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ŠKODA na IAA 2019: Začátek trvale udržitelné budoucnosti 
 

› Elektromobilita: Modely SUPERB iV a CITIGOe iV zahajují novou éru značky ŠKODA 

› Komplexnost: Výrobce aut představuje elektrifikované modely a řešení mobility pod 

značkou ŠKODA iV 

› Premiéra modelu SUPERB SCOUT: Nabídku modernizované řady SUPERB doplňuje nové 

multifunkční kombi 

› Premiéra modelů MONTE CARLO: SCALA a KAMIQ ve sportovně-lifestylové variantě 

› Rozšíření palety modelů G-TEC: SCALA a KAMIQ s ekologicky šetrným a úsporným 

pohonem na zemní plyn 

› ŠKODA AUTO DigiLab posiluje inovační potenciál a odbornost v oblasti digitálního rozvoje 

› ŠKODA AUTO prezentuje svoje novinky od 10. do 22. září na autosalonu IAA v hale 3.0, na stánku A11 

 

Mladá Boleslav/Frankfurt, 6. září 2019 – Představením nové značky ŠKODA iV a prvních 

sériově vyráběných elektrifikovaných vozů ŠKODA SUPERB iV a ŠKODA CITIGOe iV 

vstupuje značka ŠKODA do éry elektromobility. Kromě prvního vozu ŠKODA s plug-in 

hybridním pohonem, modelu SUPERB iV, doplňuje nabídku nedávno modernizované 

vlajkové lodě robustní verze SUPERB SCOUT. Rozšíření modelové řady se dočkaly i modely 

SCALA a městské SUV KAMIQ. Nová výbavová varianta MONTE CARLO dodává těmto 

vozům sportovně-lifestylový tón. Nové verze SCALA G-TEC a KAMIQ G-TEC doplňují 

nabídku úsporných a velmi ekologických vozů značky ŠKODA s pohonem na zemní plyn. 

ŠKODA AUTO intenzivně podporuje oblast digitalizace v rámci své Strategie 2025. ŠKODA 

AUTO DigiLab uvede na trh několik digitálních služeb.  

 

Elektromobilita: ŠKODA vstoupila se značkou iV do nové éry 

V polovině května představila ŠKODA AUTO ve slovenské metropoli Bratislavě novou značku pro 

elektrifikované vozy s názvem iV. Při této příležitosti představila také první dva elektrifikované 

sériové vozy v historii značky. Čistě elektrický model CITIGOe iV a SUPERB iV s plug-in hybridním 

pohonem nabízí „Simply Clever“ e-mobilitu a to díky krátkým dobíjecím časům, dlouhému dojezdu 

a dostupným cenám. ŠKODA AUTO tak oficiálně vstupuje do éry elektromobility a podniká kroky v 

přípravě na úspěšnou budoucnost. Od září 2019 vyrábí hlavní závod ŠKODA AUTO elektrické 

komponenty pro některé značky koncernu Volkswagen. Automobilka vyrábí v Mladé Boleslavi 

vysokonapěťové trakční baterie. Současně ŠKODA AUTO buduje výkonnou dobíjecí infrastrukturu 

pro elektrické vozy. Do roku 2025 plánuje ŠKODA AUTO výstavbu přibližně 7 000 dobíjecích stanic 

a investice ve výši přibližně 32 milionů euro. ŠKODA AUTO také intenzivně připravuje 

zaměstnance na elektromobilitu. Již více než 13 000 zaměstnanců absolvovalo školení zaměřená 

na výrobu elektrických vozů. 

 

První elektrifikované modely ŠKODA SUPERB iV a ŠKODA CITIGOe iV 

ŠKODA SUPERB iV a ŠKODA CITIGOe iV jsou první elektrifikované, sériově vyráběné vozy ve 

124leté historii automobilky. Na začátku roku 2020 bude v nabídce vlajková loď SUPERB s plug-in 

hybridním pohonem kombinující výkonný benzinový motor a elektromotor. CITIGOe iV je první 

sériový vůz značky ŠKODA poháněný elektromotorem o výkonu 61 kW. Dojezd činí až 260 km. 

Tento nejmenší model značky ŠKODA je poháněn elektřinou uloženou baterii a jeho provoz je tedy 

lokálně bezemisní. 
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ŠKODA SUPERB poprvé také ve verzi SCOUT 

Čtyři roky po představení třetí generace vozu ŠKODA SUPERB nabízí modernizovaná modelová 

řada výrazné designové změny a nové technologie. Poprvé je také nabízena robustní verze 

SCOUT. Technickou novinkou jsou nové full LED Matrix světlomety. Model ŠKODA SUPERB 

SCOUT, který je nabízen výhradně v karosářské verzi kombi, v sobě spojuje prvky offroadového 

vozu, mezi které patří pohon všech kol, robustní prvky karoserie a paket pro špatné cesty se 

zvětšenou světlou výškou, s elegancí multifunkčního lifestylového vozu kombi. V neposlední řadě  

přidává všechny přednosti modelové řady SUPERB.  

 

ŠKODA SCALA a ŠKODA KAMIQ v nových variantách MONTE CARLO a G-TEC 

Novou výbavovou variantou MONTE CARLO pro modely SCALA a KAMIQ rozšiřuje ŠKODA 

nabídku sportovně-lifestylových modelů také o kompaktní třídu a třídu městských SUV. Díky 

výrazným, černým prvkům karoserie mají sportovnější vzhled a nabízejí také lepší výbavu. V roce 

2019 budou uvedeny na trh také modely SCALA G-TEC a KAMIQ G-TEC, které tak doplní nabídku 

velmi ekologických vozů s pohonem na zemní plyn. Při této příležitosti představí ŠKODA na 

autosalonu IAA 2019 ve Frankfurtu studie podobné novým, sériovým vozům SCALA G-TEC a 

KAMIQ G-TEC. 

 

ŠKODA AUTO DigiLab: Inovační potenciál a kompetence digitálního vývoje 

ŠKODA AUTO DigiLab slouží jako hlavní nástroj a hnací motor pro řadu digitálních inovačních 

procesů. Toto inovační centrum, se sídlem v Praze, Tel Avivu a Pekingu, posiluje kompetence 

značky v oblasti digitálních služeb. Příkladem mnoha projektů je sociálně zaměřená služba mobility 

„CareDrive“ určená dětem, seniorům a osobám se zdravotním postižením, služba sdílených 

elektrických skútrů „BeRider“ nebo služba sdílené mobility „WeShare“. 

 

„WeShare“ je služba sdílení elektrických vozů, která nabízí bezemisní a udržitelnou mobilitu ve 

městech. Sdílená (elektro-) mobilita WeShare přispívá k tomu, aby byla města čistší a tišší a aby 

měli jeho obyvatelé více prostoru k životu. Služba WeShare, kterou úspěšně odstartovala v červnu 

2019 v Berlíně společnost Volkswagen, bude v roce 2020 nabízena ve spolupráci se ŠKODA 

AUTO také v Praze.  

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 734 298 614 

hermann.prax@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA na IAA 2019 

Na začátku roku 2020 bude v nabídce vlajková loď 

SUPERB s plug in hybridním pohonem, kombinujícím 

výkonný benzinový motor s elektromotorem. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA na 2019 

CITIGOe iV je první sériově vyráběný vůz značky 

ŠKODA, který je výhradně poháněn elektromotorem o 

výkonu 61 kW. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA na IAA 2019 

Čtyři roky po představení třetí generace vozů ŠKODA 

SUPERB nabízí modernizovaný vůz výrazné designové 

změny a nové technologie. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA na IAA 2019 

ŠKODA SUPERB SCOUT, nabízený výhradně v 

karosářské verzi kombi, kombinuje robustní prvky 

karoserie, pohon všech kol a paket pro špatné cesty se 

zvýšenou světlou výšku s elegancí multifunkčního 

lifestylového vozu a všemi přednostmi vozu SUPERB.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA na IAA 2019 

ŠKODA rozšiřuje nabídku nového kompaktního modelu 

SCALA o oblíbenou výbavovou variantu MONTE 

CARLO. Ta odkazuje na úspěšnou závodní historii 

značky ŠKODA. Výrazné černé designové prvky a černý 

nápis ŠKODA na zádi dodávají dynamickému modelu 

SCALA ještě sportovnější vzhled. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA na IAA 2019 

ŠKODA pokračuje v tradici sportovní, lifestylové variantě 

MONTE CARLO i u nového městského SUV KAMIQ. 

 

 

 

 

Download                               Zdroj: ŠKODA AUTO 

 
 
ŠKODA AUTO 
› byla založena v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 

ŠKODA AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory 
a převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově více než 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
 
 
Monte-Carlo je registrovanou ochrannou známkou společnosti Monaco Brands 
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