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Konektivita: Velký 13" displej, nový Virtuální kokpit 
a specifické online služby 
 

› Moderní infotainment, obrazovka s úhlopříčkou 13" 

› Snadné ovládání standardně dodávaného Virtuálního kokpitu na multifunkčním volantu 

› Mnoho funkcí s online podporou, vzdálený přístup pomocí aplikace ŠKODA Connect App 

 

Mladá Boleslav, 1. září 2020 – Vždy online, chytré možnosti konektivity: ENYAQ iV je vybaven 

nejnovější generací modulární platformy infotainmentu s mnoha inovativními funkcemi, které 

nabízí online podporu. Součástí infotainmentu je centrální dotyková obrazovka s úhlopříčkou 

13", kterou lze také ovládat gesty nebo pomocí digitální asistentky Laury. Důležité informace 

zobrazuje řidiči nový 5,3" Virtuální kokpit, který nabízí čtyři režimy zobrazení a také snadné 

ovládání na multifunkčním volantu. Pomocí aplikace ŠKODA Connect App lze na dálku snadno 

ovládat nabíjení baterie nebo zapnutí klimatizace před plánovanou cestou. 

 

Samostatně stojící, centrální obrazovka vozu ENYAQ iV ohromí velkým 13" displejem. Jde o největší 

displej aktuálně dodávaný do vozů ŠKODA. Nabízí personalizované režimy zobrazení a lze ji ovládat 

dotykem, pomocí posuvné lišty, gesty podobně jako u mobilního telefonu, pohybem ruky nebo také 

pomocí digitální asistentky Laury. Laura rozumí celkem 15 jazykům, šesti z nich také vysloveným 

celým větám. Nový Virtuální kokpit s 5,3" displejem zobrazuje řidiči informace o rychlosti, asistenčních 

systémech, zobrazuje jízdní data nebo údaje z navigace. Režimy zobrazení lze snadno přepínat 

tlačítkem na multifunkčním volantu.  

 

Infotainment systém nabízí analogový i digitální DAB tuner a internetové nebo hybridní rádio. Pomocí 

bezdrátové technologie SmartLink skrze Android Auto, Apple CarPlay a MirrorLink™ lze připojit chytré 

telefony. Nabíjecí box pro smartphone umožňuje bezdrátové nabíjení mobilního telefonu. O hudební 

přednes se stará zesilovač o výkonu 4 x 20 W, který standardně doplňuje osm reproduktorů. 

Sound System Canton s 12 reproduktory je nabízen na přání. 

 

Vždy online díky zabudované kartě eSIM, funkce specifické pro elektromobil 

Stálé připojení k internetu pomocí zabudované karty eSIM umožňuje mnoho funkcí, které nabízí online 

podporu. Dopravní informace a plánování tras z navigace tak používají online data. Rozsáhlé mobilní 

online služby ŠKODA Connect nabízí také funkce specifické pro vůz ENYAQ iV. Řidič tak může na 

dálku pomocí aplikace ŠKODA Connect App nebo webového portálu ovládat nabíjení baterie, zapnout 

klimatizaci ještě před začátkem cesty nebo si ukládat do paměti časy plánovaných odjezdů. Připojení 

k internetu také umožňuje aktualizovat mapové podklady a software systému „vzduchem”.  
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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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