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ŠKODA ENYAQ iV: Nová elektrická vlajková loď

› První sériový vůz značky ŠKODA na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB)
› Dvě různé kapacity baterie, čtyři výkonové stupně od 132 do 220 kW a pohon zadních 

nebo všech kol
› Krátké nabíjecí časy, dojezd více než 520 km* v režimu WLTP
› Emocionální vzhled, velkorysý prostor pro cestující i zavazadla
› Přehledná struktura nabídky, volitelný design interiéru místo klasických výbavových 

stupňů
› ŠKODA ENYAQ iV bude uvedena na trh na jaře 2021

Mladá Boleslav, 29. března 2021 – Úsporný, emocionální a elektrický – tak lze ve stručnosti 
charakterizovat nový model ŠKODA ENYAQ iV. První čistě elektrické SUV značky ŠKODA 
představuje doposud největší krok české automobilky při realizaci strategie v oblasti 
elektromobility. Nový ENYAQ iV je první sériový vůz ŠKODA na bázi modulární platformy 
pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen. ENYAQ iV je vyráběn v hlavním výrobním 
závodě v Mladé Boleslavi. Jedná se tak o jediný vůz v Evropě na bázi platformy MEB, který 
není vyráběn v Německu. Také nová vlajková loď modelové palety nabízí velkorysý prostor, 
který je pro vozy ŠKODA typický. Nové designy interiéru nahrazují klasické výbavové stupně
a jejich přehledná nabídková struktura umožňuje individuální konfiguraci vozu několika kliky
myší. V nabídce je pohon zadních nebo všech kol, čtyři výkonové stupně a dvě různé 
kapacity baterie. Díky dojezdu více než 520 km* v režimu WLTP zvládá ENYAQ iV skvěle 
každodenní jízdu ve městě i dlouhé cesty. Vůz bude uveden na trh na jaře 2021.

Thomas Schäfer, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO, říká: „ENYAQ iV je 
symbolem nové éry značky ŠKODA. Jedná se o první sériový vůz značky ŠKODA na bázi 
modulární platformy pro elektromobily koncernu Volkswagen, který v sobě spojuje ekologický 
provoz s přednostmi typickými pro vozy ŠKODA, mezi které patří velkorysý prostor a emocionální 
vzhled. ENYAQ iV se vyrábí v centru značky ŠKODA, v hlavním výrobním závodě v Mladé 
Boleslavi. Jedná se tak o jediný vůz v Evropě na bázi platformy MEB, který není vyráběn v 
Německu. Toto rozhodnutí je dokladem vysoké technické kompetence společnosti ŠKODA AUTO. 
Zároveň potvrzuje velkou důvěru koncernu Volkswagen v zaměstnance společnosti 
ŠKODA AUTO.“

Široká nabídka pohonných jednotek zahrnuje dvě různé kapacity baterie a čtyři výkonové 
stupně
Nová ŠKODA ENYAQ iV využívá možnosti a flexibilitu, které nabízí modulární platforma pro 
elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen. Baterie, která je dostupná ve dvou kapacitách, je 
umístěna v podlaze. Jeden nebo dva elektromotory pokrývají výkonové spektrum od 132 kW do 
220 kW. V závislosti na konkrétní verzi nabízí ENYAQ iV pohon zadních nebo všech kol. Dojezd 
vozu činí více než 520 km* v režimu WLTP. Elektrické SUV tak plní nejen požadavky rodin na 
prostorný a obratný městský vůz, ale je rovněž dokonalým společníkem pro řidiče, kteří často jezdí 
dlouhé trasy. Díky tažnému zařízení, jež je k dispozici na přání, zvládne vůz táhnout přívěs o 
hmotnosti až 1 400 kg.
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Velkorysý prostor, emocionální vzhled, novinkou je přední maska Crystal Face
ENYAQ iV má emocionální, výrazný a dynamický vzhled. Charakterizují jej vyvážené proporce a 
velkorysá nabídka místa v interiéru. Objem zavazadlového prostoru má v základním uspořádání 
585 l. Novinkou je na přání dostupná maska Crystal Face s 131 LED diodami, které osvětlují 
vertikální lamely výrazné přední masky. Vzhled podtrhuje horizontální linka, která společně s LED 
moduly potkávacích a dálkových světel Matrix-LED hlavních světlometů a linkami denních světel 
vytváří uvítací efekt. Vzhled vozu ENYAQ iV podtrhují velká kola o průměru 19"až 21". Součástí 
bohaté standardní výbavy edice Founders Edition je osvětlená maska Crystal Face a 21" kola. Tato
speciální, limitovaná edice 1 895 vozů připomíná rok založení podniku Václavem Laurinem a 
Václavem Klementem.

Nový koncept interiéru s volitelnými designy a velkým 13" displejem
Designy interiéru nahrazují klasické výbavové stupně. Jednotlivé interiéry, které se inspirují světy 
moderního bydlení, nabízí vkusně sladěné barvy a materiály, a to včetně přírodních, trvale 
udržitelných a recyklovaných. Přehledně zpracovaná nabídková struktura usnadňuje individuální 
konfiguraci vozu. Deset logicky uspořádaných tematických paketů a několik samostatných prvků lze
nakonfigurovat jen v několika málo krocích. Centrální obrazovka vozu ENYAQ iV nabízí 13" displej 
a jde tak o největší displej aktuálně dodávaný do vozů ŠKODA. Nový virtuální kokpit má velikost 
5,3". ENYAQ iV je rovněž první vůz značky ŠKODA, který nabízí head-up displej s rozšířenou 
realitou. Ten zobrazuje řidiči podrobnější informace, aniž by musel odvracet pozornost od řízení. 
Stejně jako ostatní vozy ŠKODA je i ENYAQ iV vždy online a nabízí chytré možnosti konektivity. 
Pomocí aplikace MyŠKODA lze na dálku snadno ovládat nabíjení baterie nebo zapnutí klimatizace 
před plánovanou cestou. Nové prvky Simply Clever usnadňují každodenní používání tohoto 
elektrického vozu. Patří k nim například čistič nabíjecích kabelů, taška pro jejich uskladnění či 
ochranný kryt nabíjecí zásuvky. Nechybí ani již klasický Simply Clever prvek, kterým je škrabka na 
led. Ta se u vozu ENYAQ iV nachází na vnitřní straně pátých dveří.

*jedná se o předběžné hodnoty
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Exteriér: Výrazný vzhled, velkorysý prostor a
jako novinka osvětlená přední maska Crystal Face

› Maska posunutá vpřed a velká kola o průměru 19"- 21"
› Matrix-LED hlavní světlomety a Top LED zadní světla s krystalickým efektem
› Velkorysý interiér, zavazadlový prostor o objemu 585 l a limitovaná edice 1 895 vozů 

Founders Edition

Mladá Boleslav, 29. března 2021 – Emocionální, výrazný a dynamický vzhled nového vozu 
ENYAQ iV dokazuje, že se jedná o opravdové SUV značky ŠKODA. Tento dojem umocňuje 
výrazná maska, skulpturální tvary a vyvážené proporce, díky kterým bylo dosaženo 
velkorysého prostoru typického pro vozy ŠKODA. Novinkou je inovativní osvětlená přední 
maska Crystal Face. Robustní charakter automobilu podtrhují velká kola o průměru 19"- 21".

Nová ŠKODA ENYAQ iV je první sériový vůz ŠKODA na bázi modulární platformy pro 
elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen. Jeho délka činí 4 649 mm, šířka 1 879 mm a výška 
1 616 mm. Díky rozvoru 2 770 mm a rovné podlaze bez středového tunelu nabízí ENYAQ iV 
velkorysý vnitřní prostor, dostatek místa před koleny cestujících na zadních sedadlech a objem 
zavazadlového prostoru v základním uspořádání 585 l. 

Robustní vzhled podtrhují velká kola o průměru 19"- 21"
ENYAQ iV navazuje na emocionální design modelů SUV značky ŠKODA a jeho robustní vzhled 
podtrhují kola o průměru 19"- 21".

Řidiče vozu ENYAQ iV vítá přední maska Crystal Face se 131 LED diodami
První elektrické SUV značky ŠKODA má jedinečný charakter i díky tomu, že jeho matně černá 
maska s chromovým rámečkem je vzpřímenější a posunutá vpřed. Velkou novinkou je inovativní 
přední maska Crystal Face, která je dostupná na přání od verze ENYAQ iV 80. Jedná se o 
designový prvek, který ENYAQ iV převzal ze studie ŠKODA VISION iV. Celkem 131 LED diod 
osvětluje vertikální lamely a horizontální linka osvětluje přední maskuiče. Společně s LED moduly 
potkávacích a dálkových světel Matrix-LED hlavních světlometů a linkami denních světel vytváří 
uvítací efekt. Top LED zadní světla, která jsou nabízena na přání, mají osvětlené krystalické prvky, 
jež jsou společně s dynamickými směrovými světly součástí animované funkce Coming/Leaving 
Home, u níž jsou možné tři konfigurace. ŠKODA ENYAQ iV je standardně vybavena LED zadními 
světly bez osvětlení krystalických prvků a LED předními světlomety s LED moduly potkávacích i 
dálkových světel a světel pro denní svícení.

Protažená linie střechy a zadní spoiler v černé matné barvě
Pro boční siluetu vozu ŠKODA ENYAQ iV je charakteristická protažená linie střechy, která klesá 
směrem vzad a kterou zakončuje zadní spoiler v černé matné barvě. Střešní ližiny a lišty kolem 
oken jsou v chromované nebo černé barvě. Páté dveře, které lze na přání objednat s elektrickým 
ovládáním, mají uprostřed nápis ŠKODA. Ve spodní části se nachází zadní nárazník s šedě 
lakovaným difuzorem. Nabídka barev zahrnuje dva nemetalické odstíny a sedm metalických barev. 
Na přání lze objednat i panoramatickou posuvnou střechu. 
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Founders Edition je poctou k založení podniku v roce 1895
Společně s uvedením vozu ENYAQ iV na trh na jaře 2021 bude zahájena výroba exkluzivní edice 
Founders Edition. Bohatě vybavená limitovaná edice 1 895 vozů připomíná založení podniku 
Václavem Laurinem a Václavem Klementem v roce 1895. Vozy ENYAQ iV z edice Founders 
Edition zdobí dvě plakety; první s pořadovým číslem na multifunkčním koženém volantu, kterou 
vyrábí český sklářský podnik Preciosa, druhá je pak umístěna na předním nárazníku. Edice 
Founders Edition bude vyráběna ve verzích ENYAQ iV 60 a ENYAQ iV 80. Součástí standardní 
výbavy bude osvětlená maska Crystal Face a sportovní přední i zadní nárazník. Rámeček masky, 
lišty kolem oken, střešní nosiče a difuzor zadního nárazníku budou v černé lesklé barvě. 

Exkluzivní měděné akcenty
Edice Founders Edition je dostupná ve dvou barvách karoserie. V případě metalického odstínu 
stříbrná Arctic má vůz černé nápisy na zádi a je vybaven leštěnými, černými jednadvacetipalcovými
koly z lehké slitiny Aquarius. Modely s barvou karoserie Black Magic s perleťovým efektem mají 
nápis ŠKODA na zádi vyveden v exkluzivní měděné barvě a zajímavé vizuální kontrasty vytváří i 
černá kola z lehké slitiny. V interiérovém designu ecoSuite edice Founders Edition mají dekorační 
lišty provedení Piano Black a kožená sedadla koňakovou barvu. Jejich potah se vyrábí ekologickým
způsobem, při kterém se k jeho vyčinění používá extrakt z listů olivovníku. Na přání bude kožené 
čalounění nabízeno také v černé barvě.
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Interiér: Příjemná atmosféra díky volitelným designům

› Interiéry inspirované světem moderního bydlení nahrazují klasické výbavové stupně
› Nová struktura nabídky zajišťuje rychlou a intuitivní konfiguraci interiéru
› Deset tematických paketů a další položky na přání pro všechny verze vozu

Mladá Boleslav, 29. března 2021 – ŠKODA ENYAQ iV přináší nový přístup k pojetí interiéru 
díky inovativním designům namísto klasických výbavových stupňů a přehledné, nové 
struktuře nabídky. Jednotlivé interiéry, jejichž styl, barvy a materiály jsou spolu dokonale 
sladěné, se inspirují světy moderního bydlení. Zcela nová struktura nabídky zajišťuje 
snadnou konfiguraci interiéru v pouhých několika krocích. V nabídce je deset tematických 
paketů a navíc ještě pro všechny verze vozu další jednotlivé položky na přání.

Peter Olah, vedoucí designu interiéru společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Při vývoji interiéru nového 
vozu ENYAQ iV jsme mohli jít zcela novou cestou. Díky absenci středového tunelu, který čistě 
elektrické vozy nepotřebují, vzniklo více místa pro cestující a další odkládací prostory. Tuto výhodu 
také využíváme k vytvoření dojmu ještě prostornějšího interiéru. Díky přístrojové desce, která se 
rozprostírá po celé šířce interiéru a je rozdělena do několika úrovní, vypadá interiér opticky větší. 
Tento pocit dále umocňují nové designy interiéru, které nabízí zákazníkům dokonale sladěné světy 
bydlení.“

Konfigurace vozu ŠKODA ENYAQ iV probíhá v pouhých šesti krocích, a to zejména díky 
inovativnímu výběru designů, které již nabízejí komplexně sladěné interiéry. Nová struktura nabídky
zahrnuje deset tematických paketů na přání, například pro oblast komfortu, klimatizace, 
asistenčních systémů nebo infotainmentu. Individuální konfiguraci vozu zakončuje výběr 
samostatných položek výbavy na přání. Jednotlivé designové varianty, které se inspirují světy 
moderního bydlení, se od sebe liší potahy sedadel, dekoračními lištami, přístrojovou deskou a také 
použitými materiály. Výrazně se odlišují také vkládané koberce a středová konzole, a to jak 
vizuálně, tak pocitově. LED ambientní osvětlení nabízí různé barvy a dodatečné funkce. Součástí 
osvětlení je také uvítací logo s nápisem ŠKODA v nástupním prostoru předních dveří, které 
promítají projektory umístěné na krytech vnějších zpětných zrcátek. 

Moderní, na rodinu orientovaný interiér Loft
Součástí standardní výbavy verzí ENYAQ iV 60 a ENYAQ iV 80 je interiér Loft. Jedná se o 
moderní, pohodlný, rodinný interiér s lehce omyvatelnými materiály. Harmonická kombinace šedé a
černé barvy je elegantní a nadčasová.

Trvale udržitelný, inovativní interiér Lodge
Na přání dostupný interiér Lodge symbolizuje trvalou udržitelnost. Sedadla interiéru jsou potažena 
látkou, kterou tvoří ze 40 % přírodní vlna s certifikátem společnosti Woolmark. Zbylých 60 % potahu
sedadel je tvořeno polyesterem z recyklovaných PET lahví. Přístrojová deska je potažena látkou a 
měkké materiály s jasnými barvami navozují přátelskou a útulnou atmosféru.

Hodnotný, exkluzivní interiér Lounge
Kůže a mikrovlákno Suedia dodávají interiéru Lounge hodnotný a moderní vzhled. Mezi exkluzivní 
prvky patří barevná paspule a kontrastní prošívání, které se nachází také na přístrojové desce 
potažené mikrovláknem Suedia.
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Stylový, komfortní interiér Suite
Měkká černá kůže použitá na čalounění sedadel s kontrastními švy a paspulí v koňakové barvě 
zaručují interiéru Suite společně s černými dekoračními lištami decentní luxus a vysokou úroveň 
komfortu pro cestující.

Ekologický, luxusní interiér ecoSuite 
Interiér ecoSuite kombinuje klasický luxusní design kožené pohovky s udržitelným přístupem k 
životnímu prostředí. Sedadla jsou potažena kůží v koňakové barvě a olemována šedými 
kontrastními švy a šedou paspulí. Kůže se vyrábí mimořádně ekologickým způsobem, neboť se k 
jejímu vyčinění používá namísto chemikálií extrakt z listů olivovníku.

Bohatá standardní výbava již od základní verze
Již základní verze ŠKODA ENYAQ iV 60 nabízí bohatou standardní výbavu, ke které patří 
třízónová automatická klimatizace Climatronic, multifunkční kožený volant, bezklíčové zamykání a 
startování KESSY, vyhřívaný volant a také pádla pod volantem, kterými může řidič změnit úroveň 
rekuperace. Součástí standardní výbavy je vždy 5,3" virtuální kokpit.

Deset tematických paketů na přání
Standardní výbavu vozu ŠKODA ENYAQ iV lze snadno rozšířit o deset tematických paketů na 
přání. Některé z nich jsou dostupné ve dvou verzích – základní a rozšířené Top/Premium. Klima 
Paket obsahuje vyhřívaná přední a zadní sedadla a vyhřívané čelní sklo. Součástí Family Paketu 
jsou například stínicí rolety pro zadní boční skla, elektricky ovládaná dětská pojistka a paket pro 
spaní pro zadní sedadla. LED Paket obsahuje mimo jiné Matrix-LED přední světlomety. Paket 
Komfortní sedadla nabízí elektrické ovládání předních sedadel. Pro vyšší verzi je navíc k dispozici 
masážní funkce pro sedadlo řidiče. Paket Infotainment obsahuje funkci navigace a head-up displej 
s rozšířenou realitou. V rámci paketů se nabízí také několik asistenčních systémů a prvků 
zvyšujících jízdní dynamiku, například progresivní řízení, adaptivní podvozek DCC a tříramenný 
sportovní volant. Komfort Paket obsahuje elektricky ovládané páté dveře včetně virtuálního pedálu, 
kterým lze otevřít víko zavazadlového prostoru pohybem nohy pod zadním nárazníkem. Tato 
funkce spolu s nízkou nákladovou hranou umožňují pohodlný přístup do zavazadlového prostoru o 
objemu 585 l. Vůz také ohromí množstvím odkládacích prostor o celkovém objemu 48 l, a to včetně
dvou úložných prostor ve středové konzoli.

Samostatné položky výbavy na přání nabízené pro všechny modely
Vedle paketů na přání jsou v nabídce také samostatné prvky výbavy, které jsou dostupné pro 
všechny verze vozu ENYAQ iV. Patří k nim například alarm s hlídáním vnitřního prostoru, boční 
airbagy vzadu, panoramatická posuvná střecha, mechanicky sklopné, elektricky odjistitelné tažné 
zařízení nebo snížený sportovní podvozek. Ke všem verzím lze rovněž přiobjednat tepelné 
čerpadlo, které umožňuje vyšší výkon vytápění při menší spotřebě energie, dále pak zvýšení 
dobíjecí kapacity na 100 kW, resp. 125 kW nebo přenosnou nabíječku iV.
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Elektrický pohon: Dvě různé kapacity baterie, čtyři výkonové
stupně

› První sériový vůz značky ŠKODA na bázi modulární platformy pro elektromobily s 
motorem vzadu a pohonem zadních kol nebo s dvěma elektromotory a pohonem všech kol

› Krátké nabíjecí časy a skvělá aerodynamika umožňující dojezd více než 520 km* v režimu 
WLTP

› Nejen ekologická, ale i dynamická, agilní jízda s volitelným sportovním podvozkem

Mladá Boleslav, 29. března 2021 – Díky dvěma různým kapacitám baterie, čtyřem výkonovým
stupňům a pohonu zadních nebo všech kol s jedním, respektive dvěma elektromotory, plní 
nová ŠKODA ENYAQ iV všechny požadavky zákazníků a poskytne různé možnosti využití. 
První vůz značky ŠKODA na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu 
Volkswagen tak využívá možnosti, které tato platforma nabízí. ENYAQ iV nabízí ekologickou 
jízdu, je velmi dobře ovladatelný a díky skvělé aerodynamice také velmi úsporný. Díky 
krátkým nabíjecím časům a dojezdu více než 520 km* v režimu WLTP skvěle zvládá také 
dlouhé cesty. První elektrické SUV značky ŠKODA je vyráběno v hlavním výrobním závodě v
Mladé Boleslavi. Jedná se tak o jediný vůz v Evropě na bázi platformy MEB, který není 
vyráběn v Německu.

Nová ŠKODA ENYAQ iV je dobře ovladatelný, úsporný rodinný vůz, který nabízí dostatek místa. 
Tento elektromobil je však určen také řidičům, kteří často jezdí dlouhé trasy a pro něž je důležitý 
dlouhý dojezd a krátké nabíjecí časy. Využijí jej také sportovně založení řidiči, kteří u elektrického 
SUV ocení jeho maximální výkon. Díky dvěma různým kapacitám baterie, čtyřem výkonovým 
stupňům a pohonu zadních nebo všech kol si tak každý zákazník najde přesně to provedení, které 
splňuje jeho požadavky.

Zcela nová koncepce pohonu
ŠKODA ENYAQ iV na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen 
představuje zcela novou koncepci pohonu. Základní verze s motorem vzadu a pohonem zadních 
kol se inspiruje koncepcí historických modelů značky ŠKODA. Elektromotor je umístěn na zadní 
nápravě a o pohon zadních kol se stará jednostupňová převodovka. U vozů ŠKODA se spalovacím
motorem je spalovací motor uložený vpředu napříč nad přední nápravou. O přenos hnací síly se 
stará manuální převodovka s až 6 převodovými stupni nebo automatická převodovka DSG s až 
7 převodovými stupni. V případě elektromobilu nejsou převodové stupně potřeba, protože 
maximální točivý moment je oproti spalovacímu motoru dostupný od nulových otáček a zůstává 
konstantní v širokém otáčkovém rozsahu. Proto si elektromobil vystačí s jedním stupněm pro 
každou situaci. Pro zpětný chod výkonová elektronika jednoduše změní směr otáčení 
elektromotoru. Ve srovnání s běžnou převodovkou je kompaktní jednostupňová převodovka lehčí a 
vyžaduje méně místa. Výkonnější verze vozu ENYAQ iV nabízí pohon všech kol. Druhý 
elektromotor je umístěn na přední nápravě. Klimatizace, topení a tepelné čerpadlo, které je 
dostupné na přání, jsou také uloženy přímo na přední nápravě. Výfuková soustava s katalyzátory 
nebo filtrem pevných částic u čistě elektrického vozu samozřejmě zcela chybí, protože není 
potřeba.

Tisková mapa ŠKODA ENYAQ iV || Obsah || Přehled || Exteriér || Interiér || Elektrický pohon || Konektivita || Bezpečnost || Trvalá udržitelnost || 
Simply     Clever   || Ekosystém ŠKODA     iV   || Kontakty



TISKOVÁ MAPA
Strana 9 z 20

Bateriové moduly uložené v podlaze
Zatímco u vozu ŠKODA se spalovacím motorem se palivo nachází v nádrži umístěné pod zadními 
sedadly, energie potřebná k pohonu vozu ENYAQ iV pochází z vysokonapěťových baterií, které 
jsou umístěny v podlaze mezi přední a zadní nápravou. V závislosti na dané kapacitě se baterie 
skládá z několika modulů. Každý modul obsahuje 24 lithium-iontových článků. Baterie umožňují 
rychlodobíjení až do výkonu 125 kW, přičemž dobíjení baterie s kapacitou 82 kWh (77 kWh netto) 
z 5 % na 80 % kapacity trvá 38 minut. ENYAQ iV lze také pohodlně dobít doma přes noc pomocí 
wallboxu ŠKODA iV Charger na střídavý proud s výkonem až 11 kW. V závislosti na kapacitě 
baterie trvá dobíjení 6 až 8 hodin. Podobných nabíjecích časů a stejného maximálního nabíjecího 
výkonu lze dosáhnout i u veřejných dobíjecích stanic se střídavým proudem. Pro tuto variantu 
nabíjení je vůz standardně vybaven propojovacím kabelem Mennekes. Vůz lze také dobít z běžné 
domácí 230V zásuvky o výkonu 2,3 kW. Nabíječka pro 230V zásuvku, která je k dispozici na přání, 
je kompatibilní se všemi běžnými nabíjecími zásuvkami. Na přání je dále dostupná přenosná 
nabíječka iV. Jedná se o mobilní řešení s vyměnitelnými propojovacími konektory. V kombinaci s 
CEE adaptérem umožňuje nabíjení na výkonnějších zásuvkách až do 11 kW. Adaptér Schuko pro 
domácí zásuvky je k dispozici v rámci příslušenství.

Catherine Lee Oppenheimer, vývojová inženýrka trakčních baterií společnosti ŠKODA AUTO, říká: 
„Baterie, které pohání model ENYAQ iV, jsou zhruba půl druhého metru dlouhé a váží v závislosti 
na zvolené kapacitě mezi 350 a 500 kg. Jejich vývoj i výroba probíhá v koncernu Volkswagen a 
představují naprostou špičku mezi akumulátory. Oproti bateriím, které známe například z laptopů, 
se liší kapacitou, dlouhou životností a mimořádnou bezpečností. Z hlediska provedení se jedná o 
sáčkové články, které se skládají z několika složených nebo přeložených aktivních vrstev. Ty jsou 
uzavřeny v pružné vnější fólii. Tyto články se velmi dobře tvarují a mohou tak být upraveny dle 
konkrétních požadavků. Díky hladkému povrchu také velmi dobře odvádí teplo.“

Čtyři výkonové stupně, dvě různé kapacity baterie, pohon zadních nebo všech kol
ŠKODA ENYAQ iV nabízí dvě různé kapacity baterie a čtyři výkonové stupně. Obě nejvýkonnější 
verze mají navíc ještě druhý elektromotor umístěný na přední nápravě, díky čemuž disponují 
pohonem všech kol. Základní výkonovou verzí je ENYAQ iV 60 o výkonu 132 kW s maximálním 
točivým momentem 310 Nm. Jeho lithium-iontová baterie má kapacitu 62 kWh, respektive 58 kWh 
netto, což mu zaručuje dojezd více než 400 km*. Kombinovaná spotřeba v režimu WLTP činí
14,6–17,6 kWh/100 km. Nejdelší dojezd více než 520 km* v režimu WLTP nabízí verze 
ENYAQ iV 80 s výkonem 150 kW a maximálním točivým momentem 310 Nm. Jeho baterie má 
kapacitu 82 kWh, resp. 77 kWh netto. Kombinovaná spotřeba v režimu WLTP činí
15,2–21,6 kWh/100 km. Stejnou baterii využívá také verze ENYAQ iV 80x o výkonu 195 kW a verze
ENYAQ RS iV o výkonu 220 kW. Obě verze mají dva elektromotory a nabízí pohon všech kol. 
Maximální točivý moment dosahuje 425 Nm, respektive 460 Nm a dojezd činí více než 500 km*, 
respektive 460 km*. Maximální rychlost sportovně laděného vrcholného modelu ENYAQ RS iV 
dosahuje 180 km/h a je tedy o 20 km/h vyšší než u ostatních výkonových verzí. Zrychlení z 0 na 
100 km/h zvládá za pouhých 6,2 s*. Verze ENYAQ iV 80x a ENYAQ RS iV mohou táhnout přívěs o 
hmotnosti až 1 400 kg.

Skvělá ovladatelnost, sportovní podvozek k dispozici na přání
Nízké těžiště vozu díky baterii umístěné v podlaze zajišťuje vozu ŠKODA ENYAQ iV velmi 
bezpečné jízdní vlastnosti a dobrou ovladatelnost. Ještě dynamičtější jízdu nabízí na přání 
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dostupný sportovní podvozek, který upravuje nastavení pružin a tlumičů. Přední náprava je snížena
o 15 mm, zadní náprava pak o 10 mm. Na přání je nabízen také adaptivní podvozek DCC, který 
neustále vyhodnocuje jízdní situaci a upravuje nastavení tlumičů a řízení. Volbou jízdního režimu 
lze volit režimy Eco, Comfort, Normal, Sport a Individual. V režimu Individual lze tyto vlastnosti 
nastavit ještě podrobněji v 15 stupních díky posuvné liště. ENYAQ iV se skvěle ovládá, protože ve 
srovnání s automobilem se spalovacím motorem nemá na přední nápravě hnací hřídele. Stopový 
průměr otáčení činí ve verzi s pohonem zadních kol 9,3 m, což je o 2,3 m lepší hodnota než u vozu 
ŠKODA KODIAQ. Výsledkem je lepší manévrovatelnost vozu ENYAQ iV především v městském 
provozu.

Účinná a efektivní rekuperace brzdné energie
Rekuperace brzdné energie pomáhá co nejefektivněji zpomalovat vůz a zároveň snižuje zatížení 
brzd. Tím se zvyšuje účinnost a dojezd vozu. Energie uvolněná během brzdění se neztrácí ve 
formě tepla, ale je přeměňována na elektrickou energii, která je ukládána do vysokonapěťové 
baterie. Elektrický motor funguje jako generátor elektřiny. Nejpohodlnějším stupněm pro řidiče je 
automatická rekuperace. Díky inteligentnímu systému rozpoznávání značek a informacím z kamery
a radaru může vůz průběžně nastavovat hodnotu rekuperace, která je pro aktuální situaci 
nejvýhodnější. Tím se snižuje používání a opotřebení brzd, šetří se elektrická energie a zvyšuje se 
bezpečnost jízdy. Míru rekuperace, a tedy podporu brzdění, může řidič manuálně nastavit pádly 
pod volantem. Po sešlápnutí akceleračního pedálu se opět aktivuje automatická rekuperace. Pokud
je jízdní volič v režimu D, může řidič pádly pod volantem nastavovat tři stupně rekuperace. Stupeň 
D1 znamená mírný brzdný účinek s hodnotou zpomalení 0,6 m.s-2, D2 má hodnotu zpomalení 
1,0 m.s-2. Maximální brzdný účinek s hodnotou 1,5 m.s-2 zajišťuje stupeň D3, který se také aktivuje 
nastavením jízdního voliče do režimu B. Pokud není zvolen stupeň rekuperace, vůz se po uvolnění 
akceleračního pedálu pohybuje bez rekuperačního brzdění. Při sešlápnutí brzdového pedálu 
zpomaluje ENYAQ iV v případě, že řídicí jednotka vyhodnotí, že je možné baterii nabíjet, primárně 
pomocí rekuperace brzdné energie. Pokud je vyžadován větší brzdný moment, zapojí se i klasické 
brzdy na předních i zadních kolech. Přední náprava je osazena kotoučovými brzdami s vnitřním 
chlazením. Jelikož je při brzdění primárně využívána rekuperace, jsou na zadní nápravě robustní 
bubnové brzdy, které jsou díky své konstrukci chráněny před korozí.

Skvělou aerodynamiku zajišťuje mnoho designových prvků
Na to, že se jedná o vůz s karoserií SUV, dosahuje ŠKODA ENYAQ iV díky skvělé aerodynamice 
vynikající hodnoty součinitele odporu vzduchu cx od 0,257, což pozitivně ovlivňuje spotřebu 
elektřiny a tím také dojezd. ENYAQ iV využívá chytré designové prvky, mezi které patří například 
aktivní rolo systému chlazení umístěné ve spodním otvoru pro přívod chladicího vzduchu na 
předním nárazníku. Aerodynamicky tvarovaný přední nárazník a přední spoiler směrují proudění 
vzduchu pod vůz, kde vzniklé turbulence usměrňují kryty podvozku a rovná podlaha. Vzduchové 
clony Air Curtain, aerodynamická kola a vnější zpětná zrcátka pomáhají obtékání vzduchu na bok 
vozu a dále směrem k zádi. Na vůz SUV nízká výška, protažený profil střechy a střešní spoiler 
s integrovanými finlety po stranách snižují víření vzduchu v zadní části vozu. Vynikající 
aerodynamické vlastnosti rovněž pomáhají snižovat hluk v kabině vozu.

*jedná se o předběžné hodnoty
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Konektivita: Nový virtuální kokpit, 13" displej a specifické 
online služby

› Moderní infotaiment, největší displej aktuálně dodávaný do vozů ŠKODA
› Mnoho nových funkcí s online podporou, vzdálený přístup pomocí aplikace MyŠKODA

Mladá Boleslav, 29. března 2021 – ENYAQ iV je vybaven nejmodernější generací modulární 
platformy infotainmentu se zcela novou velikostí displejů a online službami specifickými pro
elektromobily. Součástí infotainmentu je centrální dotyková obrazovka s úhlopříčkou 13", 
kterou lze ovládat gesty nebo pomocí digitální asistentky Laury. Jedná se tak o největší 
displej aktuálně dodávaný do vozů ŠKODA. Důležité informace zobrazuje řidiči nový 5,3" 
virtuální kokpit, který nabízí čtyři režimy zobrazení a snadné ovládání na multifunkčním 
volantu. Stálé připojení k internetu umožňuje využívat mnoho inovativních online funkcí. 
Většina z nich je upravena pro provoz elektromobilu, například ovládání nabíjení baterie 
nebo zapnutí klimatizace před plánovanou cestou na dálku pomocí aplikace MyŠKODA. 

ŠKODA ENYAQ iV nabízí nové velikosti obou displejů. Nový virtuální kokpit s 5,3" displejem 
zobrazuje řidiči informace o rychlosti, asistenčních systémech, jízdní data nebo údaje z navigace. 
Tlačítkem na multifunkčním volantu lze přepínat režimy zobrazení, různé funkce vozu a také 
asistenční systémy. Na přání nabízený head-up displej zobrazuje další informace v zorném poli 
řidiče.

Infotainment s největší dotykovou obrazovkou aktuálně dodávanou do vozů ŠKODA
Samostatně umístěná centrální obrazovka vozu ENYAQ iV ohromí velkým 13" displejem. Jde o 
největší displej aktuálně dodávaný do vozů ŠKODA. Nabízí personalizované režimy zobrazení a lze
jej ovládat dotykem, pomocí posuvné lišty, gesty podobně jako u mobilního telefonu, pohybem ruky
nebo prostřednictvím digitální asistentky Laury. Laura rozumí pokynům v celkem 15 jazycích, v 
šesti z nich také celým vysloveným větám. Infotainment systém nabízí digitální DAB tuner a 
internetové nebo hybridní rádio. Díky bezdrátové technologii SmartLink lze prostřednictvím Android 
Auto, Apple CarPlay a MirrorLink™ připojit chytré telefony. Nabíjecí box pro smartphone umožňuje 
bezdrátové nabíjení mobilního telefonu. O kvalitní hudební reprodukci se stará zesilovač o výkonu 
4 x 20 W, který standardně doplňuje osm reproduktorů. 

Funkce ŠKODA Connect specifické pro elektromobil
Díky stálému připojení k internetu pomocí zabudované karty eSIM je k dispozici mnoho online 
funkcí. Dopravní informace a plánování tras z navigace tak mohou využívat online data. Připojení k 
internetu také umožňuje aktualizovat mapové podklady a software systému „vzduchem”. Rozsáhlé 
mobilní online služby ŠKODA Connect nabízí funkce specifické pro vůz ENYAQ iV. Řidič tak může 
na dálku pomocí aplikace MyŠKODA nebo webového portálu ovládat nabíjení baterie, zapnout 
klimatizaci ještě před začátkem cesty nebo si ukládat do paměti časy plánovaných odjezdů. Již brzy
budou k dispozici další služby. ENYAQ iV díky nim nabídne například zasílání zpráv na mobilní 
telefon v případě krádeže vozu, opuštění vymezené oblasti nebo překročení stanovené rychlosti. 
Služby Care Connect mohou v budoucnu v případě problémů s vozidlem na dálku stanovit 
diagnózu nebo závadu dokonce odstranit. Služby Infotainment Online mohou pomoci při plánování 
dojezdu nebo zobrazovat fáze semaforů v reálném čase tak, aby vozidlo jedoucí doporučenou 
rychlostí zastihlo na všech semaforech zelený signál volno.
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Rozšířitelné funkce na přání
V průběhu letošního roku se nabídka funkcí dále rozšíří. V budoucnu tak bude možné aktivovat 
přes infotainment ve voze nebo pomocí webového portálu ŠKODA Connect například funkci 
navigace, dodatečné barvy pro ambientní osvětlení, adaptivní tempomat nebo asistenta dálkových 
světel. Online objednání bude možné také pro zvýšení dobíjení na stejnosměrný proud z 50 kW na 
100 kW nebo 125 kW.
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Bezpečnost: Devět airbagů a moderní asistenční systémy

› Rozsáhlá výbava v oblasti aktivní a pasivní bezpečnosti a mnoho inovativních 
asistenčních systémů

› Asistovaná jízda 2.0 podporuje podélné a příčné vedení
› ENYAQ iV je prvním vozem ŠKODA, který nabízí head-up displej s rozšířenou realitou 

Mladá Boleslav, 29. března 2021 – ŠKODA ENYAQ iV nabízí cestujícím vysokou úroveň 
aktivní a pasivní bezpečnosti. V nabídce je až devět airbagů, komplexní Proaktivní ochrana 
cestujících a mnoho asistenčních systémů. Asistovaná jízda 2.0 podporuje podélné a příčné 
vedení a moderní asistenční systémy varují v mnoha situacích před možnou kolizí. 
ENYAQ iV je prvním vozem ŠKODA, který nabízí head-up displej s rozšířenou realitou. Ten 
zobrazuje řidiči podrobnější informace, aniž by musel odvracet pozornost od řízení. 
Bezpečnost při jízdě v noci zvyšují Matrix-LED hlavní světlomety. V průběhu letošního roku 
budou následovat další systémy, které dále usnadní parkování.

ENYAQ iV je první vůz značky ŠKODA, který nabízí inovativní head-up displej s rozšířenou 
realitou. Ten zobrazuje informace na dvou zobrazovacích polích. Na podélném displeji v zorném 
poli řidiče jsou na čelním skle zobrazovány informace, jako například aktuální rychlost, navigační 
instrukce, rozpoznané dopravní značky nebo aktivované asistenční systémy. Zobrazovací pole pro 
rozšířenou realitu je větší, nachází se v horní části čelního skla v zorném poli řidiče a virtuálně 
zobrazuje informace na silnici, která se nachází před vozidlem. Větší symboly zde pomocí šipek 
zobrazují navigační instrukce, aktivované Adaptivní vedení v pruhu nebo adaptivní tempomat a 
také dopravní značky nebo výstražná upozornění. Řidič si může v menu infotainment systému 
nastavit umístění zobrazovacího pole, nastavit jeho barvu a jas a rovněž definovat zobrazované 
údaje.

Matrix-LED přední světlomety umožňují mít neustále rozsvícena dálková světla
Bezpečnost při jízdě v noci zvyšují Matrix-LED hlavní světlomety, které jsou k dispozici na přání. 
24 nezávisle ovládaných LED diod v každém modulu dálkových světel vytváří světelný kužel, který 
se skládá z několika samostatně zapínatelných a vypínatelných segmentů. To umožňuje mít 
neustále rozsvícena dálková světla, aniž by byli oslněni ostatní řidiči. Pokud kamera v čelním skle 
rozpozná vozidla, ale i osoby a objekty s reflexními prvky, inteligentní světla automaticky zajistí, aby
nedošlo k jejich oslnění. 

Mnoho inovativních asistenčních systémů pomáhá zabránit srážce
ENYAQ iV nabízí všechny moderní asistenční systémy vozů ŠKODA. Front Assist s prediktivní 
ochranou chodců a cyklistů, Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) včetně Asistenta pro 
vyparkování (Rear Traffic Alert) varují před srážkou s jinými vozidly, cyklisty, chodci a pevnými 
překážkami. V případě potřeby dokáže Front Assist kolizi zabránit nebo minimalizovat její následky.
Bezpečnost dále zvyšují inovativní asistenční systémy. Antikolizní asistent pomáhá řidiči v případě 
hrozící srážky s chodcem, cyklistou nebo jiným vozidlem. Pokud řidič naznačí volantem vyhýbací 
manévr, pomůže mu Antikolizní asistent cílenými zásahy do řízení překážku objet a předejít tak 
nehodě. Asistent při odbočování zase na křižovatce při odbočování vlevo dokáže rozpoznat 
protijedoucí vozidla, upozornit na ně řidiče a v případě nutnosti také vozidlo automaticky zastavit. 
Funkce Varování při vystupování z vozu po otevření dveří upozorní řidiče akusticky, a také opticky 
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díky kontrolce na vnitřní straně krytu zpětného zrcátka, pokud se zezadu blíží jiné vozidlo nebo 
cyklista. 

Proaktivní ochrana cestujících a až devět airbagů
Pokud hrozí kolize nebo senzory zaregistrují panické brzdění, zaktivuje se automaticky Proaktivní 
ochrana cestujících a systém předepne bezpečnostní pásy. V případě smyku, hrozícího nárazu 
nebo převrácení, systém přivře okna a panoramatickou posuvnou střechu. Cestující chrání až devět
airbagů – součástí standardní výbavy jsou airbagy řidiče a spolujezdce, boční airbagy vpředu a dva
hlavové airbagy, které pokrývají plochu bočních skel jak v první, tak druhé řadě sedadel. Středový 
airbag mezi předními sedadly chrání v případě dopravní nehody řidiče a spolujezdce před 
vzájemným střetem. Dva zadní boční airbagy jsou nabízeny na přání.

Komfort a bezpečí zajišťuje Asistovaná jízda 2.0
Adaptivní tempomat spolu s Adaptivním vedením v pruhu, které rozpoznává i práce na silnici, 
Asistentem při jízdě v koloně a Nouzovým asistentem tvoří Asistovanou jízdu 2.0. Ta podporuje 
také podélné a příčné vedení vozu. Systém, který se aktivuje stiknutím tlačítka na multifunkčním 
volantu, dokáže udržet vozidlo v aktuálním jízdním pruhu a také automaticky hlídat odstup od 
vpředu jedoucího vozidla. Asistovaná jízda dokáže vůz samostatně zastavit, opět ho rozjet a v 
případě dopravní zácpy i automaticky následovat vozidla jedoucí vpředu. Po aktivaci směrového 
světla pomáhá systém s přejetím do jiného jízdního pruhu a podporuje řízení při jízdě ve 
stísněných podmínkách. Na obrazovkách vozu zobrazuje Asistovaná jízda okolí vozu, aby měl řidič 
vždy přehled o tom, které objekty senzory vozu zaregistrovaly. Již brzy nabídne Asistovaná jízda 
verze 2.5 také asistenci pro jízdu v úzkých pruzích v městském prostředí na základě aktuálních 
online dat z jiných vozidel. Prediktivní adaptivní tempomat, který zpracovává rozpoznané dopravní 
značky a data z navigačního systému, bude v budoucnu reagovat také na překážky oznamované 
pomocí funkce Dopravní informace online. Pro správnou funkci Asistované jízdy musí mít řidič ruce 
na volantu. Pokud systém zjistí, že vůz nikdo neovládá, zasáhne Nouzový asistent, který zapne 
varovná světla a v rámci jízdního pruhu, ve kterém vůz jede, začne brzdit až do úplného zastavení. 
Zároveň spustí eCall.

Inteligentní pomoc při parkování
Pro ještě pohodlnější parkování byly rozšířeny funkce na přání dostupného Automatického 
parkování, které v současné verzi umí ENYAQ iV zaparkovat do příčných i podélných parkovacích 
míst, přičemž z podélných dokáže také vyjet. Budoucí verze tohoto asistentu bude umět také 
automaticky brzdit a zabránit případným střetům s chodci nebo jinými objekty. Ještě pokročilejší je 
funkce Parkování na dálku, která slouží k zaparkování a vyparkování vozu do a z úzké řady 
podélně nebo příčně stojících vozidel, kdy řidič ovládá vůz na dálku pomocí aplikace MyŠKODA v 
mobilním telefonu. Automatické parkování doplňuje nová funkce Uložený parkovací manévr. Řidič 
nejprve provede první parkovací manévr na často používané parkovací místo sám, například na 
úzkém, klikatém vjezdu k domu. Systém si celou trasu ukládá do paměti, aby podle toho mohl 
příště vůz po stisknutí tlačítka navést na parkovací místo zcela automaticky. Ještě lepší přehled než
zadní parkovací kamera nabízí řidiči Panoramatický kamerový systém, který pomocí čtyř kamer 
promítá okolí vozu na displej infotainmentu.
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Trvalá udržitelnost: Recyklované materiály šetří životní 
prostředí

› ŠKODA ENYAQ iV využívá recyklované plasty, kovy a sklo
› V budoucnu budou pro výplně použita vlákna z cukrové řepy
› Potahy sedadel z vlny, PET lahví a kůže vyčiněné extraktem z listů olivovníku

Mladá Boleslav, 29. března 2021 – ŠKODA ENYAQ iV nabízí čistě elektrickou, lokálně 
bezemisní jízdu. Kromě toho však využívá také trvale udržitelné materiály. Aplikací plastů, 
kovů nebo skla tak ŠKODA z velké části používá recyklovatelné suroviny a šetří přírodní 
zdroje. Sedadla interiéru Lodge jsou potažena látkou, kterou tvoří ze 40 % přírodní vlna s 
certifikátem společnosti Woolmark. Zbylých 60 % potahu sedadel pochází z recyklovaných 
PET lahví. Kůže interiéru ecoSuite je vyčiněná ekologickým způsobem extraktem z listů 
olivovníku. ŠKODA AUTO také testuje použití vláken cukrové řepy pro výplň plastových dílů.

ŠKODA AUTO se při vstupu do éry elektromobility plně zaměřuje na trvalou udržitelnost. To platí 
zejména při výběru a složení materiálů. Cílem je menší podíl surovin z neobnovitelných zdrojů, 
snížení hmotnosti a tím i spotřeby elektrické energie. Nový vůz ŠKODA ENYAQ iV využívá 
recyklované plasty, které jsou použity převážně v oblasti karoserie, například na zakrytování 
podvozku. Potřebný materiál se získává z obalů starých baterií a nárazníků. Boční okna vozu 
ENYAQ iV tvoří z 20 % recyklované sklo.

Vývoj nových plastů a výplní z vlákna cukrové řepy
ŠKODA AUTO pokračuje ve vývoji trvale udržitelných materiálů a v jejich dalším využití. Zaměřuje 
se při tom na ekologické materiály, které pocházejí z recyklačního cyklu a obsahují přírodní složky. 
To znamená, že mají nižší uhlíkovou stopu než běžné suroviny. Mezi tyto přírodní složky patří 
například vlákna z cukrové řepy, která vznikají jako odpad při výrobě cukru. ŠKODA AUTO získává 
tato vlákna z cukrovaru v Dobrovicích nedaleko hlavního výrobního závodu v Mladé Boleslavi, aby 
z nich vyvíjela výplň pro plastové díly. V současné době stanovují technici parametry materiálu, 
neboť plast používaný při výrobě automobilů musí splňovat přísné normy.

Designy interiéru s ekologickými potahy sedadel
Trvale udržitelné materiály jsou použity také v interiéru vozu ENYAQ iV. Patří mezi ně tkané 
koberce, koberce do zavazadlového prostoru s vlákny z recyklovaných PET lahví, odhlučnění 
interiéru z upravených textilií a dva sedadlové potahy vyrobené z ekologických materiálů. Sedadla 
interiéru Lodge jsou potažena látkou, kterou tvoří ze 40 % přírodní vlna s certifikátem Wool Blend 
Performance společnosti Woolmark. Ten získávají produkty obsahující od 30 do 49,9 % přírodní 
vlny. Zbylých 60 % potahu sedadel tvoří polyester z recyklovaných PET lahví. 

Kateřina Vránová, vedoucí Colour & Trim ve ŠKODA Design, říká: „Žádné jiné vlákno neabsorbuje 
tolik vlhkosti jako přírodní vlna. Působí chladivě a je prodyšná. Kromě toho filtruje škodlivé látky a 
pachy z okolního vzduchu. Potahy interiéru Lodge mají velmi příjemný povrch a zajišťují rovněž 
příjemné sezení“. Oddělení Colour & Trim se zapojuje do vývoje nových plastů a vláken, které by 
barvou, strukturou a kvalitou povrchu ideálně ladily s organickými materiály, jež jsou již ve 
vozidlech používány.
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Interiér ecoSuite rovněž nabízí ekologické potahy sedadel. Kůže v koňakové barvě se vyrábí 
ekologickým způsobem. K jejímu vyčinění se namísto chemikálií na bázi chromsulfátu používá 
extrakt z listů olivovníku. Tento ekologický proces šetří životní prostředí a účinně využívá listy 
olivovníku, které v jiných odvětvích průmyslového zpracování tvoří odpad. Kůže interiéru ecoSuite, 
kterou jsou potažena sedadla a části interiéru, má hladkou, zrnitou strukturu. Sedadla jsou 
opatřena logem, které odkazuje na velmi ekologický původ použité kůže.
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Simply Clever prvky: Nová řešení usnadňují každodenní 
používání elektrického vozu

› Taška pro nabíjecí kabely, čistič nabíjecích kabelů a ochrana nabíjecí zásuvky
› Klasická škrabka na led je nově umístěna na vnitřní straně pátých dveří, mechanicky 

sklopné, elektricky odjistitelné tažné zařízení je k dispozici na přání
› Odkládací kapsy na mobilní telefony na zadní straně opěradel předních sedadel a dva 

úložné prostory na nové středové konzoli

Mladá Boleslav, 29. března 2021 – S počátkem éry elektromobility pomáhají nové Simply 
Clever prvky majitelům vozu ŠKODA ENYAQ iV usnadnit každodenní používání tohoto vozu. 
Na otázky typu „Kam uložím nabíjecí kabel?“, nebo „Jak zajistím, abych měl při manipulaci s
kabelem čisté ruce?“ má společnost ŠKODA AUTO odpovědi v podobě šikovných 
Simply Clever řešení. Nabíjecí kabel lze po použití v nabíjecí zásuvce snadno očistit čističem
nabíjecích kabelů. Po použití lze nabíjecí kabel uložit do tašky umístěné v zavazadlovém 
prostoru. Zásuvku během nabíjení rovněž chrání speciální kryt. Na přání je dostupné 
mechanicky sklopné, elektricky odjistitelné tažné zařízení, které se vyklopí po stisknutí 
tlačítka v zavazadlovém prostoru. Součástí standardní výbavy jsou také klasické 
Simply Clever prvky, například deštník ve dveřích řidiče nebo škrabka na led s měřítkem pro
kontrolní měření hloubky dezénu pneumatik, která se ve voze ENYAQ iV nenachází ve víčku 
palivové nádrže, ale na vnitřní straně pátých dveří. 

ŠKODA AUTO ulehčuje svým zákazníkům každodenní používání vozu díky mnoha Simply Clever 
prvkům, mezi které patří například držák parkovacích lístků na vnitřní straně A sloupku nebo háčky 
na tašky v zavazadlovém prostoru. Velmi praktické jsou dvě odkládací kapsy na mobilní telefony na
zadní straně opěradel předních sedadel. Komfort na zadních sedadlech dále zvyšují na přání 
dostupné stínicí rolety pro zadní boční skla a paket pro spaní, který obsahuje dvě velké, komfortní 
hlavové opěrky a přikrývku.

Nové uspořádání interiéru vozu ENYAQ iV bez klasického středového tunelu, který mají vozy se 
spalovacím motorem, využili designéři společnosti ŠKODA AUTO mj. pro promyšlené odkládací 
prostory. Kromě Jumbo Boxu o objemu 6,2 l, umístěného pod středovou loketní opěrkou, nabízí 
ENYAQ iV další úložný prostor o objemu 11,4 l, který se nachází pod středovou konzolí ve tvaru 
mostu. Také úložný prostor pod mezipodlahou zavazadlového prostoru má nový Simply Clever 
prvek – organizér s několika přihrádkami zaručí, aby se uložené předměty během jízdy samovolně 
nepohybovaly. V hlavní odkládací ploše velkého zavazadlového prostoru zajišťuje pořádek síťový 
program s otevíráním SigmaQuick, díky kterému lze sítě velmi jednoduše otvírat.

Přehled vybraných prvků Simply Clever (některé z nich jsou dostupné na přání):

Paket pro spaní
Mechanicky sklopné, elektricky odjistitelné tažné zařízení
Odkládací schránka v předních dveřích včetně deštníku
Síťový program pro zavazadlový prostor s komfortním otevíráním sítí SigmaQuick
Stínicí rolety pro zadní boční skla 
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Dva USB-C konektory vpředu
Dva USB-C konektory a 230V zásuvka vzadu
Elektricky ovládané páté dveře s funkcí Tip-To-Close a virtuálním pedálem
Dvě odkládací kapsy na mobilní telefony na zadní straně opěradel předních sedadel
Držák tabletu v Jumbo Boxu
Sklopné stolky na zadní straně opěradel předních sedadel
Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru
Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru
Dělicí síť zavazadlového prostoru
Roletový kryt zavazadlového prostoru ovládaný jedním dotykem
Odkládací prostor na roletový kryt pod podlahou zavazadlového prostoru
Cargo elementy po stranách zavazadlového prostoru a pod podlahou zavazadlového prostoru
Háčky na tašky v zavazadlovém prostoru
Držák parkovacích lístků na vnitřní straně A sloupku na straně řidiče
Odkládací schránka pro 1,5litrovou lahev v předních a zadních dveřích
Držák nápojů se systémem Easy Open
Elektricky ovládaná dětská pojistka
Odjištění opěry zadního sedadla ze zavazadlového prostoru 
Škrabka na led na vnitřní straně pátých dveří s měřítkem pro kontrolní měření hloubky dezénu 
pneumatik
Integrovaný trychtýř v uzávěru nádržky ostřikovačů čelního skla
Odkládací prostor pro výstražnou vestu ve všech dveřích 
Čistič nabíjecích kabelů
Taška pro nabíjecí kabely
Ochrana nabíjecí zásuvky
Přenosná nabíječka iV
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Ekosystém ŠKODA iV: Powerpass a wallboxy ŠKODA iV 
Charger ve dvou verzích

› Karta Powerpass umožní dobíjení v rámci Evropy pomocí jediné karty
› Dobíjení je možné také v síti rychlonabíjecích stanic Ionity 
› V nabídce budou wallboxy ŠKODA iV Charger pro nabíjení doma, včetně služby plánování 

a instalace zařízení

Mladá Boleslav, 29. března 2021 – ŠKODA AUTO se kromě výroby elektrifikovaných vozů 
zaměřuje také na budování ekosystému ŠKODA iV. Karta Powerpass umožní snadné, 
pohodlné nabíjení baterií na dobíjecích stanicích po celé Evropě, například v síti 
rychlonabíjecích stanic Ionity. ŠKODA AUTO za pomoci svých prodejců pokračuje v 
rozsáhlé výstavbě dobíjecí infrastruktury. Pro nabíjení doma nabízí ŠKODA AUTO dvě verze 
wallboxů ŠKODA iV Charger. Součástí služby je pomoc při plánování a instalaci zařízení.

S koupí vozu ŠKODA ENYAQ iV může zákazník po aktivaci služby „ENYAQ Booster” využívat 
kartu Powepass první rok za sníženou cenu. Jediná karta umožní dobíjení na většině z celkem 
195 000 nabíjecích stanic v zemích Evropské unie. Jedná se o většinu veřejných dobíjecích stanic 
a rychlonabíjecích stanic na mezinárodních silnicích a dálnicích. ŠKODA AUTO rozšiřuje dobíjecí 
infrastrukturu výstavbou sítě rychlonabíjecích stanic Ionity po celé Evropě a také výstavbou veřejně
dostupných dobíjecích stanic u svých prodejců. Ceny, které zcela odpovídají běžným tržním 
standardům, jsou prostřednictvím Powerpass transparentně a přehledně účtovány na měsíční bázi.
S koupí nového vozu ENYAQ iV platí zákazník za základní tarif Simply Charge první rok snížený 
základní poplatek. V případě objednání DC paketu si může zákazník v aplikaci Powerpass 
aktivovat službu „DC Booster“. Získá tak tarif Charge Faster, u kterého je základní poplatek první 
rok zdarma.

Wallboxy ŠKODA iV Charger pro nabíjení doma, včetně služby plánování a instalace
Pro individuální dobíjení doma nabídne ŠKODA AUTO dvě verze wallboxů ŠKODA iV Charger, 
které jsou součástí ekosystému ŠKODA iV. 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 vybaven čtečkou RFID, která umožňuje například 
bezpečnou identifikaci uživatele v podzemních garážích před zahájením nabíjení. Model ŠKODA iV
Charger Connect+ umí komunikovat se serverem prostřednictvím LTE mobilní sítě, nabízí čtečku 
RFID a certifikovaný elektroměr. Údaje o nabíjení baterie tak může uživatel neustále sledovat v 
aplikaci Powerpass. Pro maximální využití hospodárnosti elektrifikovaných vozů ŠKODA nabízí 
tuzemské zastoupení mladoboleslavské automobilky ve spolupráci se svými autorizovanými 
obchodníky balíčky služeb eMobility, které byly navrženy na míru jednotlivým skupinám zákazníků. 
Všechny služby jsou rozčleněny do tzv. zákaznických balíčků, které se liší svým rozsahem. 
Aktuálně jsou k dispozici balíčky S, M a L podle velikosti firmy, flotily elektromobilů a počtu 
požadovaných wallboxů.
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Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Christian Heubner Štěpán Řehák
Vedoucí Komunikace produktu Tiskový mluvčí Komunikace produktu
T +420 730 862 420 T +420 734 298 614
christian.heubner@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 
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem k 

vstupním segmentům, působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky v 
oblasti ekologie a diverzity. 

› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe
 iV, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV, 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů. 
› je už 30 let součástí 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 ve spolupráci s lokálním partnerem. 
› zaměstnává celosvětově zhruba 42.000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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