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Interiér: Nové designy interiéru nahrazují klasické výbavové 
stupně 
 

› Snadnou konfiguraci interiéru zajišťuje inovativní struktura nabídky, inspirovaná světem 

moderního bydlení 

› Tematické pakety a několik samostatných položek výbavy na přání 

› Ekologická kůže, potahy sedadel tvoří ze 40 % přírodní vlna 

 

Mladá Boleslav, 1. září 2020 – Přehledná, inovativní, trvale udržitelná: První vůz značky ŠKODA 

na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) představuje zcela novou nabídkovou 

strukturu. Nové designy interiéru vozu ENYAQ iV nahrazují klasické výbavové stupně. Každý 

interiér představuje vkusně navržený celek, který navozuje velmi příjemnou atmosféru. 

Jednotlivé interiéry připomínají styly moderního bydlení. Některé z nich také používají přírodní, 

trvale udržitelné a recyklovatelné materiály. Vůz lze nakonfigurovat v několika krocích. 

K dispozici jsou tematické pakety a také několik samostatných položek výbavy na přání, které 

jsou dostupné pro všechny varianty vozu. 

 

Designéři společnosti ŠKODA AUTO navrhli komplexně sladěné interiéry, které se inspirují světy 

moderního bydlení. Jednotlivé designové varianty se od sebe liší potahy sedadel, dekoračními lištami, 

přístrojovou deskou a také použitými materiály. Tkané koberce, středová konzole a ambientní 

osvětlení se od sebe výrazně odlišují. Pro základní verzi ENYAQ 60 iV je standardně nabízen interiér 

Loft, který se inspiruje moderními, útulnými byty pro mladé rodiny. Přístrojová deska rozdělená do 

několika úrovní je dvoubarevná. Na přání jsou nabízena další designová provedení interiéru. Interiér 

Lodge symbolizuje trvalou udržitelnost a inovace, Lounge představuje kvalitu a exkluzivitu. Interiéry 

Suite a ecoSuite symbolizují klasický luxus. Design RS Lounge verze ENYAQ RS iV představuje 

sportovní charakter vozu. Design RS Suite, který je nabízen u této verze na přání, zdůrazňuje navíc 

sportovní eleganci. K dispozici jsou také tematické pakety. Vybrané z nich jsou dostupné ve dvou 

verzích – základní a rozšířené Top/Premium. 

 

Použití trvale udržitelných materiálů 

U interiérů Lodge a ecoSuite se ŠKODA AUTO zaměřuje na trvalou udržitelnost. Sedadla interiéru 

Lodge jsou potažena látkou, kterou tvoří ze 40 % přírodní vlna. Použitá přírodní vlna prošla nezávislým 

testováním a schvalováním, které provedla společnost Woolmark podle přísných pravidel. Látka je 

také označena nášivkou Wool Blend Performance, kterou získávají produkty, které obsahují 30-49,9 % 

přírodní vlny. Zbylých 60 % potahu sedadel tvoří polyester z recyklovaných PET lahví. Potahy interiéru 

Lodge tak vytváří jedinečný pocit a příjemné posezení. Interiér ecoSuite nabízí kůži v koňakové barvě, 

která se vyrábí mimořádně ekologickým způsobem. K jejímu vyčinění se namísto chemikálií používá 

extrakt z listů olivovníku. 

 

Bohatá standardní výbava již od základní verze 

Již základní verze ŠKODA ENYAQ 60 iV nabízí mimo jiné třízónovou automatickou klimatizaci 

Climatronic, multifunkční kožený volant, bezklíčové zamykání a startování KESSY, DAB tuner, 

SmartLink, LED hlavní světlomety a možnost rychlodobíjení až do 50 kW. Dále také například 

parkovací senzory, zadní parkovací kameru, vyhřívaný volant a také pádla pod volantem, kterými řidič 

může změnit úroveň rekuperace.  
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Nová, zjednodušená nabídka, několik tematických paketů na přání 

Pro zjednodušení a přehlednost konfigurace vozu ENYAQ iV překonfigurovala ŠKODA AUTO 

dostupnost výbavy na přání. Zcela nová je také nabídka. Objednávkový proces je nyní přehlednější, 

což zajišťuje lepší uživatelskou zkušenost. K zakoupení individuálně nakonfigurovaného vozu ENYAQ 

iV stačí zákazníkovi několik kliků myší. V nabídce je několik samostatných prvků pro všechny modely.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte:  

Hermann Prax    Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu   Tiskový mluvčí Komunikace produktu  

T +420 734 298 173   T +420 734 298 614 

hermann.prax@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 

 

ŠKODA Media Room 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download  

the ŠKODA Media Room app 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

informace k novému vozu ŠKODA ENYAQ iV získáte pod hashtagem #ENYAQiV. 

 
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, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ a KODIAQ,  
› 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 a v Indii, většinou prostřednictvím 

koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově zhruba 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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