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Vzhled vozů iV zdobí výrazné i jemné designové prvky 
 

› ŠKODA CITIGOe iV má nový přední nárazník a masku chladiče v barvě vozu 

› ŠKODA SUPERB iV má přední nárazník s voštinovou strukturou a je vybaven 

zvukovým generátorem E-noise 

› ŠKODA SUPERB iV je nabízen ve výbavových stupních Ambition a Style, v provedení 

L&K a také ve verzi SPORTLINE 

› Identifikačním znakem všech vozů nové značky je plaketa iV 

 

Mladá Boleslav, 25. listopadu 2019 – První vozy ŠKODA iV se odlišují od verze 

se spalovacím motorem – model ŠKODA CITIGOe iV svými výraznými designovými prvky, 

například maskou chladiče v barvě vozu a novým předním nárazníkem. ŠKODA SUPERB iV 

pak jemnými designovými prvky, například nenápadnou krytkou v masce chladiče, pod 

kterou se ukrývá konektor k nabíjení baterie. Všechny vozy nové značky mají plaketu iV 

na pátých dveřích.  

 

Elektrický vůz ŠKODA CITIGOe iV vychází z modelu CITIGO se spalovacím motorem, od kterého 

se však na první pohled opticky odlišuje. Maska chladiče a přívody vzduchu jsou v barvě vozu. 

Nový přední nárazník byl aerodynamicky upraven, aby se snížila spotřeba elektrické energie. 

Kryty zpětných zrcátek v barvě vozu mají integrovaná směrová světla. Přední mlhové světlomety 

s Corner funkcí a hlavní světlomety s LED denním svícením jsou součástí standardní výbavy vozu 

CITIGOe iV.  

 

Nabídka barev vozu ŠKODA CITIGOe iV zahrnuje čtyři nemetalické odstíny bílá Candy, červená 

Tornado, žlutá Sunflower a exkluzivní barva zelená Kiwi určená pro vůz CITIGOe iV. V nabídce 

jsou také metalické barvy černá Deep, modrá Crystal a stříbrná Tungsten. Vůz ŠKODA CITIGOe iV 

je standardně vybaven šestnáctipalcovými černými leštěnými koly z lehké slitiny Scorpius 

s pneumatikami o velikosti 185/50 R16. Na přání jsou nabízena kola Scorpius ve stříbrném 

provedení. 

 

SUPERB iV s ukrytým konektorem pro dobíjecí kabel 

ŠKODA SUPERB iV je nabízen ve výbavových stupních Ambition a Style, v provedení L&K a také 

ve verzi SPORTLINE. V závislosti na výbavovém stupni je na přání nebo standardně vybaven 

inovativními full LED Matrix světlomety včetně animované funkce Coming/Leaving Home. Full LED 

Matrix světlomety podtrhují moderní vzhled vozu SUPERB a současně zvyšují bezpečnost.  

 

Matrixová technologie umožňuje mít neustále rozsvícená dálková světla, aniž by byli oslněni ostatní 

řidiči. Nová maska chladiče vozu SUPERB iV je téměř celá v chromovém provedení. Konektor 

k nabíjení baterie pomocí kabelu se nachází pod krytkou v masce chladiče. Nový přední nárazník 

má voštinovou strukturu. Po stranách se nacházejí vzduchové clony Air Curtain. Zadní Top LED 

světla spojuje chromovaná (ve verzi SPORTLINE černá) lišta. Vůz má na zádi také plaketu iV.  

 

Zvukový generátor E-noise vydává během jízdy speciální zvuk, který s předstihem upozorní 

chodce a cyklisty, že se k nim blíží vůz jedoucí v elektrickém režimu.    
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Elegantní vzhled vozu SUPERB iV podtrhují minimálně sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny 

se štědrým výběrem designů. Součástí standardní výbavy vozu je adaptivní podvozek DCC 

včetně volby jízdního režimu Driving Mode Select.  

 

U vozu ŠKODA SUPERB iV SPORTLINE jsou rámeček černé masky chladiče, kryty zpětných 

zrcátek a lišta mezi standardně dodávanými zadními Top LED světly v leskle černém provedení.  

 

Vrcholné provedení L&K nabízí při stejných rozměrech další nové chromované prvky jako boční 

prahové lišty a zadní nárazník. Dodatečné optické akcenty dodává plaketa Laurin & Klement 

na předních blatnících. 

 

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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