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ŠKODA ENYAQ iV nominována na cenu evropské 
„Auto roku“ 
 

› ŠKODA ENYAQ iV postoupila do finále jako jeden ze sedmi nejlepších modelů 

› Vítěze vybírá 61 motoristických novinářů z 23 evropských zemí 

› Držitel titulu „Auto roku 2022“ bude vyhlášen v Ženevě na konci února 2022 

 

Mladá Boleslav, 1. prosince 2021 – Po vítězství v anketě "Golden Steering Wheel 2021" je 

nyní ŠKODA ENYAQ iV nominována také na cenu evropské "Auto roku". Ocenění 

každoročně uděluje devět evropských odborných automobilových časopisů a to již od roku 

1963. Z celkem 65 nominovaných novinek z uplynulých dvanácti měsíců se ŠKODA ENYAQ 

iV kvalifikovala do finále jako jeden ze sedmi nejlepších modelů. O vítězi rozhodne 

mezinárodní odborná porota složená z 61 motoristických novinářů z celkem 23 evropských 

zemí. Držitel titulu „Auto roku 2022“ bude vyhlášen v Ženevě na konci února 2022.  

 

Ocenění "Auto roku" (COTY) je jedním z nejvýznamnějších automobilových ocenění v Evropě a 

uděluje se každoročně již od roku 1963. Do původního předběžného seznamu účastníků ankety 

"Auto roku 2022" bylo zařazeno 65 nových vozů představených v uplynulých 12 měsících. Nyní 

bylo vybráno sedm finalistů: Po modelu ŠKODA OCTAVIA v loňském ročníku se letos do užšího 

výběru dostal jako další vůz české automobilky také ENYAQ iV. Porotu tvoří 61 odborných novinářů 

z 23 evropských zemí, přičemž počet členů v každé zemi závisí na velikosti příslušného trhu: 

Německo, Francie, Velké Británie, Itálie a Španělsko tak mají v porotě každý po 6 členech, Českou 

republiku reprezentuje jeden zástupce. Slavnostní vyhlášení proběhne na konci února 2022.  

 

Čistě elektrická ŠKODA ENYAQ iV je dosud největším krokem české automobilky v realizaci její 

strategie elektrifikace. SUV je prvním sériovým modelem značky ŠKODA na bázi modulární 

platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen a vyrábí se v hlavním závodě společnosti 

ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. ENYAQ iV je tak jediným modelem MEB v Evropě, který se 

vyrábí mimo Německo. Má pohon zadních nebo všech kol a na výběr je také pět úrovní výkonu od 

109 do 220 kW a tři velikosti baterií. S dojezdem více než 520 kilometrů v cyklu WLTP je zcela 

vhodný i pro delší cestování. 

 

Nominace do nejužšího výběru sedmi finalistů ocenění „Auto roku“ je dalším úspěchem modelu 

ŠKODA ENYAQ iV. Již na začátku listopadu získal mezinárodně uznávané ocenění „Golden 

Steering Wheel 2021“ jako nejlepší SUV s elektrickým pohonem  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner  Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Mluvčí Komunikace produktu 

T +420 730 862 420  T +420 734 298 614 

christian.heubner@skoda-auto.cz   stepan.rehak@skoda-auto.cz   

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA ENYAQ iV nominována na evropské „Auto roku“ 
Po vítězství v anketě "Golden Steering Wheel 2021" je 

nyní ŠKODA ENYAQ iV nominována také na cenu "Auto 

roku". Ocenění každoročně uděluje devět evropských 

odborných automobilových časopisů a to již od roku 1963. 

Z celkem 65 nominovaných novinek z uplynulých dvanácti 

měsíců se ŠKODA ENYAQ iV kvalifikovala do finále jako 

jeden ze sedmi nejlepších modelů. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA ENYAQ iV nominována na evropské „Auto roku“ 

Čistě elektrická ŠKODA ENYAQ iV je dosud největším 

krokem české automobilky v realizaci její strategie 

elektrifikace. SUV je prvním sériovým modelem značky 

ŠKODA na bázi modulární platformy pro elektromobily 

(MEB) koncernu Volkswagen a vyrábí se v hlavním 

závodě společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 
ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě; 
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů;  
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem;  
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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