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ŠKODA ENYAQ RS iV: Dynamická, úsporná a ekologická  
 

› Vrcholná verze čistě elektrického SUV má dva elektromotory, nabízí systémový výkon 220 kW* a pohon 

všech kol 

› Výborná aerodynamika umožňuje dojezd více než 500 km** v režimu WLTP 

› Mnoho specifických designových prvků karoserie a v interiéru, nová nabídková struktura s dvěma 

pakety na přání 

 

Mladá Boleslav, 5. prosince 2022 – ŠKODA AUTO představuje ENYAQ RS iV: S novou 

vrcholnou verzí elektrického SUV rozšiřuje ŠKODA AUTO svou sportovní řadu RS vedle 

modelu ENYAQ COUPÉ RS iV o další čistě elektrický model. ŠKODA AUTO tak podniká další 

krok ve své elektrické ofenzívě. Do roku 2026 budou následovat tři zcela nové elektrické vozy. 

Cílem je nabídnout celou škálu elektrických modelů od malých až po sedmimístné a do roku 

2030 zvýšit podíl elektromobilů na celkovém prodeji v Evropě na 70 %. ENYAQ RS iV disponuje 

stejně jako ENYAQ COUPÉ RS iV dvěma elektromotory s celkovým systémovým výkonem 

220 kW* a pohonem všech kol. Dojezd činí více než 500 km** v režimu WLTP. Maximální 

nabíjecí výkon 135 kW umožňuje ještě rychlejší nabíjení na odpovídajících nabíjecích stanicích. 

Kromě dvou designů interiéru RS Lounge a RS Suite a bohaté standardní a bezpečnostní 

výbavy nabízí ŠKODA ENYAQ RS iV nové pakety na přání Advanced a Maxx, které ještě více 

zpřehledňují strukturu nabídky. ŠKODA AUTO používá i u modelu ENYAQ RS iV ve velké míře 

materiály, které jsou recyklované a recyklovatelné, a dodává jej zákazníkům s neutrální bilancí 

emisí CO2. 

 

Nový ENYAQ RS iV je druhým čistě elektrickým modelem sportovní řady RS značky ŠKODA. Stejně 

jako ENYAQ COUPÉ RS iV má i ENYAQ RS iV sportovní emocionální vzhled a je vybaven 

nejvýkonnějším pohonem v aktuální nabídce značky ŠKODA. Dva elektromotory, jeden na přední a 

druhý na zadní nápravě, dosahují systémového výkonu 220 kW*. Maximální točivý moment 460 Nm 

se přenáší na všechna čtyři kola. Maximální rychlost 180 km/h je o 20 km/h vyšší než u ostatních 

výkonových verzí modelu ENYAQ iV. Baterie o kapacitě 82 kWh, nízká spotřeba elektrické energie a 

vynikající hodnota součinitele odporu vzduchu cx 0,265 zajišťují dojezd více než 500 km** v režimu 

WLTP. 

 

Vysoká jízdní dynamika a velkorysý prostor 

Díky standardně dodávanému sportovnímu podvozku, progresivnímu řízení a pohonu všech kol se 

ENYAQ RS iV vyznačuje vysokou úrovní jízdní dynamiky. Velkorysý prostor až pro pět osob, který je 

pro značku ŠKODA typický, z něj dělá ideálního společníka pro každý den. Koncepční výhody 

modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen, jako je absence středového 

tunelu a dlouhý rozvor 2 772 mm, zajišťují zejména vzadu dostatek místa před koleny. Základní objem 

zavazadlového prostoru činí 585 l. Po sklopení opěradel zadních sedadel se objem zvětší až na 

1 710 l. Modely řady ENYAQ iV se vyrábějí v Mladé Boleslavi. Hlavní výrobní závod společnosti 

ŠKODA AUTO je tak v Evropě jediným výrobním závodem mimo Německo, kde se vyrábějí modely 

založené na modulární platformě MEB.  
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Pakety na přání Advanced a Maxx zajišťují ještě přehlednější strukturu nabídky 

Uvedením modelu ENYAQ RS iV značka ŠKODA ještě více zpřehlední strukturu své nabídky. Nejprve 

si zákazník zvolí jeden ze dvou designů interiéru RS Lounge nebo RS Suite, které jsou exkluzivně 

nabízeny pro model ENYAQ RS iV. Teprve poté je možné přidat četné další prvky výbavy, které jsou 

součástí nových paketů na přání Advanced a Maxx. Některé položky výbavy, jako je tepelné čerpadlo, 

tažné zařízení nebo panoramatické střešní okno, jsou stále k dispozici samostatně.  

 

Moderní infotainment a rozsáhlá bezpečnostní výbava 

ŠKODA ENYAQ RS iV nabízí stálé připojení k internetu a díky aktualizacím na dálku je software vozu 

vždy aktuální. Média, jako jsou podcasty a videa, jsou nyní také přístupná na vyžádání, stejně jako 

další funkce vozidla, například adaptivní tempomat. Mnoho mobilních online služeb ŠKODA Connect 

nabízí funkce specifické pro vůz ENYAQ iV. ENYAQ RS iV disponuje také moderními prvky aktivní a 

pasivní bezpečnosti. ENYAQ RS iV nabízí všechny asistenční systémy vozů ŠKODA a až devět 

airbagů. Matrix-LED přední světlomety jsou součástí standardní výbavy. Asistovaná jízda nabízí nové 

funkce, například Asistenta pro vyhýbání v městském prostředí, který rozpozná třeba zaparkovaná 

vozidla, práci na silnici, dopravní ostrůvky nebo křižovatky a v případě hrozící kolize pomůže řidiči 

aktivním zásahem do řízení provést úhybný manévr.  

 

Lokálně bezemisní vůz, rozsáhlé využití materiálů šetrných k životnímu prostředí 

Čistě elektrický ENYAQ RS iV je lokálně bezemisní. Kromě toho ŠKODA AUTO důsledně používá 

recyklovatelné a znovu použité materiály, jako jsou recyklované plasty nebo použité sklo, a tím snižuje 

emise CO2 během výrobního procesu. ŠKODA AUTO kompenzuje nevyhnutelné emise 

certifikovanými uhlíkovými kredity a dodává tak svým zákazníkům všechny modely ENYAQ iV 

s neutrální bilancí emisí CO2. 

 

Výhody elektromobility 

Řidiči nového vozu ŠKODA ENYAQ RS iV mohou využívat výhod ekosystému ŠKODA iV 

a prostřednictvím karty Powerpass dobíjet na více než 400 000 dobíjecích místech po celé Evropě, 

včetně přibližně 15 000 rychlonabíjecích stanic na více než 5 000 místech. Na odpovídajících 

nabíjecích stanicích lze využít nabíjecí výkon 135 kW, který umožňuje ještě rychlejší nabíjení. Na 

vybraných nabíjecích stanicích je možné dobít vůz i bez karty díky nové funkci Plug & Charge, která 

vůz ENYAQ RS iV sama identifikuje. Pro pohodlné dobíjení doma nabízí ŠKODA AUTO dvě verze 

wallboxů ŠKODA iV Charger, na přání i včetně instalace. V závislosti na příslušných národních 

předpisech přinášejí elektromobily řadu výhod, jako jsou daňová zvýhodnění, dotace na nákup 

elektromobilu, možnost využívat pruhy vyhrazené pro autobusy městské hromadné dopravy a jízdní 

kola, bezplatné parkování v centrech měst nebo možnost bezplatného cestování městskou 

hromadnou dopravou. 

 
* Maximální elektrický výkon 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 od 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). 
 

** předběžné hodnoty 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Vítězslav Kodym    Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 326 811 784   T +420 734 298 614 

vitezslav.kodym@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 RS iV získáte pod hashtagem 

#EnyaqRSiV. 

 

 

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 automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› 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; má výrobní kapacity 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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