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ŠKODA AUTO obnovuje výrobu modelu ENYAQ iV  
 

› Výroba plně elektrického SUV musela být přerušena kvůli nedostatečným dodávkám dílů  

› Výroba se bude postupně navyšovat 

› Dodávky dílů jsou aktuálně opět zajištěné 

 

Mladá Boleslav, 26. dubna 2022 – Po několikatýdenním přerušení obnovila společnost 

ŠKODA AUTO výrobu modelu ENYAQ iV. Zpočátku bude z linek sjíždět zhruba 1 000 vozů 

týdně, kapacita se však bude postupně navyšovat. Důvodem pro přerušení výroby byly 

omezené dodávky kabelových svazků od dodavatelů z Ukrajiny. 

 

Společnost ŠKODA AUTO ve svém hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi obnovila výrobu plně 

elektrického SUV modelu ENYAQ iV. Kvůli omezeným dodávkám kabelových svazků bylo nutné 

produkci na několik týdnů přerušit.  

 

Nyní jsou dodávky potřebných dílů opět zajištěné a výrobu je možné obnovit. Dlouhodobým cílem 

společnosti ŠKODA AUTO je zachování plné výrobní kapacity. To ovšem závisí na dostupnosti dílů, 

přičemž další vývoj v tuto chvíli nelze předpovídat. 

 

Po obnovení výroby se počítá s týdenní kapacitou 1 000 vozů ENYAQ iV a tato úroveň se bude 

během následujících dvou měsíců postupně navyšovat. V dlouhodobém horizontu se v závodě 

v Mladé Boleslavi denně vyrobí až 370 vozů ENYAQ iV a ENYAQ COUPÉ iV. 

 

První SUV značky ŠKODA s plně elektrickým pohonem představuje pro českou automobilku zatím 

největší krok v realizaci své strategie elektromobility. ENYAQ iV vychází z modulární elektrifikované 

platformy (MEB) koncernu Volkswagen. Vůz vzniká v hlavním výrobním závodě společnosti ŠKODA 

AUTO v Mladé Boleslavi a je tak jediným modelem na bázi MEB v Evropě, který se vyrábí mimo 

Německo. Automobilka kvůli modelu ENYAQ iV přebudovala stávající linku a upravila ji i pro potřeby 

vozů kategorie MEB. Díky tomu zde – jako v jediném evropském závodě koncernu Volkswagen 

– probíhá současně výroba automobilů se spalovacími motory (na modulární platformě MQB) a 

elektromotory (na platformě MEB). Ze stejné linky tak vedle plně elektrického SUV sjíždí 

i nejprodávanější model OCTAVIA. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera    Martina Špittová 

Vedoucí Korporátní a  Tisková mluvčí Komunikace podniku 

Interní komunikace   (výroba, personalistika, životní prostředí) 

+420 326 811 773   T +420 730 862 526 

tomas.kotera@skoda-auto.cz   martina.spittova@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO obnovuje výrobu modelu ENYAQ iV  

Výroba musela být přerušena z důvodu zastavení dodávek 

kabelových svazků z Ukrajiny. Teď česká automobilka výrobu 

modelu ENYAQ iV znovu rozjíždí. 

 

 

 

 

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 automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 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; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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