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BEST OF mobility 2019: Čtenáři zvolili studii ŠKODA 
VISION iV vítězem v kategorii Concept Cars 
 

› ŠKODA VISION iV zvítězila v anketě časopisu BEST OF mobility v kategorii Concept Cars 

› Studie ŠKODA VISION iV dává nahlédnout do elektrické budoucnosti značky ŠKODA  

› Anketa BEST OF mobility oceňuje produkty a služby z vybraných automotive oblastí 

 

Weiterstadt/Mladá Boleslav, 12. září 2019 – V anketě časopisu BEST OF mobility 2019 zvolili 

čtenáři studii ŠKODA VISION iV vítězem v kategorii Concept Car. Tento koncept je prvním 

vozem značky ŠKODA na bázi modulární elektrifikované platformy (MEB) koncernu 

Volkswagen a dává nahlédnout do elektrické budoucnosti české automobilky. Cenu v rámci 

výstavy NEW MOBILITY WORLD na mezinárodním autosalonu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem 

převzal Frank Jürgens, mluvčí vedení společnosti ŠKODA AUTO Deutschland GmbH. 

 

Studie ŠKODA VISION iV s čistě elektrickým pohonem, která dává nahlédnout do elektrické 

budoucnosti značky ŠKODA, měla svou premiéru letos na jaře na autosalonu v Ženevě. První vůz  

automobilky na bázi modulární elektrifikované platformy (MEB) koncernu Volkswagen je dalším 

krokem české značky směrem k elektromobilitě. Čtyřdveřový crossover s karoserií typu kupé fascinuje 

emocionálními sportovními liniemi a nabízí pocit velkorysé prostornosti. O dynamický požitek z jízdy 

se postará pohon všech kol a dva elektromotory o systémovém výkonu 225 kW (306 k). 

 

Anketu časopisu BEST OF mobility pořádá vydavatelství HUSS-VERLAG ve spolupráci s mezinárodní 

poradenskou firmou Deloitte a německým svazem automobilového průmyslu (VDA). V celkem 18 

kategoriích, jako například Energy Concept, Mobile Services a Public Transport, nominovala redakce 

časopisu VISION mobility vždy po pěti produktech nebo službách. Od 1. dubna do 31. července pak 

mohli čtenáři volit své vítěze. V kategorii Concept Car pak zvítězila studie ŠKODA VISION iV. 

 

V roce 2019 zahájila ŠKODA éru elektromobility 

124 let po založení podniku přichází česká automobilka na trh s plug-in-hybridem SUPERB iV  a 

s vozem CITIGOe iV s čistě elektrickým pohonem. V roce 2020 budou následovat první sériové vozy 

na bázi platformy MEB. V příštích čtyřech letech bude značka ŠKODA investovat zhruba dvě miliardy 

eur do alternativních pohonů a do nových služeb mobility a do konce roku 2022 představí deset 

elektrifikovaných modelů. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
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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 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

  

 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
mailto:media@skoda-auto.cz
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-mapy/skoda-na-autosalonu-v-zeneve-2019/skoda-vision-iv-nabizi-pohled-na-elektrickou-budoucnost-znacky-skoda/
mailto:hermann.prax@skoda-auto.cz
mailto:stepan.rehak@skoda-auto.cz
https://twitter.com/skodacz
https://www.facebook.com/skoda.cz
https://www.instagram.com/skodacr/
https://www.youtube.com/user/SKODACeskarepublika
https://twitter.com/skodacz
https://www.facebook.com/skoda.cz
https://www.instagram.com/skodacr/
https://www.youtube.com/user/SKODACeskarepublika


TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 2 ze 2 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

ŠKODA Media Services 
media@skoda-auto.cz 

Fotografie k tématu: 

 

 

BEST OF mobility 2019: čtenáři zvolili studii ŠKODA 

VISION iV vítězem v kategorii Concept Cars 

Cenu v rámci výstavy NEW MOBILITY WORLD na 

mezinárodním autosalonu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem 

převzal Frank Jürgens (vpravo), mluvčí vedení společnosti 

ŠKODA AUTO Deutschland GmbH, od Dr. Martina Koerse, 

ředitele Sdružení německého automobilového průmyslu 

(VDA). 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

BEST OF mobility 2019: čtenáři zvolili studii ŠKODA VISION iV 

vítězem v kategorii Concept Cars 

Koncept je prvním vozem značky ŠKODA na bázi 

modulární elektrifikované platformy (MEB) koncernu 

Volkswagen a dává nahlédnout do elektrické budoucnosti 

české automobilky. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO 
› byla založena 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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