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Nový vzhled a ověřená funkčnost interiéru 
 

› CITIGOe iV nabízí novou přístrojovou desku a zelené prošití 

› SUPERB iV je vybaven barevným Maxi Dotem, na přání Virtuálním Kokpitem 

› Elektrifikované vozy mají specifické ukazatele, které zobrazují informaci 

o spotřebě energie 

 

Mladá Boleslav, 25. listopadu 2019 – Interiéry prvních elektrifikovaných vozů 

ŠKODA využívají dosavadní architekturu, ale obsahují i nové prvky. ŠKODA CITIGOe iV 

má novou přístrojovou desku. Zelené prošití dodává interiéru nové optické akcenty. 

ŠKODA SUPERB iV s plug-in hybridním pohonem nabízí v prvé řadě velkorysý prostor. 

Nové ukazatele obou vozů iV informují řidiče o spotřebě energie, stavu nabití baterie 

nebo rekuperaci brzdné energie.  

 

Nová ŠKODA CITIGOe iV se značně odlišuje od verze se spalovacím motorem také v interiéru. 

Nový design má přístrojová deska, která má na přední straně dekorační lištu ve stříbrném 

provedení. Kromě toho nabízí ve standardní výbavě i ambientní osvětlení přístrojové desky v bílé 

barvě a výrazný nápis CITIGOe před spolujezdcem. Rovněž nové jsou chromované vnitřní kličky 

dveří, kožená rukojeť páky ruční brzdy a multifunkční kožený volant s plaketou iV a stříbrným 

dekorem.  

 

Kožená manžeta volicí páky má zelené prošití. Prostor kolem volicí páky je osvětlen. Hlavice 

řadicí páky má chromovanou plaketu. Zelené obšití se nachází také na potahu sedadel, který 

je k dispozici na přání.  

 

Součástí standardní výbavy vozu CITIGOe iV je také Climatronic, elektrické ovládání předních 

oken, centrální zamykání s dálkovým ovládáním a kvalitní látkové potahy sedadel. Ve voze jsou 

také výškově nastavitelná přední sedadla, takže řidič i spolujezdec rychle najde ideální pozici 

k sezení. Kombinovaný panel přístrojů má nový design a zobrazuje důležité informace specifické 

pro vůz iV jako například informaci o spotřebě energie, stavu nabití baterie nebo rekuperaci brzdné 

energie. 

 

Jízdní režimy ve voze SUPERB iV lze nastavit přímo tlačítky na středové konzoli 

ŠKODA SUPERB iV nabízí velkorysý prostor typický pro model SUPERB. Objem zavazadlového 

prostoru činí 485 l, resp. 510 l u vozu SUPERB COMBI. Dojem elegantního, komfortního interiéru 

podtrhují dekorační nástupní lišty vpředu a vzadu. Příjemnou atmosféru dodává interiéru na přání 

dodávané ambientní LED osvětlení s výběrem barev. Výrazným prvkem je také projekce nápisu 

ŠKODA na zem po otevření předních dveří. Součástí standardní výbavy vozu SUPERB iV 

je barevný Maxi Dot. Na přání lze objednat konfigurovatelný Virtuální Kokpit.  

 

SUPERB iV má speciální tlačítko pro odvzdušnění palivové nádrže. Na středové konzoli nabízí 

specifická tlačítka pro elektrický režim a režim Sport. Jejich stisknutím lze volit výše uvedený režim. 

Nabíječka pro dobíjení baterie z běžné domácí 230V zásuvky je součástí standardní výbavy. 

Propojovací kabel pro veřejnou dobíječku nebo wallbox je nabízen na přání. SUPERB iV je také 

vybaven speciálním vysokonapěťovým topením, aby byla zajištěna tepelná pohoda cestujících, 

i když není v činnosti spalovací motor. Vrcholný výbavový stupeň L&K nabízí na přání potažení 
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stropu, sloupků a sluneční clony kvalitním materiálem Alcantara® v černé nebo béžové barvě. 

Nápis Laurin & Klement se nachází na opěradlech standardně dodávaných kožených sedadel 

a také na dekorační liště palubní desky na straně spolujezdce, která může být v broušeném 

provedení v béžové barvě nebo lesklá v provedení Piano Black. 

  

Převážně černý interiér modelu SUPERB iV SPORTLINE doplňují přední sportovní sedadla 

potažená materiálem Alcantara® a kůží, která mají integrované opěrky hlavy. Nastavení hloubky 

předních sedadel (prodloužitelný sedák) je nabízeno na přání. Verze SPORTLINE nabízí na přání 

poprvé také potažení stropu, sloupků a sluneční clony materiálem Alcantara® v černé barvě. 

Dekorační lišty mají karbonový dekor. Virtuální Kokpit u verze SPORTLINE má pozměněný 

karbonový (sportovní) design, který mění vzhled všech pěti režimů zobrazení. 

 

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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