemi. Specifický interiér verze 
ENYAQ COUPÉ SPORTLINE iV dodává tomuto modelu sportovní vzhled. Verze 
ENYAQ COUPÉ RS iV nabízí specifické interiéry RS Lounge a RS Suite.

Široká nabídka interiérů od designů Loft až po Suite, dva interiéry využívají trvale udržitelné 
materiály
Součástí standardní výbavy nového vozu ENYAQ COUPÉ iV je interiér Loft. Jedná se o moderní 
a pohodlný interiér s lehce udržovatelnými materiály a harmonickou kombinací šedé a černé barvy. 
Interiér Lodge využívá trvale udržitelné materiály. Sedadla interiéru jsou potažena látkou, kterou tvoří 
ze 40 % přírodní vlna s certifikátem společnosti Woolmark. Zbylých 60 % potahu sedadel je tvořeno 
polyesterem z recyklovaných PET lahví. Přístrojová deska je potažena látkou. V interiéru pak dominují
měkké materiály s jasnými barvami. Interiéru Lounge dodávají hodnotný a moderní vzhled kůže 
a mikrovlákno Suedia. Mezi exkluzivní prvky patří barevná paspule a kontrastní prošívání. Měkká 
černá kůže použitá na čalounění sedadel s kontrastními švy a paspulí v koňakové barvě zaručují 
interiéru Suite decentní luxus. Interiér ecoSuite kombinuje klasický design s udržitelným přístupem 
k životnímu prostředí. Sedadla jsou potažena kůží v koňakové barvě a olemována šedými kontrastními
švy a šedou paspulí. Kůže se vyrábí mimořádně ekologickým způsobem, neboť se k jejímu vyčinění 
používá namísto chemikálií extrakt z listů olivovníku. 

Interiér verze ENYAQ COUPÉ SPORTLINE iV zdobí černá barva
Verze ENYAQ COUPÉ SPORTLINE iV má specifický design interiéru, kterému dominuje černá barva. 
Sportovní sedadla s integrovanou opěrkou hlavy jsou potažena mikrovláknem Suedia a zdobí je šedé
kontrastní švy, které jsou použity také na standardně dodávaném tříramenném vyhřívaném 
sportovním koženém multifunkčním volantu s pádly pod volantem, kterými může řidič měnit úroveň 
rekuperace. Spodní část volantu nese plaketu s nápisem SPORTLINE. Černý je i strop interiéru.
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Potah na přístrojové desce je vyroben ze syntetické kůže a dekorační lišty na přístrojové desce a ve 
výplni dveří jsou v dekoru Carbon. Kryty pedálů jsou z ušlechtilé oceli.

ENYAQ COUPÉ RS iV nabízí dva exkluzivní interiéry
Vrcholný model ENYAQ COUPÉ RS iV exkluzivně nabízí dva specifické designy interiéru. Součástí 
obou interiérů jsou dekorační lišty na přístrojové desce a ve výplni dveří v dekoru Carbon, kryty pedálů
z ušlechtilé oceli a sportovní sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou a logem RS. 
Interiér RS Lounge má černá sedadla čalouněná mikrovláknem Suedia, jež jsou olemována paspulí a 
kontrastními švy v limetkové barvě. Stejnou barvu mají kontrastní švy na vyhřívaném multifunkčním 
sportovním volantu, který zdobí plaketa s nápisem RS. Přístrojová deska je potažena mikrovláknem 
Suedia v černé barvě a rovněž ozdobena kontrastními švy. Na přání nabízí tento sportovní vrcholný 
model interiér RS Suite se sedadly potaženými černou perforovanou kůží olemovanými šedou paspulí 
a šedými kontrastními švy. Multifunkční sportovní volant má šedé prošívání. Přístrojovou desku 
potaženou syntetickou kůží pak zdobí kontrastní švy.  

Několik tematických paketů na přání
Součástí standardní výbavy vozu ENYAQ COUPÉ iV jsou dva displeje, třízónová automatická 
klimatizace Climatronic, multifunkční kožený vyhřívaný volant a také pádla pod volantem, kterými 
může řidič měnit úroveň rekuperace. Standardní výbavu vozu ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV lze rozšířit 
o několik tematických paketů na přání, například pro oblast komfortu, jízdní dynamiky, klimatizace,
asistenčních systémů, infotainmentu a dále je v nabídce Family paket nebo LED paket. Některé z nich 
jsou dostupné ve dvou verzích – základní a rozšířené Top/Premium. Klima Paket obsahuje vyhřívaná 
přední a zadní sedadla a vyhřívané čelní sklo. Vedle paketů na přání jsou v nabídce také samostatné 
prvky výbavy, které jsou dostupné pro všechny výkonové verze vozu ENYAQ COUPÉ iV. Patří k nim 
například mechanicky sklopné, elektricky odjistitelné tažné zařízení nebo alarm s hlídáním vnitřního 
prostoru.

Velkorysý prostor pro pět cestujících i zavazadla
ENYAQ COUPÉ iV nabízí velkorysý prostor pro pět cestujících. Dlouhý rozvor a rovná podlaha 
zajišťují dostatek místa před koleny a díky tenčí prosklené střeše je prostor nad hlavou srovnatelný 
s vozem ŠKODA OCTAVIA COMBI. Na přání jsou k dispozici elektricky ovládané páté dveře včetně 
virtuálního pedálu, kterým lze otevřít víko zavazadlového prostoru pohybem nohy pod
zadním nárazníkem. Tato funkce spolu s nízkou nákladovou hranou umožňuje pohodlný přístup do
zavazadlového prostoru o objemu 570 litrů. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Christian Heubner Štěpán Řehák
Vedoucí Komunikace produktu Tiskový mluvčí Komunikace produktu
T +420 730 862 420 T +420 734 298 614
christian.heubner@skoda-auto.cz stepan.rehak@skoda-auto.cz

ŠKODA Media Room

skoda-storyboard.com     

Download 
the ŠKODA Media Room app

Pro aktuální informace nás sledujte na twitter.com/skodaautonews. Veškeré 
informace k novému vozu ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV získáte pod hashtagem 
#EnyaqCoupeiV  .  

ŠKODA AUTO 
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“;
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s elektrickým 

pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě; 
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe;
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ;
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů;
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců; 
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky;
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím 

koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem;
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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