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Moderní infotainmenty a specifické online služby 
 

› Aplikace Move&Fun ve voze CITIGOe iV nabízí novou funkci e-Manager 

› SUPERB iV je díky zabudované kartě eSIM včetně datového balíčku vždy online 

› Klimatizaci a nabíjení lze dopředu nastavit nebo na dálku zapnout 

 

Mladá Boleslav, 25. listopadu 2019 – Nové vozy iV vstupují do oblasti elektromobility 

nabídkou moderních řešení v oblasti konektivity a promyšlených mobilních online služeb. 

Vozy ŠKODA CITIGOe iV a ŠKODA SUPERB iV umožňují zobrazit informaci o aktuálním 

stavu nabití baterie nebo zbývajícím dojezdu nejen ve voze, ale na přání i na chytrém 

telefonu. Nabíjení baterie lze přizpůsobit naplánované cestě a předem jej nastavit. Také 

jej lze spustit na dálku stisknutím tlačítka. Díky zabudované kartě eSIM včetně datového 

balíčku, která je součástí standardní výbavy, je vůz ŠKODA SUPERB iV vždy online. Nabízí 

tak dopravní informace dodávané v reálném čase, které umožňují přesnější vypočítání trasy, 

a také aplikace infotainmentu, například Počasí nebo Zprávy, které lze zdarma stahovat 

po dobu 3 let.  

 

Vůz ŠKODA CITIGOe iV je standardně vybaven rádiem Swing druhé generace s držákem pro 

mobilní telefony. Rádio nabízí DAB tuner a Bluetooth telefonování. Aplikace Move&Fun je schopna 

propojit mobilní telefon a vytvořit tak druhý displej k zobrazení údajů o voze, přehrávání médií nebo 

navigačního systému. Lze ji propojit přes Bluetooth. Aplikace Move&Fun nabízí ve voze CITIGOe iV 

novou funkci e-Manager, která v přehledných grafikách zobrazuje zbývající dojezd, tok energie 

a rekuperaci brzdné energie. Umí také nastavit zahájení nabíjení baterie s ohledem na předem 

definované nabíjecí stanice a naplánovanou trasu. 

 

Díky mobilním online službám ŠKODA Connect může mít uživatel vůz CITIGOe iV pod kontrolou, 

i když se nachází mimo něj, například doma. Aplikace na mobilním telefonu nebo chytrých 

hodinkách umožňuje zobrazit údaje o voze, například zbývající dojezd, umí zahájit nebo ukončit 

nabíjení baterie nebo naplánovat její zapnutí dle naplánované trasy. Také umožňuje na dálku 

vyhřát nebo ochladit interiér vozu klimatizací Climatronic. Aplikace také zobrazuje stav vozu 

po poslední jízdě a plánované servisní prohlídky, dále jízdní data jako počet ujetých km, průměrnou 

rychlost nebo spotřebu energie. Uživatel může také na dálku zkontrolovat, zda jsou zavřené dveře 

a okna. 

 

SUPERB iV nabízí infotainmenty nejnovější generace 

ŠKODA SUPERB iV je vybavena nejnovější generací modulární platformy infotainmentu. Součástí 

standardní výbavy vozu je navigační systém Amundsen s 8" displejem, který nabízí hlasové 

ovládání a Wi-Fi připojení. Na přání je dodáván systém Columbus s displejem o úhlopříčce 9,2", 

s ovládáním gesty a možností personalizace domovské obrazovky. Navigační systém Columbus 

je vždy dodáván s Virtuálním Kokpitem, který je pro infotainment Amundsen nabízen na přání. 

Virtuální Kokpit má 10,25" displej a nabízí několik režimů zobrazení. Společně se systémem 

Columbus zobrazuje také údaje z navigace na obou obrazovkách najednou. Model 

ŠKODA SUPERB iV má ve standardní výbavě barevný Maxi Dot.  

 

ŠKODA SUPERB iV je stále online díky zabudované kartě eSIM včetně datového balíčku. To umožňuje 

rychlejší a přesnější vypočítávání trasy a dopravní informace v reálném čase. Aplikace infotainmentu, 
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například aplikaci Počasí a aplikaci Zprávy, lze díky datovému balíčku stahovat rovnou ve voze přes displej 

infotainmentu. Pro zřízení Wi-Fi hotspotu pro cestující lze zakoupit další datové balíčky přímo přes Online 

obchod v automobilu (Shop) nebo také online. Nejmodernější technologie SmartLink umožňuje přes Apple 

CarPlay bezdrátové ovládání aplikací chytrého telefonu na displeji infotainment systému. USB konektor typu 

C ve středové konzoli a USB konektor typu A v Jumbo Boxu jsou dodávány standardně. Další dva USB 

konektory typu C vzadu jsou nabízeny na přání.  

 

ŠKODA SUPERB iV také nabízí specifické funkce služeb ŠKODA Connect, které na mobilním telefonu 

nebo chytrých hodinkách zobrazují například kapacitu baterie nebo stav nabíjení baterie. Na dálku lze také 

zapnout, vypnout nebo předem naprogramovat vyhřívání čelního skla, nabíjení baterie nebo klimatizaci 

Climatronic. Pokud je klimatizace naprogramována během nabíjení baterie, nemá to vliv na stav nabití 

baterie. Baterie dodává energii klimatizaci i v případě, kdy není vůz SUPERB iV připojen k nabíjecí stanici. 

Tato funkce optimalizuje nabíjení baterie a klimatizaci vozu, aby byla nastavena požadovaná teplota 

v interiéru a vůz byl plně nabit před zahájením naplánované cesty (pokud je připojen ke zdroji). Specifické 

informace zobrazuje také centrální obrazovka ve středové konzoli vozu SUPERB iV. Řidič si tak může 

zobrazit například aktuální stav nabití baterie, zbývající dojezd na elektřinu nebo aktuální tok energie 

ve voze.  

 

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. 
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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“. 


