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ŠKODA ENYAQ iV: Světová premiéra bude 1. září 2020 v Praze 
 

› Silueta naznačuje vzhled nového SUV značky ŠKODA s čistě bateriovým elektrickým pohonem  

› ENYAQ iV využívá jako první model ŠKODA modulární platformu pro elektromobily (MEB) 

koncernu Volkswagen  

 

Mladá Boleslav, 22. července 2020 – Novým modelem ENYAQ iV realizuje ŠKODA důležitou 

část své strategie elektromobility. Jako první sériový vůz značky používá toto SUV s čistě 

bateriovým elektrickým pohonem modulární platformu pro elektromobily (MEB) koncernu 

Volkswagen. Český výrobce automobilů nyní zveřejňuje fotografii siluety vozu, která naznačuje 

vzhled jejího nejdůležitějšího letošního nového modelu. ŠKODA ENYAQ iV kombinuje 

emociální linie a vyvážené proporce s udržitelnou radostí z jízdy a velkorysou nabídkou 

vnitřního prostoru typickou pro značku ŠKODA.  

 

Silueta nového modelu ŠKODA ENYAQ iV naznačuje proporce nové vlajkové lodi značky. Krátká příď 

a protažená linie střechy dodávají vozu dynamický vzhled a zachovávají velkorysou nabídku prostoru, 

která je pro značku typická. Nové SUV tak v interiéru nabízí podobný prostor jako model ŠKODA 

KODIAQ, i když je na délku kratší než ŠKODA OCTAVIA. 

 

ŠKODA ENYAQ iV nabízí pohon zadních nebo všech kol, kromě toho jsou k dispozici tři velikosti 

baterie a pět výkonnostních stupňů. ENYAQ iV se rychle nabíjí, maximální nabíjecí výkon dosahuje až 

125 kW. Dojezdová vzdálenost na jedno nabití je až 500 kilometrů v cyklu WLTP. Tím se 

z praktického, čistě bateriově poháněného SUV stává perfektní společník pro všední den. 

 

Představení nového špičkového modelu ŠKODA je vyvrcholením oslav 125 let od založení 

mladoboleslavské automobilky. 1. září 2020 bude tento milník historie společnosti přenášen z českého 

hlavního města Prahy i virtuálně, mimo jiné na platformě ŠKODA Storyboard a přes sociální média. 

 

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 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA ENYAQ iV: Světová premiéra bude 1. září 2020 

v Praze  

Fotografií siluety vozu SUV naznačuje ŠKODA vzhled 

nového modelu ENYAQ iV. Premiéra prvního sériového 

vozu na bázi platformy MEB se bude konat 1. září za 

přítomnosti pozvaných hostů v Praze. 
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ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z 

nejstarších dosud aktivních automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 42 000 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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