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ŠKODA AUTO slaví 125. výročí exkluzivní edicí  
ENYAQ iV Founders Edition 
 

› Limitovaná edice 1 895 vozů Founders Edition připomíná rok založení podniku 

› Historii společnosti, kterou dnes známe pod názvem ŠKODA AUTO, začali před 125 lety psát 

Václav Laurin a Václav Klement 

 

Mladá Boleslav, 1. září 2020 – ŠKODA AUTO slaví letos 125. výročí a speciální edicí 

ŠKODA ENYAQ iV Founders Edition připomíná založení podniku Václavem Laurinem 

a Václavem Klementem v roce 1895. Jedná se o bohatě vybavenou, speciální edici 1 895 vozů 

tohoto elektrického SUV. Společnost ŠKODA AUTO patří k pěti nejdéle kontinuálně aktivním 

automobilkám na světě. V současné době působí na vice než 100 trzích. 

 

ŠKODA ENYAQ iV Founders Edition spojuje počátky podniku s budoucností. ENYAQ iV, první sériový 

vůz značky ŠKODA na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen, 

představuje zásadní krok při realizaci strategie ŠKODA AUTO v oblasti elektromobility. Speciální 

modely limitované edice 1 895 vozů Founders Edition odkazují na založení společnosti v roce 1895. 

 

Founders Edition nabízí velmi bohatou výbavu 

Příslušnost k limitované, bohatě vybavené edici dokládá plaketa s pořadovým číslem, která bude 

umístěna na multifunkčním volantu s kůží obšitým věncem. Edice Founders Edition bude dostupná 

ve verzích ENYAQ 60 iV a ENYAQ 80 iV s 21" koly z lehké slitiny Aquarius a v metalických odstínech 

černá Magic a stříbrná Arctic. Součástí standardní výbavy bude osvětlená maska Crystal Face 

a sportovní přední a zadní nárazník. Rámeček masky chladiče, lišty kolem oken, střešní nosiče 

a difuzor zadního nárazníku budou v černé lesklé barvě. Nápis na zádi bude v černé barvě. Edici 

Founders Edition označuje speciální plaketa na předním nárazníku. V interiérovém designu ecoSuite 

budou dekorační lišty v provedení Piano Black. Přístrojová deska bude dvoubarevná. Sedadla budou 

mít kožený potah v koňakové barvě designu ecoSuite a kontrastní prošívání v béžové barvě Stone. 

Černé vkládané koberce dostanou lemování paspulí v koňakové hnědé barvě. Na přání bude také 

nabízen černý kožený potah s kontrastními prvky v koňakově hnědé barvě. 

 

Od výrobce jízdních kol k výrobci automobilů se zastoupením po celém světě 

V roce 1895 Václav Laurin a Václav Klement založili firmu a úspěšně vyráběli bicykly a motocykly. 

V roce 1905 představili svůj první automobil, model Voiturette A. O 115 let později působí 

ŠKODA AUTO na více než 100 trzích. V roce 2019 dodala automobilka zákazníkům po celém světě 

1,24 milionu vozů. Kromě samotné společnosti slaví v roce 2020 výročí také důležité historické 

modely: ŠKODA 935 Dynamic z roku 1935, první ŠKODA OCTAVIA COMBI z roku 1960, 

ŠKODA 110 R z roku 1970 a první ŠKODA FABIA COMBI, která se představila v roce 2000. 
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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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