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Nová varianta nejprodávanějšího českého elektromobilu: 
ENYAQ RS iV dorazí na český trh v prvním čtvrtletí 2023 
 

› Už na začátku příštího roku budou spuštěny objednávky na novou variantu ENYAQ RS iV a 

následně budou vozy k dispozici i u autorizovaných prodejců  

› Zákazníci modelové řady ENYAQ iV v České republice volí bohatě vybavené varianty a 

nejvyšší kapacitu baterie 

 

Mladá Boleslav, 5. prosince 2022 – Již v prvním čtvrtletí příštího roku vstoupí na český trh nová 

varianta modelové řady elektrického SUV ENYAQ iV. Sportovní verze ENYAQ RS iV bude 

dalším přírůstkem do rodiny nejprodávanějšího elektromobilu v tuzemsku. Ceny představí 

české zastoupení mladoboleslavské automobilky v nadcházejících týdnech. Dosavadní 

zákazníci oblíbeného českého elektromobilu sahají ve více než 90 % případů po nejvyšší 

kapacitě baterie a téměř 40 % prodaných vozů má pohon všech kol. 

 

Modelová řada ŠKODA ENYAQ iV je už od začátku prodejů v květnu 2021 s velkým náskokem 

nejprodávanějším elektromobilem v České republice. Další prodejní impuls dostane elektrické SUV 

mladoboleslavské automobilky díky příchodu nové varianty ENYAQ RS iV. „Ohromně si vážíme 

stávajícího úspěchu a věříme, že právě nová varianta ENYAQ RS iV bude dalším prodejním impulsem 

pro elektromobilitu na českém trhu. U autorizovaných prodejců bude k dispozici během prvního 

čtvrtletí příštího roku, ceny představíme v nadcházejících týdnech a očekáváme, že tato varianta bude 

mít přibližně 25% podíl na prodejích SUV varianty modelu ENYAQ iV,“ popisuje novinku Tomáš 

Duchoň, vedoucí prodeje českého zastoupení automobilky ŠKODA AUTO. 

 

Nejoblíbenější varianty: bílá barva, sportovní provedení i inovativní technologie 

Aktuální data ukazují, že zákazníky na nejnovějším elektromobilu ŠKODA AUTO nejvíce oslovuje 

výkon, pohodlí a zážitek z jízdy – v prodejích jednoznačně vedou varianty vozu s větší a výkonnější 

baterií. Na základní verzi iV 60 připadá jen 8 % prodejů. Téměř tři čtvrtiny všech elektromobilů 

ENYAQ iV tvoří různé varianty verze 80, už bezmála pětinu pak nejvýkonnější COUPÉ RS iV. 

Nejoblíbenější je mezi zákazníky sportovní interiér, exkluzivní pro výbavový stupeň SPORTLINE, 

kterým disponuje 28 % všech vozů ENYAQ iV, následuje standardní interiér LOFT s 15 % a RS 

LOUNGE s 12 %, který je spolu s RS Suite vyhrazen pro vozy ENYAQ COUPÉ RS iV. Bezmála 40 % 

vozů ENYAQ iV se může pochlubit pohonem všech kol. Z barevných provedení modelu je mezi 

zákazníky nejoblíbenější bílá Moon, v němž z výrobní linky sjíždí každý pátý ENYAQ iV. Těsně pak 

následuje stříbrná Arctic a černá Magic. Dohromady na tyto tři barvy připadá bezmála 60 % všech 

vozů ENYAQ iV.  

 

Na ENYAQ iV připadá v roce 2022 přes 36 % registrací 

Od spuštění prodeje v květnu 2021 již bylo v České republice zaregistrováno přes 1 800 vozů ŠKODA 

ENYAQ iV. Za tuto dobu tak na tento model připadá celá třetina všech tuzemských registrací osobních 

elektromobilů. V roce 2022 činí podíl dokonce 36 %. K základním variantám 60 a 80, jež byly 

v nabídce už při spuštění předprodeje, přibyly během roku 2021 také verze s pohonem všech kol a 

také varianty SPORTLINE, posouvající zážitek ze svižné a živé jízdy na ještě vyšší úroveň. V roce 

2022 pak ŠKODA AUTO představila také ENYAQ COUPÉ RS iV – svůj nejvýkonnější vůz s pohonem 

všech kol a výkonem 220 kW*. Nyní přichází varianta RS i pro standardní model ENYAQ iV. 
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* Maximální elektrický výkon 220 kW: Maximální jízdní výkon, který je dle UN-GTR.21 dostupný po dobu až 30 sekund. 
Množství dostupného jízdního výkonu pro danou jízdní situaci závisí na proměnných, jako je zejména venkovní teplota a stav nabití, 
teplota, technický stav nebo stáří vysokonapěťového akumulátoru. Maximální jízdní výkon je k dispozici, když je teplota 
vysokonapěťového akumulátoru v rozmezí 23-50°C a jeho úroveň nabití je vyšší než 88 %. Odchylky, zejména od výše uvedených 
parametrů, mohou vést od snížení jízdního výkonu až k jeho úplné nedostupnosti. Teplotu vysokonapěťového akumulátoru lze do 
určité míry ovlivnit pomocí funkce nezávislé klimatizace a úroveň nabití je možné nastavit v infotainmentu vozidla. Aktuálně 
dostupný jízdní výkon se zobrazuje na indikátoru výkonu vozidla. Pro zachování nejlepší využitelné kapacity vysokonapěťového 
akumulátoru se při každodenním používání vozidla doporučuje nastavit cílovou úroveň nabití na 80 % (na 100 % doporučujeme 
vysokonapěťový akumulátor nabíjet například pouze před delší cestou). 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Vítězslav Kodym    Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 326 811 784   T +420 734 298 614 

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 
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Pro aktuální informace nás sledujte na twitter.com/skodaautonews. Veškeré 

informace k novému vozu ŠKODA ENYAQ RS iV získáte pod hashtagem 

#EnyaqRSiV. 

 

 

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. 

 

mailto:vitezslav.kodym@skoda-auto.cz
mailto:stepan.rehak@skoda-auto.cz
https://www.skoda-storyboard.com/cs/media-room/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/media-room/
https://twitter.com/skodaautonews
https://twitter.com/hashtag/EnyaqRSiV?src=hash
https://www.skoda-storyboard.com/en/skoda-media-services-application/

