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Skoda Enyaq iV Coupé 80 RS 77 kWh
10/2022 - Elektrisch - Automaat

€ 54.900,-
Autogegevens

Merk, model: Skoda Enyaq iV

Uitvoering: Coupé 80 RS 77 kWh

Kenteken: R-784-VF

Kilometerstand: 501 km

Bouwjaar: 10/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 2.155 kg

Motor: 299 pk (220 kW)

Kleur: Moon White (Wit)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Fabrieksgarantie

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen
bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen

Bijzonderheden
Algemene informatie

Aandrijving
Actieradius: 505 km

Asconfiguratie
Aandrijving: Vierwielaandrijving

Prestaties
Acceleratie (0-100): 6,5 s
Topsnelheid: 180 km/u

Maten
Lengte/hoogte: L1H1

Accu
Accu: 77 kWh
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Accu laden: 11 kW, compleet vol in 7 uur en 30 minuten
Accu snelladen: 125 kW, compleet vol in 0 uur en 38 minuten

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 17 kWh/100km
Energielabel: A

Historie
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal eigenaren: 1

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: DasWelt afleverpakket:
Dit afleverpakket bevat:
- Gratis 130 puntencheck
- Gratis poetsbeurt
- De eerste 6 maanden of 10.000km onderhoudsvrij
- Bovag 40-puntencheck
- Muntstad garantie 12 maanden + Bovag garantie
Dit afleverpakket bevat: Das WeltAuto; BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; Muntstad
garantie 12 maand (12 maanden garantie); Nieuwe APK

Overige informatie
Minimale laadtijd AC tot: 100

U zult het zien: overstappen naar elektrisch rijden kost u geen enkele moeite als u kiest voor deze Skoda
Enyaq iV Coupé. U wordt actief onderdeel van de energietransitie met de elektromotor. Het lederen
interieur geeft deze auto luxe en klasse. Lekker hoor, die verwarmbare voorstoelen. Helemaal op koude
dagen. Bovendien krijgen uw rug en die van uw bijrijder desgewenst extra aandacht door de
massagefunctie. Neem plaats op de comfortabele stoelen. Dankzij de elektrische bediening en het
geheugen is het eenvoudig om hierin de beste zitpositie te vinden. Een handige voorziening op deze auto is
de elektrische achterklep die u op afstand kunt openen. Het glazen panoramadak geeft ook doordeweeks
een vakantiegevoel. Wat een licht en zicht! Natuurlijk kunt u zonder. Maar waarom? Lekker toch, zo?n
verwarmd stuurwiel? De behaaglijkheid van de verwarmde achterbank zal ook uw passagiers bevallen. Bij
de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook 21 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel,
adaptief dempingsysteem, LED-achterlichten, verstelbare lendensteunen, metallic lak, verwarmde
ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
LED-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Het complete geluidsspectrum van de hi-fi krijgt een extra boost door het high performance audiosysteem.
Met de DAB-ontvanger luistert u naar glasheldere digitale radio. Net als een smartphone of een slimme
speaker kunt u deze auto bedienen met stemcommando's. Selecteer uw reisbestemming en het full map
navigatiesysteem brengt u snel waar u moet zijn. Geen onnodige spaghetti van oplaadsnoertjes voor de
smartphone: deze Skoda Enyaq iV Coupé heeft een draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons.
Connected drive services verbindt uw smartphone draadloos met het audiosysteem. Het spreekt voor zich
dat een auto als deze ook van electronic climate control is voorzien. De achteruitrijcamera maakt
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inparkeren gemakkelijker dan ooit. Het hoort bij een intelligente auto als deze dat hij zelf in staat is om zijn
omgeving in de gaten te houden. Dat doet deze Skoda met een automatisch inschakelbare verlichting en
een regensensor. Autosleutels overbodig. Deze Skoda Enyaq iV Coupé is voorzien van keyless start.

Zoals u mag verwachten van deze Skoda Enyaq iV Coupé is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Bij de veiligheidssystemen van deze Skoda hoort ook de verkeersbord-detectie. Die
leest tijdens het rijden als het ware met u mee en attendeert u op de significante verkeersborden langs en
boven de weg. Onderweg worden ritfuncties naar keuze op de voorruit geprojecteerd met de head-up
display. Op een kop-staartbotsing zit niemand te wachten. Daarom is de forward collision warning
onderweg constant alert en berekent via een sensor de veilige afstand tot voorliggers. Bij
concentratieverlies en toenemende vermoeidheid van de bestuurder, geeft de auto een sterk signaal om u
weer bij de les te houden. Hierdoor kunnen veel ongelukken voorkomen worden. De lane assist dirigeert u
weer naar het midden van uw rijstrook als u buiten de lijnen dreigt te gaan.

Wilt u een proefrit maken met deze elektrische auto? Maak dan nu een afspraak.

Officiële merkdealer
Muntstad is jouw officiële dealer van SKODA.

Onze service en diensten
Onze dienstverlening stopt niet met de aanschaf van jouw auto. Wij zijn je ook graag van dienst met
financiering, verzekering, private- of zakelijk lease. In onze 9 werkplaatsen kan je terecht voor service- en
reparatiewerkzaamheden, maar met onze service op locatie komen we ook graag naar jou toe. Daarnaast
kan je ook bij ons terecht voor autoverhuur of schadeherstel.

Kwaliteit en zekerheid
Bij Muntstad kies je voor kwaliteit en zekerheid.

- Al onze occasions zijn grondig geïnspecteerd op 130 punten voordat ze te koop worden aangeboden.
- Onze auto's worden afgeleverd met 12 maanden BOVAG-garantie. 
- Muntstad geeft je ook als extra zekerheid een onderhoudsvrij garantie voor de eerste 6 maanden (Max.
10.000km).
- Minimaal 6 maanden geldige APK.
- 4 jaar garantie op onze nieuwe auto's.
- Transparante all-in prijzen.

Persoonlijke hulp
Onze verkoopadviseurs helpen je graag bij het maken van de keuze die het beste bij jou past. Dan helpen
wij je graag online of bij jou thuis. Wij zijn iedere dag van 9 tot 21 uur online bereikbaar via WhatsApp en
kunnen je zelfs een gegarandeerd inruilvoorstel doen. In de laatste afbeelding van deze auto vind je een
QR-code waarmee je rechtstreeks WhatsApp-contact legt met één van onze verkoopadviseurs.

Aanbieder
Muntstad Škoda Utrecht
Landzigt 14
3454 PE De Meern

Tel: 030 291 6370
E-mail: muntstad@leadnet.nl


