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Exteriér: Specifický sportovní vzhled s černými designovými 
prvky 
 

› Emocionální vzhled, specifické sportovní vizuální akcenty a černé prvky 

› Přední maska Crystal Face a Matrix-LED přední světlomety jsou součástí standardní výbavy 

› Exkluzivně pro modely RS je v rámci modelové řady vyhrazen nemetalický odstín zelená 

Mamba  

 

Mladá Boleslav, 5. prosince 2022 – Dynamický, sportovní a emocionální: Specifický přední a 

zadní nárazník, reflexní pás v zadním nárazníku, který se táhne přes celou šířku vozu, a řada 

černých prvků na první pohled dokazují, že ENYAQ RS iV patří ke sportovním vozům RS 

značky ŠKODA. Přední maska Crystal Face a Matrix-LED přední světlomety jsou součástí 

standardní výbavy. 

 

ŠKODA ENYAQ RS iV kombinuje sportovní vzhled s emocionálním designovým jazykem. Délka 

dynamického SUV činí 4 653 mm, šířka 1 879 mm a výška 1 605 mm. Rozvor je 2 772 mm. Linie 

střechy, která se směrem k zádi mírně svažuje, a aerodynamická kola s plastovými aerodynamickými 

kryty zajišťují vynikající hodnotu součinitele odporu vzduchu cx 0,265. 

 

Specifický přední a zadní nárazník a řada černých designových prvků 

ENYAQ RS iV má řadu specifických designových prvků karoserie. Rámeček přední masky, lišty kolem 

bočních oken, střešní ližiny, kryty vnějších zpětných zrcátek, difuzor zadního nárazníku a nápisy na 

víku zavazadelníku jsou v černé lesklé barvě. V černé barvě jsou také lišty kolem vzduchových clon 

Air Curtain na specifickém předním nárazníku, které mají u verze RS tvar písmene E. Boční prahy jsou 

lakované v barvě karoserie. Stejně jako všechny ostatní modely RS značky ŠKODA má také 

ENYAQ RS iV červený reflexní pás v zadním nárazníku, který se táhne přes celou šířku vozu. Na 

předních blatnících se nachází exkluzivní zelené logo RS, které zdobí také interiér. 

 

131 LED diod na přední masce Crystal Face 

Vzhled vozu ENYAQ RS iV dále podtrhuje standardně dodávaná přední maska Crystal Face, jejíž 

vertikální lamely a horizontální linku osvětluje celkem 131 LED diod. Společně se standardně 

dodávanými Matrix-LED předními světlomety a Top LED zadními světly, které mají typický tvar 

písmene C, tak vytváří před nástupem do vozu jedinečný uvítací efekt.  

 

Velká kola a snížený podvozek podtrhují sportovní vzhled 

ENYAQ RS iV je standardně vybaven černými dvacetipalcovými koly Taurus, na přání jsou k dispozici 

21" kola Vision v antracitové barvě. Součástí standardní výbavy je také sportovní podvozek. Přední 

náprava je snížena o 15 mm, zadní náprava pak o 10 mm. Exkluzivně pro modely RS je v rámci 

modelové řady vyhrazen nemetalický odstín zelená Mamba. ENYAQ RS iV lze také kombinovat se 

všemi ostatními barvami dostupnými pro modelovou řadu ENYAQ iV. Díky speciální fólii snižují 

standardně dodávaná akustická přední boční okna hluk v interiéru. Zadní boční okna a sklo pátých 

dveří jsou tmavě tónovaná.   
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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  
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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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