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Nové asistenční systémy vozů CITIGOe iV a SUPERB iV 
 

› ŠKODA CITIGOe iV je standardně vybavena Asistentem jízdy v pruzích (Lane Assist) 

› SUPERB iV nabízí Asistenta změny jízdního pruhu (Side Assist) a Prediktivní adaptivní 

tempomat 

› ŠKODA SUPERB iV nabízí také dva exkluzivní asistenční systémy 

 

Mladá Boleslav, 25. listopadu 2019 – První elektrifikované vozy v historii značky 

ŠKODA nabízí, stejně jako ostatní modely značky ŠKODA, vysokou úroveň aktivní 

a pasivní bezpečnosti. Čistě elektrický městský vůz CITIGOe iV je standardně vybaven 

Asistentem jízdy v pruzích (Lane Assist). SUPERB iV s plug-in hybridním pohonem nabízí 

všechny moderní asistenční systémy modernizovaného vozu SUPERB. K dispozici jsou 

na přání také exkluzivní asistenční systémy – Asistent pro manévrování s přívěsem 

(Trailer Assist) a Panoramatický kamerový systém (Area View).  

 

Bezpečnost městského, čistě elektrického vozu CITIGOe iV zvyšuje standardně dodávaný Asistent 

jízdy v pruzích (Lane Assist), který pomocí kamery umístěné na přídi sleduje vozovku a pomáhá 

udržovat vůz v jízdním pruhu. Systém tak snižuje nebezpečí nehody a poskytuje řidiči ještě větší 

komfort během jízdy.   

 

Pro zvýšení bezpečnosti byl systém rozpoznání obsazení sedadel vozu CITIGOe iV rozšířen 

také o signalizaci nezapnutých bezpečnostních pásů vzadu. V případě nehody chrání cestující 

před vážným zraněním čelní airbagy řidiče a spolujezdce a hlavové a boční airbagy vpředu. 

Zadní parkovací senzory, které jsou součástí standardní výbavy, pomáhají předcházet drobným 

poškozením při parkování. Standardní výbava dále zahrnuje vyhřívání předních sedadel 

a vyhřívané čelní sklo nebo tempomat.  

 

ŠKODA SUPERB iV nabízí asistenční systémy poslední generace, mezi které patří již 

od modernizace vozu, která proběhla v létě 2019, Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist), který 

je aktivní až do vzdálenosti 70 m, nebo Prediktivní adaptivní tempomat. Adaptivní tempomat je aktivní 

do rychlosti 210 km/h a automaticky upravuje rychlost jízdy podle vozidla jedoucího vpředu. Nová 

prediktivní funkce zpracovává kromě údajů kamery v čelním skle i data z navigačního systému 

a automaticky s předstihem upravuje rychlost např. před zatáčkami nebo dle rychlostních limitů. 

Novinkou bude také Asistent pro nouzové zastavení na víceproudé silnici (Emergency Assist), 

dostupný od poloviny roku 2020, a Front Assist s prediktivní ochranou chodců. 

 

Pro vůz ŠKODA SUPERB iV jsou na přání nově nabízeny dva exkluzivní asistenční systémy. Při 

parkování a couvání s přívěsem pomáhá řidiči Asistent pro manévrování s přívěsem (Trailer Assist). 

Na displeji se zobrazí schematický pohled na vůz a přívěs z ptačí perspektivy. Řidič nastaví úhel, 

ve kterém chce s přívěsem couvat otočným spínačem ovládání zpětných zrcátek. Poté již jen sleduje 

okolní provoz a citlivě sešlapuje plyn a brzdu. Trailer Assist převezme kontrolu nad volantem. 

Panoramatický kamerový systém (Area View) za pomocí čtyř kamer a zobrazení 360° pohledu 

na centrálním displeji značně ulehčuje řidiči parkování a manévrování. 

  



TISKOVÁ MAPA 
Strana 2 z 2 

 
 
 

Tisková mapa ŠKODA CITIGOe iV, ŠKODA SUPERB iV || Nové asistenční systémy || Kontakty 
   
 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Alžběta Šťastná 

Vedoucí Komunikace produktu   Tisková mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 605 293 509 

hermann.prax@skoda-auto.cz  alzbeta.stastna@skoda-auto.cz 

 

     Štěpán Řehák 

     Tiskový mluvčí Komunikace produktu  

     T +420 734 298 614 

     stepan.rehak@skoda-auto.cz 

 

ŠKODA Media Services 

 

skoda-storyboard.com  

Download the ŠKODA Media Services app  

 
 

Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews. 

Veškeré informace k vozům ŠKODA CITIGOe iV a SUPERB iV získáte pod 

hashtagem #CITIGOeiV a #SUPERBiV. 

 

 
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“. 
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