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Interiér: Dva designy interiéru a nové pakety na přání 
 

› Interiéru dominuje sportovní černá barva, na výběr jsou exkluzivní interiéry RS Lounge a RS 

Suite 

› Velkorysý prostor až pro pět cestujících, objem zavazadlového prostoru až 1 710 l 

› Ještě přehlednější struktura nabídky díky novým výbavovým paketům Advanced a Maxx 

 

Mladá Boleslav, 5. prosince 2022 – Prostorný interiér nového modelu ENYAQ RS iV nabízí 

prostor pro pět cestujících. Základní objem zavazadlového prostoru činí 585 l a sklopením 

opěradel zadních sedadel ho lze dále zvětšit až na 1 710 l. Interiéru dominuje sportovní černá 

barva, vzhled dotváří kontrastní švy. Na výběr jsou designy interiéru RS Lounge a RS Suite, 

které jsou exkluzivně nabízeny pro vozy RS modelové řady ENYAQ iV. Kromě toho se zákazníci 

vozu ENYAQ RS iV mohou rozhodnout pro dva nové pakety na přání Advanced a Maxx, které 

kombinují oblíbené prvky výbavy a poskytují ještě přehlednější strukturu nabídky. 

 

ENYAQ RS iV nabízí v prostorném interiéru místo pro pět cestujících. Díky absenci středového tunelu 

mají cestující na zadních sedadlech velkorysý prostor. Optické akcenty dodává interiéru černá barva 

typická pro vozy RS. Součástí rozsáhlé standardní výbavy jsou sportovní sedadla s integrovanou 

hlavovou opěrkou a logem RS a tříramenný multifunkční sportovní volant, který zdobí plaketa 

s nápisem RS. Pomocí multifunkčních tlačítek a otočných ovladačů lze mimo jiné nastavit úroveň 

vyhřívání volantu a rekuperace. Kromě toho je volant vybaven funkcí rozpoznávání rukou, kterou 

některé asistenční systémy využívají k určení, zda řidič ovládá vozidlo. Součástí standardní výbavy je 

také třízónový CLIMATRONIC, bezdrátové nabíjení telefonu a ambientní LED osvětlení, které nyní 

mimo jiné osvětluje také přístrojovou desku. Dekorační lišty na přístrojové desce a ve výplni dveří jsou 

v dekoru Carbon. Kryty pedálů jsou z ušlechtilé oceli. Snadný přístup do zavazadlového prostoru 

o objemu 585 l, který lze sklopením opěradel zadních sedadel zvětšit až na 1710 l, zajišťují elektricky 

ovládané páté dveře včetně virtuálního pedálu. 

 

Exkluzivní designy interiéru: RS Lounge a RS Suite 

Zákazníci značky ŠKODA si mohou vybrat ze dvou designů interiéru, které jsou exkluzivně nabízeny 

pro vozy RS modelové řady ENYAQ iV. 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 koženém volantu, na přístrojové desce potažené mikrovláknem Suedia v černé 

barvě a na středové loketní opěrce. Tkané koberce jsou olemovány nubukem v limetkové barvě. Na 

přání nabízí ENYAQ RS iV interiér RS Suite se sedadly potaženými černou perforovanou kůží 

olemovanými šedou paspulí a šedými kontrastními švy. Šedé prošívání má i kožený volant. 

Přístrojovou desku potaženou syntetickou kůží a středovou loketní opěrku rovněž zdobí kontrastní švy. 

Černé tkané koberce jsou olemovány nubukem v šedé barvě. 

 

Nové pakety na přání Advanced a Maxx 

ŠKODA AUTO představuje u modelu ENYAQ RS iV ještě přehlednější strukturu 

nabídky s dodatečnými výbavovými prvky. Oba nové pakety na přání Advanced a Maxx na sebe 

navazují a přehledně kombinují různé komfortní a technologické prvky výbavy. Součástí paketu 

Advanced je Asistovaná jízda 2.5, head-up displej s rozšířenou realitou, vyhřívání zadních sedadel, 

vyhřívané čelní sklo a audiosystém CANTON. Paket Maxx nabízí navíc elektricky ovládaná přední 

sedadla s pamětí, masážní funkci pro elektricky ovládané sedadlo řidiče, boční airbagy vzadu, 
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adaptivní podvozek DCC, Automatické parkování s funkcí uložený parkovací manévr a parkovací 

kamerový systém s kamerami, které promítají okolí vozu na centrálním displeji. 

 

Volně objednatelné prvky výbavy 
Vedle paketů na přání lze objednat také samostatné prvky výbavy. Patří k nim například 

panoramatické střešní okno, tažné zařízení nebo transport paket, který obsahuje sklápění zadních 

sedadel ze zavazadlového prostoru a síťový program. K vyšší účinnosti vytápění a chlazení interiéru 

přispívá na přání dodávané tepelné čerpadlo. Na přání je dále dostupná přenosná 

nabíječka iV, která přináší větší flexibilitu při dobíjení baterie. 
 

 

 

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 
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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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