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Modeli kW/KM MPC*

Enyaq RS iV 77/105 63.351 €
220/299

Enostopenjski samodejni

Menjalnik

Skupna sistemska moč

ŠKODA ENYAQ RS iV  
Informativni cenik - modelsko leto 2023

Vozila imajo ŠKODA 4-letno jamstvo
4-letno jamstvo zajema 2-letno tovarniško garancijo za brezhibno delovanje vozila in podaljšano jamstvo 
Porsche Slovenija za 3. in 4. leto z omejitvijo kilometrov do 160.000km v vrednosti 536,8€ z vključenim 

DDV.

Vse navedene maloprodajne cene (MPC) so neobvezujoče priporočene cene, ki vključujejo davek na dodano 
vrednost (DDV) in davek na motorna vozila (DMV). Ker je znesek davka na motorna vozila odvisen od emisij 
ogljikovega dioksida, merjenih po postopku WLTP, lahko izbira različne dodatne opreme vpliva na končno 

vrednost emisij CO2, s tem pa tudi na znesek davka na motorna vozila, kar ima lahko za posledico tudi 
manjše razlike v ceni vozila. Predlagamo vam, da se za preveritev cene vozila z izbrano dodatno opremo 

poslužite konfiguratorja na spletnem naslovu www.skoda.si oziroma za ceno povprašate vašega prodajnega 
svetovalca. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, opremi, tehničnih podatkih in cenah.

Specifična kombinirana poraba in izpusti co2: 16,9 kWh/100 km in 0g/km

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 

Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov.

Navodila o varčni porabi  in emisijah co2, ki vsebujejo podatke za vse nove modele osebnih avtomobilov 
ŠKODA, so brezplačno na voljo na vsakem pooblaščenem prodajnem mestu ŠKODA in na spletnem naslovu 

www.skoda.si.
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podaljšano jamstvo Porsche Slovenija za 3. in 4. leto z omejitvijo kilometrov do 
160.000km v vrednosti 536,8€ z vključenim DDV
"Auto Light Assist" (samodejno preklapljanje med kratkimi in dolgimi lučmi)  
12-voltna vtičnica v prtljažniku
13-palčni zaslon infotainment sistema
20-palčna aluminijasta platišča "TAURUS", črna
5 sedežev
8 zvočnikov (pasivni)
aktivni informacijski zaslon
aktivni tempomat "ACC" z avtomatskim uravnavanjem razdalje 
akustična sprednja stranska stekla s - »SunSet« (dodatno zatemnjena od B 
stebrička)                              
akustično optimizirano vetrobransko steklo s toplotno izolacijo
ambientalna osvetlitev
asistenca Side Assist 
bluetooth povezava za mobilni telefon
Crystal Face – osvetljena sprednja maska
črni strešni nosilci
DAB – digitalni radio sprejem
dežnik v sprednjih vratih
dinamično krmiljenje   
dodatki v črni barvi (maska hladilnika, strešni nosilci, obrobe stranskih stekel, 
napisi na prtljažnih vratih)
dodatno zmanjševanje hrupa v notranjosti                             
drsni pokrov v prtljažniku
električni pomožni grelec zraka s predklimatizacijo
električno nastavljiv voznikov sedež spomnilno funkcijo                       
električno nastavljiva ledvena podpora za voznikov sedež, sovoznikova nastavljiva 
ročno                       
električno nastavljiva, poklopna in ogrevana zunanja ogledala s pomnilno funkcijo  
električno odpiranje prtljažnika
enodelna zadnja sedežna klop, zložljivo naslonjalo, s sredinskim naslonjalom za 
roko
enotonska hupa
front Assist
full LED matrični žarometi
isofix za zadnje sedeže in sprednji sovoznikov sedež, 2 x pritrditveni trak
izbira voznega profila  
izjemno hitro polnjenje DC
kamera za pomoč pri vzvratni vožnji 
KESSY FULL - odklepanje, zaklepanje in zagon vozila brez uporabe ključa
lane Assist Basic
menjalnik za električni pogon (enostopenjski)
navigacija z informacijsko-zabavnim sistemom Skoda Connect Online 
Infotainment
notranje vzvratno ogledalo s samodejnim senčenjem
ogrevana sprednja sedeža
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ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla
opozarjanje voznika (zaznavanje utrujenosti)           
osvetlitev »Coming Home« in »Leaving Home«
osvetlitev prtljažnega prostora Simply Clever
parkirni senzorji spredaj in zadaj  
Phone Box Plus z brezžičnim polnjenjem
pnevmatike 235/50 R20 8J spredaj, pnevmatike 255/45 R20 9J zadaj 
polnjenje baterije z enosmernim tokom (DC) 125 kW
pozdravna osvetlitev »ŠKODA«
predpražniki spredaj in zadaj
različica notranjosti RS LOUNGE
ročna otroška varnostna ključavnica
senzor za svetlobo/dež
set športno oblikovanih odbiječev
set za popravilo pnevmatik 
sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
sistema klic v sili in eCall
sredinska konzola z naslonom za roko
stranska zračna blazina spredaj z zračno zaveso in sprednja sredinska zračna blazina.
škoda connect – iV oddaljene storitve
športni sedeži spredaj z integriranima vzglavnikoma
športno podvozje
štirikolesni pogon
TOP LED zadnje luči z dinamičnima smernikoma
trije nasloni za glavo na zadnjih sedežih
trikraki usnjeni večfunkcijski volan, ogrevan, z ročicami za rekuperacijo     
tripodročna klimatska naprava Climatronic
USB-C priključek spredaj
visokonapetostna baterija kapacitete 77kWh neto (82kWh bruto) 
wireless Smart Link
zračna blazina na voznikovi in sovoznikovi strani
brisalec zadnjega stekla

Največja električna moč 220 kW/299 kW: največja moč, določena v skladu z UN-GTR.21*, ki jo je mogoče 
priklicati za največ 30 sekund. Moč, ki je na voljo v posamezni vozni situaciji, je odvisna od spremenljivih 
dejavnikov, kot so na primer zunanja temperatura, stanje temperature, polnjenja in klimatiziranja ali 
fizično staranje visokonapetostne baterije. Za razpoložljivost maksimalne moči sta predvsem potrebni 
temperatura visokonapetostne baterije med 23 in 50 °C in napolnjenost baterije nad 88 %. Odstopanja, 
predvsem od zgoraj navedenih parametrov, lahko povzročijo zmanjšanje moči ali celo nerazpoložljivost 
maksimalne moči. Na temperaturo baterije je v določeni meri mogoče posredno vplivati s funkcijo 
klimatiziranja mirujočega vozila, nivo napolnjenosti pa je mogoče med drugim nastaviti v vozilu. Trenutno 
razpoložljiva moč je prikazana na prikazu vozne zmogljivosti.
Za optimalno vzdrževanje uporabne kapacitete visokonapetostne baterije je priporočljivo, da za 
vsakodnevno uporabo nastavite 80-odstotno ciljno napolnjenost baterije (pred npr. daljšimi vožnjami pa to 
spremenite na 100 %).
* Globalni tehnični predpis Združenih narodov št. 21 o določitvi sistemske moči hibridnih električnih vozil in 
čistih električnih vozil z več kot enim električnim motorjem za pogon.
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SESTAVITE SI AVTOMOBIL PO SVOJI MERI!
V konfiguratorju izberite motor in pogon, se poigrajte z barvo in 
platišči ter določite serijsko in dodatno opremo izbranega vozila 

Škoda. Kako je videti? In seveda: koliko stane? Preverite!

KAKO NAJUGODNEJE DO IZBRANEGA VOZILA?
Preverite, katere možnosti financiranja vam ponuja Škoda, 

in kar prek spleta pridobite informativno ponudbo 
vašega izbranega trgovca. 

ZAPELJITE GA NA TESTNO VOŽNJO!
Ko boste sedli vanj in se z njim zapeljali, vam bo izbrani avtomobil 

razkril vse svoje adute in vedeli boste, ali je pravi za vas. Zato 
ne odlašajte s testno vožnjo. Izberite model Škoda, trgovca, 

pri katerem bi želeli vozilo preizkusiti, in termin, ki vam najbolj 
ustreza. Potrditev rezervacije boste na svoj e-naslov prejeli takoj. 

Pa obilo užitka v vožnji!

konfigurator.skoda.si

hudobro.si

testiraj.skoda.si

KONFIGURATOR

FINANCIRANJE

TESTNA VOŽNJA

VAS ZANIMA VEČ?

https://cc.porscheinformatik.com/cc-si/sl_SI_SKODA/C/models?wt_mc=cenik
https://hudobro.si/procent/list/0?utm_source=cenik
https://testiraj.skoda.si/?utm_source=cenik
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