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Světové premiéry v Bratislavě:  
ŠKODA představila značku iV pro elekromobilitu a modely 
CITIGOe iV a SUPERB iV 
 
› ŠKODA pod značkou iV spojuje elektrifikované vozy a kompletně propojený ekosystém 
› ŠKODA CITIGOe iV: První vůz v historii společnosti ŠKODA AUTO s čistě elektrickým pohonem 
› ŠKODA SUPERB iV: První model značky ŠKODA s plug-in-hybridním pohonem 
› ŠKODA SUPERB SCOUT: Robustní lifestylový model poprvé i v modelové řadě SUPERB 
› ŠKODA SUPERB: Optická a technická modernizace vlajkové lodi 

 
Mladá Boleslav, 23. května 2019 – Smršť premiér se značkou ŠKODA: česká automobilka 
poprvé využila své dlouholeté sponzorství IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji jako platformu 
pro prezentaci nových modelů. V den čtvrtfinálových zápasů představila ŠKODA ve slovenské 
metropoli Bratislavě svou novou značku iV pro elektromobilitu, a první elektrifikované sériové 
modely ve své dosavadní historii, vozy CITIGOe iV a SUPERB iV. Automobilka tak oficiálně 
vykročila do éry elektromobility. Kromě toho využila ŠKODA rámec této sportovní akce také 
k tomu, aby veřejnosti poprvé představila přepracovanou vlajkovou loď SUPERB a model 
SUPERB SCOUT. 
 
Se značkou iV pro elektromobilitu otevírá česká automobilka novou kapitolu ve své bohaté 124leté 
historii. ŠKODA iV zahrnuje vedle vlastní rodiny elektrifikovaných modelů také ucelený propojený 
ekosystém, aby byla elektromobilita pro zákazníky značky ŠKODA co možná nejjednodušší a 
nejpohodlnější. ŠKODA CITIGOe iV s čistě elektrickým pohonem a nová ŠKODA SUPERB iV s plug-
in-hybridním pohonem vstoupí do éry elektromobility jako první modely značky. Úspěšnou modelovou 
řadu SUPERB, která v Bratislavě debutuje v opticky a technicky modernizované podobě, poprvé 
obohatí také nová verze ŠKODA SUPERB SCOUT.  
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Hermann Prax    Štěpán Řehák 
Vedoucí Komunikace produktu  Komunikace produktu 
T +420 734 298 173   T +420 734 298 614 
hermann.prax@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 
 
Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA vstupuje do éry elektromobility 
Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO 
Bernhard Maier oznámil v Bratislavě představením nové 
značky ŠKODA iV vstup české automobilky do éry 
elektromobility. 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Nová ŠKODA CITIGOe iV s čistě elektrickým pohonem 
Christian Strube, člen představenstva společnosti ŠKODA 
AUTO za oblast technického vývoje, představil vůz ŠKODA 
CITIGOe iV, první vůz v historii společnosti s čistě 
elektrickým pohonem. 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA SUPERB iV s plug-in-hybridním pohonem 
Model ŠKODA SUPERB iV, který představil Christian 
Strube, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za 
oblast technického vývoje, je prvním vozem značky ŠKODA 
s plug-in-hybridním pohonem. 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

S modely CITIGOe iV a SUPERB iV vstříc elektrické  
budoucnosti 
Zleva: Bernhard Maier, předseda představenstva 
společnosti ŠKODA AUTO, Dr. Michael Oeljeklaus, člen 
představenstva pro výrobu a logistiku, Alain Favey, člen 
představenstva pro prodej a marketing, Bohdan Wojnar, 
člen představenstva za oblast řízení lidských zdrojů, a 
Christian Strube, člen představenstva za oblast technického 
vývoje s vozy ŠKODA SUPERB iV a ŠKODA CITIGOe iV. 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

Nová ŠKODA SUPERB SCOUT 
Alain Favey, člen představenstva společnosti ŠKODA 
AUTO za oblast prodeje a marketingu, představuje nové 
multifunkční lifestylové kombi ŠKODA SUPERB SCOUT. 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu 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, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 39 000 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“. 
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