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ŠKODA na IAA 2019: Začátek trvale udržitelné budoucnosti 
 

› Vozy ŠKODA SUPERB iV a ŠKODA CITIGOe iV představují novou éru značky ŠKODA 

› Vstup do éry elektromobility a vývoj nových řešení v oblasti mobility pod značkou ŠKODA iV 

› Nový vzhled vlajkové lodi: Nabídku modernizované řady SUPERB doplňuje nová verze SUPERB SCOUT 

› Premiéry variant MONTE CARLO vozů ŠKODA SCALA a ŠKODA KAMIQ 

› Rozšíření nabídky ekologicky šetrných a úsporných vozů o modely SCALA G-TEC a KAMIQ G-TEC 

 

Mladá Boleslav/Frankfurt, 9. září 2019 – Představením nové značky ŠKODA iV a prvních sériově 

vyráběných elektrifikovaných vozů ŠKODA SUPERB iV a ŠKODA CITIGOe iV vstupuje značka 

ŠKODA v roce 2019 do éry elektromobility. Kromě prvního vozu ŠKODA s plug-in hybridním 

pohonem SUPERB iV doplňuje nabídku modernizované vlajkové lodě také robustní verze 

SCOUT. Vůz SCALA a městské SUV KAMIQ jsou doplněny o dvě nové varianty. Nová vrcholná 

verze MONTE CARLO dodává, jak je pro vozy ŠKODA typické, těmto vozům sportovní nádech 

lifestylové varianty. Nové verze s motorem G-TEC doplňují nabídku úsporných a velmi 

ekologických vozů značky ŠKODA s pohonem na zemní plyn. Všechny novinky značky ŠKODA 

jsou na autosalonu IAA 2019, konaném od 10. do 22. září, k vidění v hale 3.0, na stánku A11. 

 

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier říká: „ŠKODA AUTO vstupuje 

do éry elektromobility. Její počátek označují hned dva modely, náš první plně elektrický vůz 

CITIGOe iV, který představuje začátek elektromobility, a vůz SUPERB iV jako první vůz 

značky ŠKODA s plug-in hybridním pohonem. Také představujeme naši modernizovanou vlajkovou 

loď SUPERB s novými technologiemi a propracovanějším designem.“ 

 

Začátek trvale udržitelné budoucnosti: Nová značka ŠKODA iV zahrnuje kromě výroby vlastních 

elektrifikovaných vozů, které se vyznačují emocionálním vzhledem, futuristickým interiérem 

a nejmodernějšími technologiemi, také vývoj speciálního ekosystému pro řešení v oblasti 

mobility, mimo jiné díky vlastní kartě určené k nabíjení vozů. V následujících pěti letech investuje 

společnost ŠKODA AUTO celkem dvě miliardy eur. Jedná se tak o největší investiční program 

v historii značky ŠKODA. 

 

První elektrifikované modely ŠKODA SUPERB iV a ŠKODA CITIGOe iV 

ŠKODA SUPERB iV a ŠKODA CITIGOe iV jsou první elektrifikované, sériově vyráběné vozy 

v 124leté historii automobilky. Od začátku roku 2020 bude v nabídce vlajková loď SUPERB 

s plug-in hybridním pohonem. Kombinace výkonného benzinového motoru a elektromotoru nabízí 

systémový výkon 160 kW (218 k). ŠKODA SUPERB iV nabízí dojezd v čistě elektrickém režimu 

až 62 km dle cyklu WLTP. Kombinovaná hodnota emisí CO2 činí méně než 35 g/km. Dojezd vozu 

SUPERB iV v kombinovaném režimu s plně nabitou baterií a 50 l benzinu v nádrži činí až 930 km. 

Vůz CITIGOe iV je první čistě elektrický, lokálně bezemisní vůz značky ŠKODA. Pohon zajišťuje 

elektromotor o výkonu 61 kW. Dojezd v režimu WLTP činí až 252 km. 

 

ŠKODA SUPERB poprvé s full LED Matrix světlomety a také ve verzi SCOUT 

Čtyři roky po představení třetí generace vozu ŠKODA SUPERB nabízí modernizovaný vůz výrazné 

designové změny a nové technologie. Poprvé je také nabízena robustní verze SCOUT. Technickou 

novinkou jsou nové full LED Matrix světlomety. Premiéru ve voze ŠKODA slaví také motor 

2,0 TDI Evo nové generace o výkonu 110 kW (150 k) a prediktivní adaptivní tempomat. Nový 
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je také Emergency Assist pro víceproudé silnice, který bude dostupný od poloviny roku 2020. 

Vůz ŠKODA SUPERB SCOUT, který je nabízen výhradně v karosářské verzi kombi, v sobě spojuje 

prvky offroadového vozu, mezi které patří pohon všech kol, robustní prvky karoserie a paket 

pro špatné cesty, který zahrnuje zvětšení světlé výšky, s elegancí multifunkčního lifestylového vozu 

kombi. Nabízí také všechny přednosti modelové řady SUPERB. ŠKODA SUPERB SCOUT 

je v nabídce výhradně s nejvýkonnějším naftovým a benzinovým motorem modelové řady. 

Motor 2,0 TDI nabízí výkon 140 kW (190 k), motor 2,0 TSI pak 200 kW (272 k). Volba jízdního režimu 

Driving Mode Select zahrnuje také režim Off-road. Na přání je k dispozici adaptivní podvozek (DCC). 

 

ŠKODA SCALA a ŠKODA KAMIQ v nových variantách MONTE CARLO a G-TEC 

Novými variantami MONTE CARLO pro vozy ŠKODA SCALA a městské SUV ŠKODA KAMIQ 

rozšiřuje ŠKODA nabídku sportovních, lifestylově orientovaných modelů také o kompaktní třídu a třídu 

městských SUV. Názvem MONTE CARLO navazují oba vozy na historii závodních vozů ŠKODA. 

Díky výrazným, černým prvkům karoserie mají sportovnější vzhled. Nabízejí také lepší výbavu. Jsou 

nabízeny se všemi variantami motorů modelové řady. Varianty MONTE CARLO budou uvedeny na trh 

do konce roku 2019. V roce 2019 budou uvedeny na trh také modely SCALA G-TEC 

a KAMIQ G-TEC, které tak doplní nabídku velmi ekologických a výkonných vozů s pohonem na zemní 

plyn. Při této příležitosti představí ŠKODA na autosalonu IAA 2019 ve Frankfurtu studie podobné 

novým, sériovým vozům ŠKODA SCALA G-TEC a ŠKODA KAMIQ G-TEC.  

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 734 298 614 

hermann.prax@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 
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Download the ŠKODA Media Services app  

 
 

Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews. Veškeré 

informace k modelům ŠKODA na IAA získáte pod hashtagem #SKODAatIAA19. 

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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