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Accu en uitrusting

De nieuwe ŠKODA ENYAQ iV

ACCU
Kies de accu en de bijbehorende elektromotor. Prijzen per 1 januari 2021.

Garantie en onderhoud

NETTO
MOTOR

BRUTO

NETTO

RIJKLAARMAAK
KOSTEN /

CONSUMENTEN

FISCALE

CATALOGUS-

CATALOGUS-

ADVIESPRIJS**

WAARDE

PRIJS

PRIJS

INCL. BPM

INCL. BPM

INCL. BPM

EXCL. BPM

INCL. BTW

EXCL. BTW

EXCL. BTW

VERMOGEN

ACCUCAPACITEIT

RANGE*

INCL. BTW

132kW

58 kWh

390 km

€

LEGES /

BPM

CO2UITSTOOT

FISCALE

RECYCLING

BEDRAG

(G/KM)

BIJTELLING***

BIJDRAGE****

ENYAQ iV 60
Elektromotor

40.780 €

39.755 €

32.855 €

32.855 €

-

0

12%

€

1.025

ENYAQ iV 80
Elektromotor
*

150kW

77 kWh

537 km

€

47.780 €

46.755 €

38.640 €

38.640 €

-

0

12% / 22%

€

1.025

Gecombineerde range obv voorlopige WLTP waarden

**	De getoonde prijs is de consumentenadviesprijs (dit is inclusief BTW, BPM, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges). Aan deze consumentenadviesprijs kunnen
geen rechten worden ontleend, zie Algemene Verkoopinformatie voor meer informatie.
*** De fiscale bijtelling per 1 januari 2021 is gesteld op 12% tot een fiscale waarde van € 40.000 incl. BTW/BPM, voor het bedrag hierboven geldt het tarief van 22%.
****	Rijklaarmaakkosten € 808,11 (incl. btw) bestaat o.a. uit: Transport en logistieke handling, nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen, twee kentekenplaten,
uitleg veiligheidssystemen en elektrisch rijden en min. 75% volle batterij. Recyclingbijdrage € 35 (incl. btw). Beheerbijdrage € 135. Leges € 44,98 (btw vrijgesteld).

Fabrieksvoorgeschreven Onderhoud & APK voor ENYAQ iV
Tijd
Inspectieservice
Interieurfilter
Remvloeistof
APK

Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

12 maanden

12 maanden

12 maanden

12 maanden

12 maanden

12 maanden

ŠKODA 2 JAAR GARANTIE
Op de ŠKODA ENYAQ iV zit standaard 2 jaar garantie, tot 6 jaar onderhoud
en 8 jaar garantie op de accu. Zo hoef je je gedurende deze periode geen
zorgen te maken over onverwachte reparatiekosten en kun je onbezorgd
genieten van je ŠKODA. De garantie blijft van toepassing zolang er door
de fabriek voorgeschreven onderhoud en reparaties worden uitgevoerd.
Je kunt bij elke ŠKODA Service partner binnen Nederland de garantiewerkzaamheden laten uitvoeren. Bij een eigenaarswissel blijven garanties
en Onderhoud inclusief op de auto behouden.
TOT 6 JAAR ONDERHOUD INCLUSIEF
De ENYAQ iV wordt standaard geleverd inclusief de door ŠKODA geadviseerde onderhoudsinspecties èn de wettelijke APK-keuringen voor een periode
tot 6 jaar (72 maanden), uit te voeren door een erkende Nederlandse ŠKODA
servicepartner naar keuze. In totaal betreffen het 2 onderhoudsbeurten
volgens bijgaand schema, waarmee je onderhoud tot 72 maanden is afgedekt.
Onder de geadviseerde onderhoudsinspecties vallen:
• Onderhoudsinspecties
• Vervanging remvloeistof
• Vervanging interieurfilter
Alle reparaties of vervangingen die het gevolg zijn van slijtage van onder
delen of schade door het gebruik van de auto, die niet vallen onder de voorgeschreven onderhoudsadviezen van de auto, zijn niet inbegrepen. ŠKODA
stelt als voorwaarde voor de fabrieksgarantie dat het voertuig conform
fabrieksvoorschrift is onderhouden. Indien je het voertuig exclusief de door
ŠKODA geadviseerde onderhoudsinspecties wenst aan te schaffen, kun je
dit bij het bestellen van het voertuig aangeven. In dat geval zal het bedrag
van €366 (inclusief BTW) worden afgetrokken van de consumenten
adviesprijs. De fiscale waarde van het voertuig wijzigt hierdoor niet.
8 JAAR GARANTIE OP DE HOOGVOLTACCU
Op elke hoogvoltaccu bij nieuwe elektrische en hybride modellen van
ŠKODA zit een garantie van 8 jaar of maximaal 160.000 kilometer.
Voor reparaties, vragen of problemen kun je het beste naar je ŠKODA
dealer gaan. Deze speciaal opgeleide technici zijn gekwalificeerd om aan
hoogvoltaccu’s te mogen werken. Zo ben je verzekerd van het beste
onderhoud en worden onnodige storingen voorkomen.
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STANDAARDUITRUSTING
DE STANDAARDUITRUSTING VAN DE ENYAQ iV 60 OMVAT O.A.:

DE ENYAQ iV 80 BESCHIKT EXTRA T.O.V. DE ENYAQ iV 60

1 Paraplu in opbergvak in deur

Opbergvakken in voordeuren

Achteruitrijcamera

AC oplaadmogelijkheid tot 11 kW (Wallbox en publiek laden)

Front assist met voetgangersbescherming

Chromen dakrailing en raamomlijsting

12V aansluiting

Handmatig in hoogte verstelbare voorstoelen

Chromen accenten op de grille

2 USB-C aansluitingen vóór

Handmatig verstelbare lendensteun vóór

Driving mode select met Eco, Comfort, Normaal, Sport of gepersonaliseerd

3 hoofdsteunen achter

In delen neerklapbare achterbank inclusief middenarmsteun achter

Multifunctioneel 2 spaaks verwarmbaar stuurwiel incl. HOD en peddels voor recupuratie

Tot 6 jaar onderhoud

Infotainment display van 13" incl. draadloos Smartlink+** en touch-slider

Parkeersensoren voor en achter

8 luidsprekers

Interieurverlichting bij voeten

ABS (Anti-Blokkeer remSysteem)

iV logo op achterklep

Ambiance ledverlichting in 10 kleuren in voorruimte en achter deurpanelen

iV remote acces voor remote charging/airconditioning

Automatisch dimmende binnenspiegel

Kofferbak afdekking

Bandenreparatie kit

Lane assist

Bandenspanningscontrole systeem

LED achter verlichting

Bestuurders en passagiersairbag (uitschakelbaar)

LED koplampen met halogeen knipperlichten

Bluetooth telefoonvoorbereiding

Lichtmetalen velgen 19" PROTEUS

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Loft interieur design selectie

Chromen interieurlijsten

Middenarmsteun vóór

ESC elektronisch stabiliteit controle

Multifunctioneel 2 spaaks stuurwiel

Chromen radiator omlijsting interieur

Navigatiesysteem incl. infotainment online (3 jaar)

Climatronic, elektronische airconditioning met 2 klimaatzones,

IJskrabber aan de binnenzijde van de achterklep

pollenfilter, vochtigheidssensor

Oplaadkabel mode 3 type 2 voor 16A (voor wallbox of publiek laden)

Cruise control met speed limiter

Parkeersensoren achter

DAB+ - Digital Audio Broadcasting

Regen en licht sensor

Dagrijverlichting met coming & leaving home functie

Ruitenwissers

Aansluitpunt voor DC snelladen tot 50 kW

ŠKODA Connect - met oa: eCall (noodoproep), voorverwarming via de app*

Digital Cockpit met 5.3" kleurendisplay

Startonderbreking

Easy start (Kessy GO), start/stop knop

Digital cockpit met 5.3 inch display

Elektrisch bedienbare ramen voor en achter

Voice control

* In een later stadium zullen meerdere functies beschikbaar komen

Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels met boarding spots

Zij airbags voor incl. gordijnairbag

**	Smartphone integratie met Apple Carplay voor o.a. navigatie.

Elektronische parkeerrem

Zwarte dakrailing

Informeer bij de dealer naar Compatibiliteit.
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Kies uit onderstaande interieur designs.

LOFT

Standaard

Een modern maar toch huiselijk interieur. De elegante en tijdloze combinatie
van grijs en zwart roept een harmonieus gevoel op. Gezinnen met kinderen
zullen de duurzaamheid van het materiaal -dat gemakkelijk schoon te houden
is- waarderen.

LODGE*

€ 700

Het thema van de mobiliteit en duurzaamheid van morgen komt sterk tot
uiting in de Lodge interieurvariant. De natuur trekt bij je in. Zachte materialen
en heldere tinten maken de ruimte gezellig en vriendelijk, waardoor een
aangename sfeer voor de reis wordt gecreëerd.

LOUNGE*

€ 1.400

De kenmerken van de innovatieve elektrische auto complementeren de
Lounge interieurvariant. Het uitgebreide interieur met hoogwaardige
materialen zorgt voor een esthetische, moderne uitstraling met een focus
op de exclusieve details.

*Niet i.c.m. Sportline

Accu en uitrusting

Interieur designs

De nieuwe ŠKODA ENYAQ iV

SUITE*

€ 1.700

Geniet van een vleugje luxe in het Suite interieur design.
Exclusieve materialen, gedomineerd door zacht leer,
omringen je met het hoogste comfort en harmonie.

ECOSUITE*

€ 2.000

De stijlvolle en verfijnde ecoSuite interieurvariant voldoet aan de hoogste
eisen in zowel comfort als milieuvriendelijke oplossingen. Gestoffeerd met
uniek leer in een cognac kleur met contrasterende details in steenbeige.
In plaats van chemicaliën wordt een extract van olijfboombladeren gebruikt
in het looiproces om de productie meer ecologisch te maken. Als je van
duurzame ontwikkeling houdt is ecoSuite jouw keuze.

SPORTLINE

iV60 € 4.700
iV80 € 4.100

Dynamiek, esthetiek en exclusieve details komen samen in het
Sportline Design Selectie. De bekleding is voorzien van een combinatie van
leer / microvezel stof met zilveren stiksels. Andere karakteristieke kenmerken
zijn onder meer de Carbon look (dashboard en deuren), deurinzetstukken van
microvezelstof en zwarte vloermatten met zilveren bies. Alleen in combinatie
met het Sportline pakket.
*Niet i.c.m. Sportline
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KLEUREN
UNI LAK

ENERGY BLUE

SPECIAALLAK

STANDAARD

VELVET RED

€ 1.100

METALLIC LAKKEN

MOON WHITE

€ 700

BRILLIANT SILVER

€ 700

ARCTIC SILVER

€ 700

BLACK MAGIC

€ 700

RACE BLUE

€ 700

QUARTZ GREY

€ 700
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VELGEN
STANDAARD
19" PROTEUS

20" VEGA

19" REGULUS

20" VEGA
ANTRACIET
(SPORTLINE)

21" BETRIA

21" BETRIA ZWART (SPORTLINE)
CONSUMENTEN
INCL. BTW

CATALOGUSPRIJS

EXCL. BPM

EXCL. BTW

iV80

NETTO
iV60

ADVIESPRIJS

Antraciet REGULUS 19" 235/55/R19 *

€

200 €

165

○

-

Antraciet REGULUS 19" 235/55/R19 voor, 255/50/R19 achter *

€

200 €

165

-

○

VEGA 20" 235/50/R20 *

€

600 €

496

○

-

VEGA 20" 235/50/R20 voor, 255/45/R20 achter *

€

600 €

496

-

○

Antraciet BETRIA 21" 235/45/R21 *

€

1.390 €

1.149

○

-

Antraciet BETRIA 21" 235/45/R21 voor, 255/40/R21 achter *

€

1.390 €

1.149

-

○

Zwart BETRIA 21" 235/45/R21 (alleen i.c.m. Sportline)

€

790 €

653

○

-

Zwart BETRIA 21" 235/45/R21 voor, 255/40/R21 achter (alleen i.c.m. Sportline)

€

790 €

653

-

○

LICHTMETALEN VELGEN

In de CarConfigurator tref je de bandenlabels aan van de door jou gewenste configuratie.

* Niet i.c.m. Sportline
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PAKKETTEN
Upgrade de ENYAQ iV met handige, slimme en comfortverhogende zaken gebundeld in voordelige pakketten, vaak ook verkrijgbaar in extra uitgebreide Plus pakketten.

CONSUMENTEN

CONSUMENTEN

INCL. BTW

CATALOGUSPRIJS

INCL. BTW

CATALOGUSPRIJS

EXCL. BPM

EXCL. BTW

EXCL. BPM

EXCL. BTW

COMFORT
Comfort

€

490 €

405 ○

○

€

890 €

736 ○

○

€

350 €

289 ○

○

€

390 €

322 ○

○

KLIMAAT
€

890 €

736 ○

○

Klimaat

- Kessy (keyless entry & start / stop system)

- Verwarmbare voorstoelen

- Phonebox met draadloos opladen

- Verwarmbare ruitenwissersproeiers

- Sunset (donker getinte ramen achter)

- 3-zone climate control

- Driver assist (vermoeidheidsherkenning)

Klimaat Plus

Comfort Plus

iV 80

NETTO
iV 60

ADVIESPRIJS
iV 80

NETTO
iV 60

ADVIESPRIJS

€

1.490 €

1.231 ○

○

Klimaatpakket, aangevuld met:

Comfortpakket, aangevuld met:

- Verwarmbare achterbank

- Virtual pedal inclusief elektrisch te bedienen achterklep

- Verwarmbare voorruit

- Remote acces (3 jaar care connect)
Comfort Plus in geval van Sportline

€

600 €

496 ○

○

TRAVEL
Transport

ASSISTENTIE
Assistentie*

- Netten set voor kofferbak
€

850 €

702 ○

○

- Variabele kofferbakvloer

- Adaptieve cruise control incl. traffic jam assist

- Handmatige bediening achterbank in kofferbak

- Side assist

Family

- Crew protect assist

- Zonnewering achter

* Let op: verplicht i.c.m Drive Basic of (sport) plus pakket voor iV60

- Elektronisch veiligheidsslot voor achterdeuren

Assistentie Plus*

€

1.150 €

950 ○

○

Assistentiepakket, aangevuld met:

- 230V aansluiting
- 2 USB-C aansluitingen achter

- Travel assist
* Let op: verplicht i.c.m Drive Basic of (sport) plus pakket voor iV60

WLTP & BANDENLABEL INFO, STROOMVERBRUIK EN ACTIERADIUS
Het toevoegen van pakketten, optionele velgen en/of opties heeft invloed op het stroomverbruik en de actieradius. Voor de
bandenlabels, het stroomverbruik en de actieradius van de door jou gewenste auto inclusief pakketten, optionele velgen en/of
opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of jouw dealer.

● = standaard ○ = optioneel - = niet leverbaar
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CONSUMENTEN
NETTO

INCL. BTW

CATALOGUSPRIJS

INCL. BTW

CATALOGUSPRIJS

EXCL. BPM

EXCL. BTW

EXCL. BPM

EXCL. BTW

€

1.390 €

1.149 ○

○

€

1.990 €

1.645 -

○

€

600 €

496 -

○

100 kW oplaadmogelijkheid en toegang tot Ionity netwerk

€

550 €

455 ○

-

125 kW oplaadmogelijkheid en toegang tot Ionity netwerk

€

550 €

455 -

○

INFOTAINMENT

Clever charging cable voor 230V aansluiting

€

700 €

579 ○

○

Infotainment Plus*

Warmtepomp

€

1.200 €

992 ○

○

iV 80

iV 80

ADVIESPRIJS

iV 60

NETTO
iV 60

ADVIESPRIJS

SPORT
Sport

LICHT
€

590 €

488 ○

○

Licht

- Multifunctioneel 3 spaaks sportstuurwiel incl. peddels voor recuperatie

- LED Matrix verlichting

- Drive mode select

- Luxe LED achter verlichting

- Verwarmbaar stuurwiel

- Koplampsproeiers

- HOD (hands off detectie)

Licht Plus

- Progressieve stuurbekrachtiging

Lichtpakket, aangevuld met:

Sport Plus*

€

1.290 €

1.066 ○

○

- Crystal lighting in de voorgrille
Licht Plus in geval van Sportline

Sportpakket, aangevuld met:
- Dynamic Chassis Control 1

LADEN

* Let op: niet beschikbaar i.c.m. sportonderstel
Sport Plus in geval van Sportline

- Navigatiesysteem

€

€

700 €

900 €

579 ○

744 ○

○

○

- 3 jaar Online infotainment
- Head up display
* Let op: alleen in combinatie met interieuren: EcoSuite en Suite

Dynamic Chassis Control analyseert en reageert voortdurend op verschillende rijomstandigheden door de dempings- en stuurkarakteristiek aan te passen.
Je kan in het infotainment menu kiezen uit de rijstanden Eco, Eco+, Comfort, Normal, Sport, en Individueel. Let op: niet mogelijk in combinatie met het sportonderstel.

1

● = standaard ○ = optioneel - = niet leverbaar
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NETTO

INCL. BTW

CATALOGUSPRIJS

EXCL. BPM

EXCL. BTW

iV 80

ADVIESPRIJS

iV 60

CONSUMENTEN

SPORTLINE
- Typeaanduiding zwart en dakrails zwart

€

4.700 €

3.884 ○

-

- Grille omlijsting zwart hoogglans

€

4.100 €

3.388 -

○

- Lichtmetalen sportpedalen
- Lichtmetalen velgen 20“ VEGA antraciet
- Raamomlijsting zwart hoogglans
- Sportline badges aan zijkant en Sportline logo op stuurwiel
- Sportline bumpers voor en achter
- Sportline Design Selection
- Sportonderstel
- Zij-skirts in carrosseriekleur met zwarte inserts
Licht
- LED Matrix verlichting
- Koplampsproeiers
- Luxe LED achter verlichting
Sport
- Multifunctioneel 3-spaaks verwarmbaar sportstuurwiel incl. recuperatie peddels
- Drive Mode Select
- HOD (hands off detectie)
- Progressieve stuurbekrachtiging
Comfort
- Kessy
- Phonebox met draadloos opladen
- Driver assist (vermoeidheidsherkenning)
- Sunset
● = standaard ○ = optioneel - = niet leverbaar
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OPTIES
Maak jouw ENYAQ iV compleet met onderstaande opties.

CONSUMENTEN

CONSUMENTEN

INCL. BTW

CATALOGUSPRIJS

INCL. BTW

CATALOGUSPRIJS

EXCL. BPM

EXCL. BTW

EXCL. BPM

EXCL. BTW

iV 80

NETTO
iV 60

ADVIESPRIJS
iV 80

NETTO
iV 60

ADVIESPRIJS

Panoramadak

€

990 €

818 ○

○

Achteruitrijcamera en parkeersensoren vóór

€

650 €

537 ○

●

Alarm met SAFE functie

€

250 €

207 ○

○

Achteruitrijcamera en parkeersensoren voor & 360 graden areaview*

€

990 €

818 ○

-

Zijairbags achter

€

400 €

331 ○

○

* Let op: verplicht i.c.m met Comfort pakket,

Nettenscherm achter

€

200 €

165 ○

○

Trekhaakvoorbereiding

€

200 €

165 ○

○

360 graden areaview*

€

340 €

281 -

○

Elektrisch inklapbare trekhaak

€

990 €

818 ○

○

* Let op: verplicht i.c.m met Comfort pakket, Assistentie pakket

Sportonderstel

€

250 €

207 ○

○

Chromen dakrailing, raamomlijsting en grille*

€

400 €

331 ○

●

Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie

€

550 €

455 ○

○

* Let op: niet mogelijk i.c.m. Sportline
€

350 €

289 ○

●

OPTIES

Assistentie pakket & Multifunctioneel stuurwiel met HOD

incl. elektrisch verstelbare lendensteun*

Multifunctioneel verwarmbaar 2 spaaks stuurwiel incl. peddels voor recuperatie

* Let op: verplicht i.c.m. Assistentie pakket

HOD en drive mode select

● = standaard ○ = optioneel - = niet leverbaar
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ACCESSOIRES
Maak jouw ENYAQ iV compleet met onderstaande accessoires.

PRIJS
ARTIKELNUMMER

INCL. BTW

ACCESSOIRES
All weather mat

Bescherm je interieur met deze 4-delige all weather mattenset. De mattenset is voorzien van ENYAQ inscriptie en sluit door de perfecte pasvorm naadloos aan.

5LA061500

€

59,00

Dakdragers

ŠKODA dakdragers vormen de ideale basis om extra bagage in verschillende vormen en maten mee te nemen.

5LG071151

€

289,00

5LG061160

€

59,00

PI99 002

€

99,00

Een fietshouder, ski- en snowboardhouder of een ski- en bagagekoffer in verschillende maten zijn allemaal gemakkelijk op de ŠKODA dakdragers te monteren.
Kofferbakmat

Deze kunststof kofferbakmat met opstaande rand biedt optimale bescherming van de laadruimte tegen vocht en vuil.
De mat is gemakkelijk schoon te maken en het profiel voorkomt dat de lading gaat schuiven. Voorzien van ENYAQ opschrift.

ŠKODA iV pakket

- Laadopeningbeschermer. Beschermt laad aansluiting tegen regen en sneeuw, voorkomt vastvriezen
- Kabelreiniger. Altijd een schone kabel
- Laadkabeltas. Handige tas om je kabel netjes mee op te bergen.

Sneeuwkettingen

Met de ŠKODA sneeuwkettingen ervaar je betere grip op sneeuw en ijs. De sneeuwkettingen zijn geschikt voor 19 inch wielen

000091387BL

€

119,00

Bandenhoezen

Eenvoudig de wielen beschermd bewaren. Voorzien van handige handgrepen en tekening voor de positie van de velg op de auto.

000073900N

€

39,00

19 inch winterset PROTEUS zilver

De ŠKODA 19 inch lichtmetalen winterset PROTEUS is de juiste combinatie van veiligheid en stijlvol design. De winterbanden zorgen voor de best mogelijke grip en een kortere remweg.

5LGC5N499B 8Z8

€ 2.195,00

5LGCON491 8Z8

€ 2.995,00

De set is voorzien van Continental 235/55 R19 105V TS850P SUV XL FR banden.
21 inch zomerset AQUARIUS

De ŠKODA AQUARIUS 21 inch lichtmetalen velgen hebben een sportief design. De zilveren spaken maken de set tot een echte eye catcher. De set is voorzien van Bridgestone 235/45 R21 101T Turanza ECO SEAL banden.
- Prijs is incl. originele 19 inch lichtmetalen retourset (€ 750)
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TECHNISCHE GEGEVENS
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Rijbereik – WLTP (km)

390

537

Achterwielaandrijving

Achterwielaandrijving

AANDRIJVING
Type

1,566
1,566

LADEN
AC (0–100%) – power (kW)/oplaadtijd (h/min)*
DC (5–80%) – power (kW)/oplaadtijd (h/min)

11 kW/6 h 45 min

11 kW/7 h 30 min

100 kW/42 min

125 kW/38 min

GEWICHT
Leeggewicht (kg)

1.923

2.042

Max. laadgewicht (kg)

586

616

1.000

1.000

Trekgewicht (kg)

1,001 1,001

8.9

1,001 1,001

Acceleratie 0–100 km/h (s)

1,488 1,488

160

1,488 1,488

160

1,506 1,506

Topsnelheid (km/h)

1,506 1,506

PRESTATIES

WLTP & BANDENLABEL INFO, STROOMVERBRUIK EN ACTIERADIUS
Het toevoegen van pakketten, optionele velgen en/of opties heeft invloed op het stroomverbruik en de actieradius. Voor de
bandenlabels, het stroomverbruik en de actieradius van de door jou gewenste auto inclusief pakketten, optionele velgen en/of
opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of jouw dealer.
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AFMETINGEN EXTERIEUR
Lengte (mm)

4.649

Spoorbreedte voor (mm)

1.587

Breedte (mm)

1.879

Spoorbreedte achter (mm)

1.566

Hoogte (mm)

1.616

Bagageruimte tot aan achterbank (l)

585

Wielbasis (mm)

2.765

Bagageruimte tot aan voorstoelen (l)

1.710

De genoemde verbruikscijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de op dit moment geldende Europese testmethode. Afhankelijk van meeruitvoeringen,
weg-, verkeers- en weersomstandigheden, milieu-invloeden, conditie van de auto en rijstijl kunnen in de praktijk verbruikswaarden voorkomen die hiervan
afwijken. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden (zie ook www.hetnieuwerijden.nl) voor handige tips om zuiniger te rijden.

Prijswijzigingen voorbehouden: De vermelde
prijzen gelden op het moment van deze druk.
De importeur en dealerorganisatie behouden
zich expliciet het recht voor om voor bepaalde
uitvoeringen uit deze prijslijst tussentijds
prijswijzigingen door te voeren. Dit kan tot gevolg
hebben dat de hierin genoemde prijs niet langer
accuraat is voor een bepaalde uitvoering en
hoger of lager kan uitvallen. De actuele prijslijsten
kun je te allen tijde op onze website skoda.nl
vinden. Vanzelfsprekend kun je ook de dealer
vragen naar de actuele prijs of beschikbaarheid
van een bepaalde uitvoering. Voor actie- of
voorraadmodellen geldt de prijs zolang de
voorraad strekt.

Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen
bevatten die tegen meerprijs leverbaar zijn.
Er kan geen aanspraak worden gemaakt op
hetgeen eerder is gepubliceerd. Aan de inhoud
van deze prijslijst kunnen geen rechten worden
ontleend. Hiermee komen alle voorgaande
prijslijsten van de ŠKODA ENYAQ iV te vervallen.
Gehele of gedeeltelijke nadruk in welke vorm dan
ook is zonder schriftelijke toestemming van de
importeur niet toegestaan.

ŠKODA.nl

