
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 1 z 3 

 
 
 
  
 

 

ŠKODA ENYAQ iV 80 vstupuje na českém trhu do předprodeje  
s doporučenou cenou 1 189 900 Kč včetně DPH 
 

› Rodina elektrifikovaných vozů ŠKODA iV se úspěšně rozrůstá, ENYAQ iV je již čtvrtou modelovou řadou 

značky ŠKODA iV 

› První ŠKODA na platformě MEB: elektromobil s emocionálním designem a reálným dojezdem až 510 km 

› Autorizovaní obchodníci značky ŠKODA v ČR zahájili předprodej modelu ENYAQ iV 80 s doporučenou 

prodejní cenou je 1 189 900 Kč včetně DPH 

› Nové služby pro novou éru – zákaznické balíčky eMobility řeší celý ekosystém vozového parku v závislosti 

na individuálních potřebách jednotlivých provozovatelů 

 

Mladá Boleslav, 3. září 2020 – Představení elektromobilu ŠKODA ENYAQ iV proběhlo 1. září v Praze a krátce 

poté přichází tuzemské zastoupení mladoboleslavské automobilky s oficiálním oznámením o zahájení příjmu 

objednávek. Zákazníkům je k dispozici varianta ENYAQ iV 80 včetně limitované edice Founders Edition, 

připomínající úspěšnou 125letou historii společnosti ŠKODA AUTO. 

 

S novým modelem ŠKODA ENYAQ iV udělala česká automobilka významný krok v realizaci strategie eMobility. První 

sériový model české značky na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) v sobě spojuje typické přednosti 

vozů ŠKODA, mezi které patří velkorysá nabídka prostoru, emocionální design, potěšení z ekologické jízdy a známé 

‘Simply Clever’ detaily. Zcela nově řešený interiér sází na moderní pojetí a vysoce jakostní materiály. V dosud 

dostupných verzích pohání vzadu umístěný elektromotor zadní kola. Díky vysoké účinnosti baterie, pneumatikám s 

nízkým valivým odporem a vynikající aerodynamice vozu SUV má ŠKODA ENYAQ iV 80 dojezd až 510 kilometrů na 

jedno nabití v režimu WLTP.  

 

„Přepokládáme, že příští rok celá rodina modelů ŠKODA iV dosáhne na českém trhu prodejů ve výši jednotek tisíc 

vozů. ŠKODA ENYAQ iV bude hrát významnou roli. V příštím roce očekáváme přes 1000 zákazníků,“ říká Jiří 

Maláček, vedoucí českého zastoupení mladoboleslavské automobilky. 

 

ŠKODA ENYAQ iV 80 nabízí tři různé možnosti dobíjení. Vedle wallboxu ŠKODA iV Charger lze vůz přes noc 

pohodlně nabíjet i pomocí běžné domácí 230V zásuvky. V obou případech s výkonem až 11 kW. V závislosti na 

velikosti baterie trvá nabíjení šest až osm hodin. Třetí možnost dobíjení jsou rychlonabíjecí stanice se stejnosměrným 

proudem o výkonu až 125 kW. Baterie vozu ENYAQ iV se při splnění odpovídajících technických předpokladů nabije 

během pouhých 38 minut z 5 % na 80 % své kapacity. 

 

ŠKODA ENYAQ iV 80 disponuje baterií o kapacitě 82 kWh a její elektromotor poskytuje maximální výkon 150 kW. Její 

doporučená prodejní cena činí 1 189 900 Kč včetně DPH. Standardní specifikace verze ENYAQ iV 80 zahrnuje 

například 19palcová kola Proteus, Front Assist, asistent udržování jízdního pruhu, bezklíčový přístup KESSY, asistent 

rozjezdu do kopce, tempomat s omezovačem rychlosti, rozpoznání dopravních značek, dešťový a světelný senzor, 

parkovací senzory vpředu i vzadu, zadní parkovací kameru, automatickou třízónovou klimatizaci či vyhřívaná přední 

sedadla a volant. Základní verze ŠKODA ENYAQ iV 60 s bohatou standardní výbavou a cenovkou 1 059 900 Kč bude 

k dispozici pro zákaznické předobjednávky v průběhu podzimu. 

 

Pro nejnáročnější zákazníky je určena exkluzivní limitovaná série tzv. Founders Edition, která nabídne to nejlepší 

z modelové řady ENYAQ. Tato vrcholná edice, která odkazuje na zakladatele firmy, je k dispozici za 1 379 900 Kč. Ve 

standardní výbavě nechybí hi-tech prvky jako Matrix-LED světlomety, osvětlená maska Crystal Face, volba jízdních 

režimů, progresivní řízení, rozpoznání únavy řidiče či rozpoznání rukou na volantu. Dále pak 21palcová litá kola 
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Aquarius, metalický lak, bezklíčový přístup KESSY, kožený interiér Suite, parkovací senzory vpředu a zadní parkovací 

kamera, ambientní osvětlení nebo vkládané tkané koberce Premium. Ve formě volitelného vybavení k ní lze dále 

přiobjednat až 4 pakety. 

 

V rámci tzv. Zákaznických balíčků eMobility, jejichž skladba se liší v závislosti na cílové skupině (retail nebo fleet), 

nabídne české zastoupení mladoboleslavské automobilky společně s prvními dodávkami vozů zájemcům 3 různé 

varianty (Small, Medium a Large). Pro retailové klienty budou k dispozici např. kontrola přípojného místa včetně jističů, 

chytrý nabíjecí kabel, nabíjecí karta, nepřetržitý servis nebo instalace domácího wallboxu ŠKODA iV Charger. Pro ty 

nejnáročnější nabídne ŠKODA AUTO Česká republika nad rámec výše uvedeného kompletní poradenství pro 

energeticky soběstačný dům s využitím fotovoltaických panelů, příležitostí pro uchovávání energie a dalších služeb. 

Analogická možnost s přihlédnutím k potřebám živnostníků a větších firem je platná i pro fleetové zákazníky, kterým je 

poskytováno zpracování individuální energetické studie firmy s ohledem na její potřeby a provoz libovolného počtu 

elektrifikovaných vozů. 

 

Se značkou iV pro elektromobilitu otevřela česká automobilka novou kapitolu ve své bohaté historii. ŠKODA iV 

zahrnuje vedle vlastní rodiny elektrifikovaných modelů také ucelený propojený ekosystém, aby byla elektromobilita pro 

zákazníky co možná nejjednodušší a nejpohodlnější. Velký úspěch sklízí historicky první elektromobil značky – 

ŠKODA CITIGOe iV. Na trhu je přibližně 1 rok a za tu dobu eviduje tuzemské zastoupení značky téměř 650 registrací. 

Velmi dobře si vede také plug-in hybridní ŠKODA SUPERB iV, jejíž počet registrací přesáhl počet 550. Aktuálně 

přichází do prodeje plug-in hybridní ŠKODA OCTAVIA iV. Autorizovaní prodejci mladoboleslavské automobilky již nyní 

registrují přes 200 závazných objednávek. ŠKODA ENYAQ iV je tak čtvrtým reprezentantem značky ŠKODA iV, který 

v krátké době několika měsíců přichází na tuzemský trh. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera  Pavel Jína 

Vedoucí Komunikace podniku  Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO ČR 

T +420 326 811 773  T +420 326 811 776 

tomas.kotera@skoda-auto.cz    pavel.jina@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA ENYAQ iV 80 vstupuje na českém trhu do 

předprodeje s doporučenou cenou 1 189 900 Kč včetně DPH 

Představení elektromobilu ŠKODA ENYAQ iV proběhlo 1. září 

v Praze a krátce poté přichází tuzemské zastoupení 

mladoboleslavské automobilky s oznámením o spuštění 

předprodeje. Všichni autorizovaní obchodníci značky již přijímají 

objednávky.  

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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, 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“. 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews

