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Exteriér: Výrazné linie zajišťují sportovní a elegantní vzhled

› Dlouhý rozvor, mírně se svažující střešní linie a výrazná záď
› Standardně dodávaná prosklená panoramatická střecha a velká kola z lehké slitiny 

o průměru od 19" do 21"
› Matrix-LED hlavní světlomety, Top LED zadní světla a osvětlená přední maska Crystal Face

Mladá Boleslav, 7. března 2022 – Nová ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV má ještě dynamičtější 
a sportovnější vzhled než ENYAQ iV. Střešní linie, která klesá od sloupku B mírně dozadu, 
přechází do výrazné zádě s odtrhovou hranou. Boční prahy lakované v barvě karoserie 
a standardně dodávaná zatmavená prosklená panoramatická střecha dodávají vozu osobitý 
charakter. Nový vrcholný model ENYAQ COUPÉ RS iV charakterizují černé designové prvky 
a typický červený reflexní pruh na zádi. Součástí standardní výbavy vozu ENYAQ COUPÉ RS iV
je přední maska Crystal Face s 131 LED diodami, které osvětlují výraznou přední masku. 

Délka nového modelu ENYAQ COUPÉ iV činí 4 653 mm, jeho šířka je 1 879 mm a výška 1 622 mm. 
Velkorysý rozvor 2 770 mm opticky prodlužují standardně dodávané boční prahy lakované v barvě 
karoserie. Dynamický vzhled dále umocňují velká kola z lehké slitiny o průměru od 19" do 21". 
Od modelu ENYAQ iV se verze kupé odlišuje specifickým předním nárazníkem. Standardně dodávaná
zatmavená prosklená panoramatická střecha pokrývá celou plochu střechy, která klesá od B sloupku 
mírně dozadu a plynule přechází do výrazné zádi s ostře lomenou odtrhovou hranou. Jedná se 
o největší prosklenou panoramatickou střechu použitou ve voze ŠKODA. Je tenčí než klasická plná 
střecha a zajišťuje tak cestujícím dostatek místa nad hlavou. Prosklená panoramatická střecha vpouští
do interiéru více denního světla a dodává mu vzdušnější dojem. Její součástí je speciální vrstva, která 
pomáhá zajistit trvale příjemné vnitřní klima. Páté dveře mají uprostřed nápis ŠKODA. Výrazným 
kontrastním prvkem jsou chromované lišty kolem bočních oken a chromovaný rámeček masky 
chladiče. Nabídka barev vozu ENYAQ COUPÉ iV zahrnuje dva nemetalické odstíny a sedm 
metalických barev. ENYAQ COUPÉ iV přináší do modelové řady ENYAQ iV také dvě nové barvy: 
metalickou barvu oranžová Phoenix a metalický odstín šedá Graphite, který u značky ŠKODA nahradil
metalický lak šedá Quartz. Výrazný odstín zelená Mamba je v rámci modelové řady vyhrazen pro verzi
ENYAQ COUPÉ RS iV.

Na přání Matrix-LED hlavní světlomety a přední maska Crystal Face
Úzké, ostře řezané přední světlomety vozu ENYAQ COUPÉ IV jsou standardně vybaveny LED 
moduly potkávacích a dálkových světel a světly pro denní svícení. Matrix-LED hlavní světlomety 
jsou k dispozici na přání. 24 nezávisle ovládaných LED diod v každém modulu dálkových světel 
umožňuje mít neustále rozsvícena dálková světla, aniž by byli oslněni ostatní řidiči. 
ENYAQ COUPÉ SPORTLINE iV a ENYAQ COUPÉ RS iV jsou standardně vybaveny Matrix-LED 
hlavními světlomety a Top LED zadními světly. Top LED zadní světla s typickým tvarem písmene C 
mají osvětlené krystalické prvky, jež jsou společně s dynamickými směrovými světly součástí 
animované funkce Coming/Leaving Home. Přední maska Crystal Face je součástí standardní výbavy 
modelu ENYAQ COUPÉ RS iV, u ostatních výkonových verzí je dostupná na přání. Celkem 131 LED 
diod osvětluje vertikální lamely a horizontální linku přední masky. Společně s Matrix-LED hlavními 
světlomety tak vytváří jedinečný uvítací efekt.
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Sportovnější vzhled vozů ENYAQ COUPÉ SPORTLINE iV a ENYAQ COUPÉ RS iV
Ještě sportovnější vzhled mají vozy ENYAQ COUPÉ SPORTLINE iV a nový ENYAQ COUPÉ RS iV 
se standardně dodávaným sportovním podvozkem. Přední náprava je snížena o 15 mm, zadní 
náprava pak o 10 mm. Sportovní akcenty vytvářejí rámeček masky chladiče, lišty kolem bočních oken,
difuzor zadního nárazníku a nápisy na víku zavazadelníku v černé lesklé barvě. V černé barvě jsou 
také lišty kolem vzduchových clon Air Curtain na předním nárazníku, které mají u modelu SPORTLINE
tvar písmene C. Verze RS má ještě dodatečnou lištu ve tvaru písmene E. ENYAQ COUPÉ RS iV má 
černě lakované kryty vnějších zpětných zrcátek a stejně jako všechny ostatní modely RS značky 
ŠKODA má také červený reflexní pásek v zadním nárazníku, který se táhne přes celou šířku vozu. 
Na předních blatnících se nachází speciální plaketa s nápisem SPORTLINE, resp. logo RS. 

Oba modely mají akustická přední a zadní boční okna se speciální fólií, které snižují hluk v interiéru,
a zatmavená boční okna včetně skla pátých dveří. ENYAQ COUPÉ SPORTLINE iV je standardně
vybaven dvacetipalcovými koly z lehké slitiny Vega v antracitové barvě, na přání jsou k dispozici
21" kola z lehké slitiny Supernova v černé barvě. ENYAQ COUPÉ RS iV je standardně vybaven 
černými dvacetipalcovými koly Taurus, na přání jsou k dispozici 21" kola Vision v antracitové barvě. 
Oba disky kol mají aerodynamické plastové kryty. 
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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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