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Maak van de ENYAQ iV FOUNDERS EDITION jouw ENYAQ iV FOUNDERS EDITION in 5 eenvoudige stappen!

EEN EENVOUDIGE KEUZE

STIJLVOL EN EXCLUSIEF 
Als eerbetoon aan het 125 jarige bestaan van ŠKODA (opgericht in 1895) worden er wereldwijd 1.895 ENYAQ iV Founders Editions geproduceerd. 

Hiervan komt ook een beperkt aantal naar Nederland! De gelimiteerde Founders Edition is leverbaar als iV 60 en 80 in twee kleuren: Black Magic 

met koperen details en Arctic Silver met zwarte details. De 21 inch Aquarius lichtmetalen velgen zijn een echte eyecatcher op de Founders Edition. 

Afhankelijk van de variant hebben deze een koperkleurige (bij de Black variant) of zilverkleurige (bij de Silver variant) afwerking. Andere uiterlijke 

highlights zijn de Crystal Face en de sportief gestylde voor- en achterbumper. Een bijzonder detail in het interieur is het unieke productienummer dat 

op het multifunctionele lederen stuurwiel van elke Founders Edition staat. Dit onderstreept het exclusieve karakter van deze gelimiteerde ENYAQ iV.



Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
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FISCALE

BIJTELLING***

RIJKLAARMAAK

KOSTEN / 

LEGES / 

RECYCLING

BIJDRAGE****

ENYAQ iV 60

 Elektromotor  132 kW 58 kWh 403 Founders Edition BLACK € 52.290 € 51.265 € 42.368 € 42.368 € - 0 12% / 22% € 1.025

Founders Edition SILVER € 52.290 € 51.265 € 42.368 € 42.368 € - 0 12% / 22% € 1.025

ENYAQ iV 80

 Elektromotor  150 kW 77 kWh 521 Founders Edition BLACK € 57.390 € 56.365 € 46.583 € 46.583 € - 0 12% / 22% € 1.025

Founders Edition SILVER € 57.390 € 56.365 € 46.583 € 46.583 € - 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 € 830,96 (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 € 30 (incl. btw). Beheerbijdrage € 115. Leges € 49,05 (btw vrijgesteld).

DE ŠKODA ENYAQ iV WORDT GELEVERD INCLUSIEF:
• 2 jaar volledige fabrieksgarantie
• 8 jaar fabrieksgarantie op de hoogvoltaccu (óf max. 160.000 km, wat het eerste bereikt wordt) 
•  Door ŠKODA voorgeschreven onderhoud en de wettelijke APK-keuring voor een periode tot  

en met 5 jaar/60 maanden, uit te voeren door een erkende Nederlandse ŠKODA servicepartner 
naar keuze.

De garantie blijft van toepassing zolang er door de fabrieksvoorgeschreven onderhoud en reparaties 
worden uitgevoerd. Bij een eigenaarswissel blijft de garantie en het onderhoud op de auto behouden.

De periode van 5 jaar/60 maanden onderhoud gaat in vanaf de eerste tenaamstelling.  
Er zijn twee onderhoudsbeurten (24 maanden en 48 maanden) en één APK (bij 48 maanden) 
inbegrepen, de kosten voor de derde onderhoudsbeurt en tweede APK zijn niet inbegrepen. 

Onder de geadviseerde werkzaamheden vallen:
• Inspectieservice
• Vervanging remvloeistof
• Vervanging interieurfilter
• Remtrommels reinigen
• Onderhoud Panoramadak (indien aanwezig)

Alle reparaties of vervangingen die het gevolg zijn van slijtage van onderdelen 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 € 375,57 inclusief BTW (€ 310,39 exclusief BTW) worden 
afgetrokken van de consumentenadviesprijs. De fiscale waarde van het voertuig wijzigt hierdoor niet.

Kies de accu en de bijbehorende elektromotor. Prijzen per 1 juli 2021.

Garantie en onderhoudACCU

Fabrieksvoorgeschreven onderhoud & APK

Inclusief Exclusief

12 mnd 24 mnd 36 mnd 48 mnd 60 mnd 72 mnd

Inspectieservice ● ● ●

Interieurfilter vervangen ● ● ●

Remvloeistof verversen ● ● ●

Panoramadak reinigen (indien aanwezig) ● ● ●

Remtrommels reinigen ● ● ●

APK ● ●

De nieuwe ŠKODA  
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DE STANDAARDUITRUSTING VAN DE  

ENYAQ iV FOUNDERS EDITION OMVAT O.A:

12V aansluiting

1 Paraplu in opbergvak in deur

2 USB-C aansluitingen vóór

3 hoofdsteunen achter

8 luidsprekers

AC oplaadmogelijkheid tot 11 kW (Wallbox en publiek laden) 

Alarm met SAFE functie

ABS (Anti-Blokkeer remSysteem)

Ambiance ledverlichting in 10 kleuren in voorruimte en achter deurpanelen

Aansluitpunt voor 120 kW DC laden (125kW DC in geval van iV80)

Achteruitrijcamera

Automatisch dimmende binnenspiegel

Bandenreparatie kit

Bandenspanningscontrole systeem

Bestuurders en passagiersairbag (uitschakelbaar)

Bluetooth telefoonvoorbereiding 

Buitenspiegelkapppen in zwart (Founders Edition Silver)  

Buitenspiegelkapppen in copper (Founders Edition Black) 

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Climatronic, elektronische airconditioning met 2 klimaatzones, pollenfilter, 

vochtigheidssensor

Cruise control met speed limiter

DAB+ - Digital Audio Broadcasting

Dagrijverlichting met coming & leaving home functie

Design Selection Suite met lederen bekleding zwart 

ESC elektronisch stabiliteit controle

Elektrisch bedienbare ramen voor en achter

Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels met boarding spots

Elektronische parkeerrem

Opbergvakken in voordeuren 

Front assist met voetgangersbescherming

Founders Edition badges aan zijkant

Founders Edition logo op stuurwiel 

Handmatig in hoogte verstelbare voorstoelen

Handmatig verstelbare lendensteun vóór

IJskrabber aan de binnenzijde van de achterklep

In delen neerklapbare achterbank inclusief middenarmsteun achter

Infotainment Online 3 jaar *

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

Interieurverlichting bij voeten

Lichtmetalen sportpedalen 

Lichtmetalen velgen 21" Aquarius Black (Founders Edition Silver) ***

Lichtmetalen velgen 21" Aquarius Copper (Founders Edition Black) ***

Metallic lak Black Magic (Founders Edition Black) of  

Arctic Silver (Founders Edition Silver)

Middenarmsteun vóór

Navigatiesysteem

Onderhoud met een periode tot en met 5 jaar/60 maanden       

Parkeersensoren voor en achter

Regen en licht sensor

ŠKODA Connect - met oa: eCall (noodoproep)* 

Sportonderstel 

Virtual pedal incl. electrisch bedienbare achterklep

Vloermatten voor en achter 

Voice control

Voorbumper met zwart hoogglans details 

Warmtewerende voorruit 

Zij airbags voor incl. gordijnairbag

Zij-skirts in carrosseriekleur met zwarte inserts

* Kijk voor meer informatie over de functionaliteit van ŠKODA Connect en infotainment Online op skoda-auto.com
** Smartphone integratie met Apple Carplay voor o.a. navigatie. Informeer bij de dealer naar Compatibiliteit.
*** Bandenmaten iV 60: 235/45/r21      iV 80: 235/45/r21 voor, 255/40/R21 achter

STANDAARDUITRUSTING
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BLACK PAKKET 

- Dakrails zwart 

- Grille omlijsting zwart hoogglans

- Typeaanduiding in zwart (Founders Edition Silver) 

- Typeaanduiding in copper (Founders Edition Black) 

COMFORT PAKKET

- KESSY

- Phonebox met draadloos opladen

- Sunset incl. geluidsdempende zijruiten vóór

- Driver assist (vermoeidheidsherkenning)

LICHT PLUS PAKKET

- LED Matrix verlichting

- Koplampsproeiers

- Luxe LED achter verlichting

- Crystal lighting in de voorgrille

SPORT PAKKET

- Multifunctioneel 3 spaaks sportstuurwiel incl. peddels voor recuperatie

- Drive mode select

- Verwarmbaar stuurwiel

- HOD (hands off detectie)

- Progressieve stuurbekrachtiging

STANDAARDUITRUSTING
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BLACK MAGIC METALLIC ARCTIC SILVER METALLIC 

FOUNDERS EDITION BLACK FOUNDERS EDITION SILVER

KLEUREN
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OPTIES EN PAKKETTEN 

● = standaard   ○ = optioneel   - = niet leverbaar
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COMFORT

Comfort € 4.000 € 3.306 ○ ○

Verwarmbare voorstoelen en verwarmbare achterbank

Verwarmbare ruitenwissersproeiers

3-zone climate control

Verwarmbare voorruit

Elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugenfunctie 

Elektrisch verstelbare lendensteun incl. massagefunctie voor bestuurder

Panoramadak

Warmtepomp

- Let op: veplicht met Assistentie Pakket en Clever Charging Cable 

ASSISTENTIE

Assistentie € 1.800 € 1.488 ○ -

Predictieve cruise control incl. trafic jam assist € 1.500 € 1.240 - ○

Side Assist 

Crew protect assist

Travel assist

Emergency Assist

360 graden Area View
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OPTIES EN PAKKETTEN 

● = standaard   ○ = optioneel   - = niet leverbaar
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FUNCTIONEEL

Family € 800 € 661 ○ ○

Zonnewering achter

Elektronisch veiligheidsslot voor achterdeuren

230V aansluiting 

2 USB-C aansluitingen achter

Slaappakket (buitenste hoofdsteunen achter met uitklapbare zijkanten)

Netten set voor kofferbak

Variabele kofferbakvloer

Handmatige bediening achterbank in kofferbak

LOSSE OPTIES

Dynamic Chassis Control (Sport Plus) € 700 € 579 ○ ○

Zij-airbags achter € 400 € 331 ○ ○

Nettenscherm achter € 200 € 165 ○ ○

Trekhaakvoorbereiding € 200 € 165 ○ ○

Elektrisch inklapbare trekhaak € 990 € 818 ○ ○

Clever charging cable voor industriële aansluiting € 700 € 579 ○ ○

INTERIEUR STIJLEN

Eco suite Design selection cognac bruin  € 300 € 248 ○ ○
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TECHNISCHE GEGEVENS

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.

AFMETINGEN EXTERIEUR

Lengte (mm) 4.649

Breedte (mm) 1.879

Hoogte (mm) 1.616

Wielbasis (mm) 2.765

Spoorbreedte voor (mm) 1.587

Spoorbreedte achter (mm) 1.566

Bagageruimte tot aan achterbank (l) 585

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.

iV 60 iV 80

MOTOR

Max. vermogen (kW) 132 150

Max. koppel (Nm) 310 310

Batterij capaciteit (kWh) – bruto 62 82

Batterij capaciteit (kWh) – netto 58 77

PRESTATIES

Topsnelheid (km/h) 160 160

Acceleratie 0–100 km/h (s) 8.7 8.5

Rijbereik – WLTP (km) 403 521

AANDRIJVING

Type Achterwielaandrijving Achterwielaandrijving

LADEN

AC (0–100%) – power (kW)/oplaadtijd (h/min)* 11 kW/6 h 45 min 11 kW/7 h 30 min

DC (5–80%) – power (kW)/oplaadtijd (h/min) 120 kW/42 min 125 kW/38 min

GEWICHT

Leeggewicht (kg) 1.992 2.149

Max. laadgewicht (kg) 508 607

Trekgewicht (kg) 1.000 1.000
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ŠKODA.nl

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 FOUNDERS 

EDITION te vervallen. Gehele of gedeeltelijke 

nadruk in welke vorm dan ook is zonder schriftelijke 

toestemming van de importeur niet toegestaan.


