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Ekosystém ŠKODA iV sdružuje vše pod jednou střechou 
 

› Powerpass umožní dobíjení v rámci Evropy pomocí jediné karty 

› ŠKODA AUTO investuje do výstavby dobíjecí infrastruktury a recyklace baterií 

› V nabídce budou wallboxy ŠKODA iV Charger ve dvou verzích 

 

Mladá Boleslav, 1. září 2020 – 125 let od svého založení pokračuje společnost ŠKODA AUTO 

v transformaci od výrobce automobilů k Simply Clever společnosti nabízející nejlepší služby 

v oblasti mobility. Tato transformace zahrnuje rozšíření modelové palety o částečně nebo plně 

elektrifikované vozy a také výstavbu ekosystému ŠKODA iV v oblasti elektromobility. 

Ekosystém zahrnuje snadné, pohodlné nabíjení baterií na dobíjecích stanicích po celé Evropě 

díky kartě Powerpass (služba provozovaná společností Elli company z koncernu Volkswagen), 

inteligentní online služby a různé varianty wallboxů pro nabíjení doma nebo v práci. ŠKODA 

AUTO také za pomocí svých prodejců pokračuje v rozsáhlé výstavbě dobíjecí infrastruktury a 

zavádí ekologický způsob recyklace použitých baterií. 

 

Díky dojezdu až 510 km* v režimu WLTP zvládá nový vůz ENYAQ iV skvěle také dlouhé cesty. 

Snadné dobíjení zaručí Powerpass. Jediná karta umožní dobíjení na většině z celkem 195 000 

nabíjecích stanic v zemích Evropské unie. Jedná se o většinu veřejných dobíjecích stanic, 

rychlonabíjecí stanice na mezinárodních silnicích a dálnicích a také veřejné dobíjecí stanice u prodejců 

ŠKODA. Transparentní a tržní ceny nabíjení se vyúčtovávají každý měsíc přes Powerpass. Tato karta 

bude pro zákazníky k dispozici již během předání prvních vozů ENYAQ iV.  

 

ŠKODA AUTO buduje dobíjecí infrastrukturu a využívá obnovitelné energie 

Společně s uvedením vozů ŠKODA CITIGOe iV a SUPERB iV na trh zahájila společnost 

ŠKODA AUTO výstavbu vlastní dobíjecí infrastruktury a využívá obnovitelné energie. Aby byla 

vyrovnána kolísající dostupnost proudu ze solární energie, která je závislá na počasí, vyvinula 

společnost ŠKODA AUTO systém ukládání elektrické energie ŠKODA iV, který představuje první 

stupeň procesu recyklace použitých baterií. Stanice budou vybaveny bateriemi, které již byly předtím 

použity ve vozech ŠKODA iV s plug-in hybridním nebo čistě elektrickým pohonem a uchovávají 

nevyužitou ekologickou elektřinu nebo cenově výhodný noční proud. Nabíjecí stanice, osvětlení, 

vytápění, klimatizace a nové interaktivní informační sloupky k tématu elektromobilita umístěné v 

showroomech tak budou napájeny elektrickou energií. Také provoz rychlonabíjecích stanic bude 

možný bez závislosti na kapacitě místní elektrické sítě. Baterie, které dospějí na konec druhého 

životního cyklu v systému ukládání elektrické energie, ŠKODA AUTO zrecykluje. 

 

Dvě verze wallboxů ŠKODA iV Charger, síť rychlonabíjecích stanic Ionity 

Pro individuální dobíjení doma nabídne ŠKODA AUTO dvě verze wallboxů ŠKODA iV Charger. 

Základním modelem pro použití v domácnostech je ŠKODA iV Charger Connect, s možností připojení 

LAN a Wi-Fi se vzdáleným přístupem k nabíjení pomocí aplikace Powerpass. Tento wallbox je také 

vybaven čtečkou RFID, která zabraňuje zneužití například v podzemních garážích. Model ŠKODA iV 

Charger Connect+ umí také komunikovat prostřednictvím LTE pomocí mobilní sítě se serverem, nabízí 

čtečku RFID a také certifikovaný elektroměr. Spotřebu elektrické energie tak může řidič neustále 

sledovat v aplikaci Powerpass. Pro služby spojené s domácím nabíjením lze využít také komplexní 

eMobility balíčky. Vůz ŠKODA ENYAQ iV bude možné dobíjet pomocí rychlonabíjecího kabelu na 

rychlonabíjecích stanicích. Společnost ŠKODA AUTO se také zapojí do výstavby sítě rychlonabíjecích 

stanic Ionity po celé Evropě. 

*jedná se o předběžné hodnoty 
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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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