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S vozy ŠKODA CITIGOe iV a SUPERB iV vstupuje 
ŠKODA AUTO do elektrické a trvale udržitelné budoucnosti 
 

› První čistě elektrický vůz značky ŠKODA a první vůz značky ŠKODA s plug-in hybridním 

pohonem 

› Představením značky ŠKODA iV a prvních iV modelů vstupuje český výrobce automobilů 

do éry elektromobility 

› ŠKODA do elektromobility přináší nová řešení mobility a Simply Clever prvky 

 

Mladá Boleslav, 25. listopadu 2019 – Představením prvních elektrifikovaných, sériově 

vyráběných vozů SUPERB iV a CITIGOe iV a značky ŠKODA iV vstupuje společnost 

ŠKODA AUTO do nové éry elektromobility a zároveň činí další krok v přípravě na úspěšnou 

budoucnost. SUPERB iV s plug-in hybridním pohonem, který se vyrábí v závodě 

v Kvasinách, a čistě elektrické CITIGOe iV, budou uvedeny na trh na začátku roku 2020. 

 

Elektromobilita je hlavním pilířem strategie trvale udržitelného rozvoje společnosti ŠKODA AUTO 

pod názvem GreenFuture. Je také součástí DNA značky ŠKODA. Očekává se, že v roce 2025 

bude činit podíl elektrifikovaných vozů značky ŠKODA na celkovém prodeji až 25 %. O 30 % 

by se také měly snížit emise CO2 vozů značky v porovnání s rokem 2015. Po vozech CITIGOe iV 

a SUPERB iV vzroste počet modelů nové značky ŠKODA iV do konce roku 2022 na více než deset 

elektrifikovaných vozů. 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. 

 

ŠKODA CITIGOe iV: První lokálně bezemisní městský vůz se sportovním duchem 

ŠKODA CITIGOe iV je první čistě elektrický sériový vůz ve 124leté historii společnosti 

ŠKODA AUTO. Díky dynamickým jízdním vlastnostem v městském provozu a kompaktním 

rozměrům je tak skvělým vozem do moderního města. Nabízí také lokálně bezemisní jízdu 

a nízké provozní náklady. Řidič může volit z jízdních režimů Normal, Eco a Eco+, které 

umožňují široký rozsah nastavení dynamické nebo úsporné jízdy. Vysokou úroveň bezpečnosti 

zajišťují nové asistenční systémy, například Asistent jízdy v pruzích (Lane Assist). Mobilní 

online služby ŠKODA Connect umožňují pomocí aplikace pohodlné a rozsáhlé Služby vzdáleného 

přístupu k vozu CITIGOe iV. Aplikace Move&Fun nabízí také novou funkci e-Manager, která 

zobrazuje řidiči dojezd, tok energie ve voze a rekuperaci brzdné energie. Dokáže také před 

jízdou nastavit nabíjení baterie nebo zapnutí klimatizace. 

 

ŠKODA SUPERB iV nabízí dojezd v čistě elektrickém režimu až 62 km 

SUPERB iV je první vůz značky ŠKODA s plug-in hybridním pohonem, který dokáže v čistě 

elektrickém módu v režimu WLTP lokálně bezemisní dojezd až 62 km. Má rovněž nízké provozní 

náklady. Celkový kombinovaný dojezd činí až 930 km. SUPERB iV s plug-in hybridním pohonem 

je nabízen ve výbavových stupních Ambition a Style, L&K a také ve verzi SPORTLINE. Oproti verzím 

se spalovacím motorem má infotainment nejnovější třetí generace modulární platformy MIB 

a také na přání nabízené dodatečné asistenční systémy, například Asistent pro manévrování 

s přívěsem (Trailer Assist) nebo Panoramatický kamerový systém (Area View). Pomocí 

aplikace lze na dálku ovládat klimatizaci. Z běžné domácí zásuvky se baterie, která má brutto 
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kapacitu 13 kWh, resp. Netto kapacitu 10,4 kWh, nabije pohodlně přes noc za zhruba pět hodin. 

Pomocí výkonnějšího wallboxu trvá nabití zhruba 3,5 hodiny. 

 

CITIGOe iV a SUPERB iV nabízí nejmodernější asistenční systémy a technologie 

Čistě elektrický vůz ŠKODA CITIGOe iV je standardně vybaven Asistentem jízdy v pruzích 

(Lane Assist). SUPERB iV nabízí vedle všech moderních asistenčních systémů modernizovaného vozu 

SUPERB také exkluzivní, na přání dostupný Asistent pro manévrování s přívěsem (Trailer Assist) 

a Panoramatický kamerový systém (Area View). V nabídce jsou také inovativní full LED Matrix 

světlomety s animovanou funkcí Coming/Leaving Home a adaptivní podvozek DCC včetně volby 

jízdního režimu Driving Mode Select. Nová, větší maska chladiče nedávno modernizovaného vozu 

SUPERB je téměř celá v chromovaném provedení. Konektor nabíjecího kabelu se nachází pod 

krytkou v masce chladiče. Zvukový generátor E-noise s předstihem upozorní chodce a cyklisty, 

že se k nim blíží vůz jedoucí v elektrickém režimu. Identifikačním znakem vozu ŠKODA SUPERB iV 

je nápis ŠKODA a specifická plaketa iV na zádi. Stejné identifikační znaky má i pětidveřové 

CITIGOe iV, které má navíc masku chladiče v barvě vozu, nový tvar předního nárazníku a vnější 

zpětná zrcátka s integrovanými směrovými světly. 

 

Specifické designové prvky vozů iV v interiéru a inovativní možnosti konektivity 

Oba modely iV mají nové specifické ukazatele, které řidiči zobrazují důležité informace 

o spotřebě energie, stavu dobití baterie nebo rekuperaci brzdné energie. Novou přístrojovou 

desku vozu CITIGOe iV zdobí designové dekory se stříbrným nebo černým motivem. Zelené 

prošití na manžetě volicí páky a na přání také na sedadlech dodává interiéru nový design. 

Automatická klimatizace Climatronic a centrální zamykání s dálkovým ovládáním, ambientní 

LED osvětlení, výškově nastavitelná přední sedadla s velmi kvalitním látkovým potahem 

a kožený volant s plaketou iV jsou součástí standardní výbavy. Interiér vozu SUPERB iV 

se odlišuje od vozů SUPERB s benzinovým nebo naftovým motorem tlačítky volby elektrického 

režimu a režimu Sport. Součástí standardní výbavy je nabíječka pro nabíjení z domácí zásuvky. 

Na přání je v nabídce propojovací kabel pro veřejnou dobíječku nebo wallbox. V oblasti 

infotainmentu a konektivity má model SUPERB iV systémy nejnovější generace. Díky 

zabudované kartě eSIM včetně datového balíčku je vůz neustále online. Model CITIGOe iV 

je standardně vybaven rádiem Swing včetně držáku pro chytré telefony, které v kombinaci 

s aplikací Move&Fun jsou schopny vytvořit druhý displej k zobrazení údajů o voze, mapy 

navigace nebo přehrávání médií. Nabízí také přístup k funkci e-Manager. 

 

Investice do českých výrobních závodů v Kvasinách a Mladé Boleslavi 

Společnost ŠKODA AUTO investuje v příštích pěti letech celkem dvě miliardy eur do vývoje 

elektrických vozidel a nových služeb v oblasti mobility. Jedná se tak o největší investiční program 

v historii ŠKODA AUTO. Celkem 12 milionů eur již bylo vynaloženo na přestavbu svařovny 

a montážní haly v závodě v Kvasinách, kde bude první v České republice vyráběný vůz 

SUPERB iV s plug-in hybridním pohonem vyráběn na stejné výrobní lince jako ostatní 

varianty modelu SUPERB. Lithium-iontové baterie pro vůz SUPERB iV a ostatní vozy 

s plug-in hybridním pohonem koncernu Volkswagen budou vyráběny v hlavním závodě 

ŠKODA v Mladé Boleslavi. ŠKODA AUTO již v této oblasti investovala 25,3 milionů eur.   
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ŠKODA iV: inovativní, inteligentní a inspirativní  
 

› Elektrifikované vozy ŠKODA s emocionálním vzhledem a futuristickým interiérem 

› V E-Mobilitě ŠKODA přináší skvělý poměr ceny a užitné hodnoty a prvky Simply Clever 

› Investice ve výši dvou miliard eur do elektromobility a nových služeb v oblasti mobility 

› Do konce roku 2022 bude představeno více než deset vozů ŠKODA iV 

 

Mladá Boleslav, 25. listopadu 2019 – Představením vozů CITIGOe iV a SUPERB iV vstupuje 

společnost ŠKODA AUTO v roce 2019 do éry elektromobility. Čistě elektrický vůz 

se sportovním duchem CITIGOe iV a vůz SUPERB iV s plug-in hybridním pohonem jsou 

první elektrifikované, sériově vyráběné vozy ve 124leté historii značky ŠKODA. Zároveň 

se jedná o první vozy nové značky ŠKODA iV. Značka ŠKODA iV zahrnuje výrobu vlastních 

elektrifikovaných vozů, které se vyznačují emocionálním vzhledem, futuristickým interiérem 

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

mobility. Současné elektrifikované vozy značky ŠKODA vycházejí z vynálezů českého 

designéra ze začátku dvacátého století. 

 
Známý český designér a vynálezce František Křižík, který mimo jiné vynalezl obloukovou lampu 

a byl průkopníkem elektrických tramvají, představil v roce 1908 první elektricky poháněný vůz. 

Na základu vozu LAURIN & KLEMENT typ E z Mladé Boleslavi sestavil Křižík vůz, který byl 

vybaven systémem, který bychom nazvali novodobým sériovým hybridním vozem.   

 
O 111 let později investuje společnost ŠKODA AUTO v rámci Strategie 2025 v následujících pěti 

letech celkem dvě miliardy eur do vývoje elektrických vozidel a nových služeb v oblasti mobility, 

například do carsharingových platforem. Jde tak o doposud největší investiční program v historii 

podniku. ŠKODA AUTO se jako součást koncernu Volkswagen plně hlásí k cílům pařížské 

klimatické dohody a usiluje o to, udržet zvyšování teploty na naší planetě výrazně pod dvěma 

stupni Celsia. Elektromobilita je tak hlavním pilířem strategie trvale udržitelného rozvoje 

společnosti ŠKODA AUTO pod názvem GreenFuture. Zároveň je součástí DNA značky ŠKODA. 

 

Do konce roku 2022 bude představeno více než deset vozů ŠKODA iV 

Společnost ŠKODA AUTO očekává, že podíl elektrifikovaných vozů na celkovém prodeji bude 

do roku 2025 činit přibližně 25 %. Po vozech CITIGOe iV a SUPERB iV se nabídka nových vozů 

ŠKODA iV rozroste do konce roku 2022 na více než deset elektrifikovaných vozů. V roce 2020 

se objeví nová generace vozu ŠKODA OCTAVIA s plug-in hybridním pohonem a první dva čistě 

elektrické vozy na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen. 

 

Inovativní, inteligentní, inspirativní – písmeno „i“ v názvu nové značky ŠKODA iV označuje hned 

několik vlastností, které charakterizují nové, elektrifikované vozy ŠKODA iV. Může také znamenat 

ikonický, individuální nebo intuitivní, protože modely ŠKODA iV mají specifický charakter, nabízí 

možnosti personalizace a jsou lehce ovladatelné. Písmeno „V“ v názvu ŠKODA iV znamená 

„vozidlo“. Modely ŠKODA iV se vyznačují moderním, sportovním, a především emocionálním 

vzhledem. Při pohledu zvenku se budou dále a více zaměřovat na čisté, krystalické prvky. 

Dále budou mít futuristický interiér a budou vybaveny nejmodernějšími možnostmi konektivity 

a inovativními technologiemi. Všechny vozy ŠKODA iV budou také nabízet pro značku 

ŠKODA typický výborný poměr ceny a užitné hodnoty a typické prvky Simply Clever.  
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Snižování emisí CO2 a trvale udržitelný rozvoj 

Do roku 2025 chce společnost ŠKODA AUTO snížit emise CO2 vozů značky ŠKODA o 30 % 

v porovnání s rokem 2015. Dalším cílem je vyrábět vozy v českých výrobních závodech od roku 

2025 s využitím elektrické energie, vyrobené při zachování neutrální bilance CO2. ŠKODA AUTO 

také vybuduje interní dobíjecí infrastrukturu. Bylo již vybudováno více než 300 dobíjecích stanic 

za 3,4 milionů eur, které jsou ve zkušebním provozu. Do roku 2022 plánuje ŠKODA AUTO 

výstavbu přibližně 1 500 dobíjecích bodů přímo v závodech nebo v jejich okolí, které budou mít 

důležitou roli při rozvoji E-Mobility. SUPERB iV se vyrábí v Kvasinách na stejné výrobní lince jako 

ostatní varianty modelu SUPERB. Za tímto účelem byla v Kvasinách upravena svařovna 

a montážní hala za celkem 12 milionů eur. Společnost ŠKODA AUTO, která je jedním z největších 

zaměstnavatelů v České republice, také zřídila v Kvasinách nové, speciální tréninkové centrum iV, 

kde vzdělává své zaměstnance a připravuje je na nové požadavky v oblasti elektromobility. 

Školení na novou éru elektromobility již absolvovalo téměř 15 000 zaměstnanců. V hlavním závodě 

v Mladé Boleslavi jsou vyráběny vysokonapěťové baterie pro vůz SUPERB iV a ostatní vozy 

s plug-in hybridním pohonem koncernu Volkswagen. ŠKODA AUTO investovala do výrobních linek 

na výrobu vysokonapěťových baterií 25,3 milionů eur. V roce 2020 začnou z výrobních linek 

v Mladé Boleslavi sjíždět také čistě elektrické vozy značky ŠKODA postavené na platformě MEB. 

ŠKODA AUTO si uvědomuje svou společenskou odpovědnost nejen vůči svým zaměstnancům. 

ŠKODA AUTO dbá také u svých dodavatelů na dodržování lidských práv a bezpečnosti při práci 

a na to, aby bylo pracovní prostředí čisté a příjemné. 

 

Moderní možnosti dobíjení elektrifikovaných vozů 
Aby mohla být elektromobilita Simply Clever, podporuje značka ŠKODA iV také výstavbu dobíjecí 

infrastruktury. Nabízí například cenově dostupné wallboxy, které umožňují pohodlné nabíjení doma, 

které je rychlejší a efektivnější než nabíjení z běžné domácí zásuvky. SUPERB iV lze nabít pomocí 

wallboxu s výkonem až 3,6 kW. Vůz CITIGOe iV lze dobít pomocí wallboxu s výkonem až 7,2 kW 

nebo prostřednictvím veřejné rychlonabíjecí stanice na stejnosměrný proud s výkonem až 40 kW. 

Mobilní online služby ŠKODA Connect pomáhají inteligentně vyhledat dobíjecí stanice. V budoucnu 

umožní tyto služby také předem si zarezervovat požadovanou dobíjecí stanici. Další novinkou 

je připravovaná karta ŠKODA eCharge s mezinárodním přesahem, která nebude závislá na jednom 

poskytovateli elektrické energie a nabídne jednoduché placení za dobíjení v rámci Evropy 

prostřednictvím jediné karty.   
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Citáty: Management společnosti ŠKODA AUTO 
o vozech ŠKODA iV 
 

Bernhard Maier, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO, říká: 

„Vozy SUPERB iV a CITIGOe iV jsou pro značku ŠKODA velmi důležité. Znamenají 

počátek přechodu od vozů se spalovacím motorem k elektrifikovaným vozům.  

 

„Všechny budoucí elektrické vozy budou rozpoznatelné díky značce ŠKODA iV. Do konce 

roku 2022 bude v nabídce již více než deset vozů iV. Očekává se, že v roce 2025 bude činit 

podíl elektrifikovaných vozů značky ŠKODA na celkovém prodeji zhruba 25 %.“  

 

„Máme v úmyslu, snížit emise CO2 u našich vozů do roku 2025 o 30 % v porovnání 

s rokem 2015. Naše elektro-ofenzíva v tom hraje významnou roli.“ 

 

„Je samozřejmé, že také naše iV modely disponují charakteristickými rysy pro vozy ŠKODA, 

jako je vysoká úroveň funkčnosti, velké množství prostoru a futuristický design, značné množství 

Simply Clever prvků a přesvědčivý poměr ceny a užitné hodnoty. Rád to uvádím pod jednotným 

termínem „Smart Understatement“.“ 

 

Christian Strube, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO odpovědný 

za oblast Technického vývoje, říká: 

„Společnost ŠKODA AUTO je na elektromobilitu připravena. Naše první elektrifikované vozy 

CITIGOe iV a SUPERB iV nabízí zákazníkům možnost lokálně bezemisní jízdy. CITIGOe iV 

s čistě elektrickým pohonem je ekologický, dobře ovladatelný, dynamický městský vůz 

se sportovním duchem, který nabízí dojezd až 252 km v cyklu WLTP. Skutečnost, že je vůz 

SUPERB iV prvním vozem s plug-in hybridním pohonem, má také svůj důvod. SUPERB 

je vlajkovou lodí značky ŠKODA a důležitým nositelem image a technologií značky ŠKODA.“ 

 

Alain Favey, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO odpovědný za oblast 

prodeje a marketingu, říká: 

„Prvními vozy iV vstupuje ŠKODA AUTO do éry elektromobility. CITIGOe iV je dobře ovladatelný, 

lokálně bezemisní městský vůz se sportovním duchem. Skvěle se tak hodí do moderního města. 

Konkurenceschopná cena přesvědčí mnoho nových zákazníků k tomu, aby si pořídili toto 

elektrické vozidlo. SUPERB iV je určen ekologicky smýšlejícím rodinám s dětmi, které se velmi 

zajímají o moderní a trvale udržitelnou mobilitu, a také mnoha firemním zákazníkům 

a provozovatelům vozového parku, pro které je důležité lokálně bezemisní cestování ve městě 

a nízké provozní náklady.“ 
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ŠKODA CITIGOe iV nabízí dojezd až 252 km 
v cyklu WLTP a jízdu bez emisí 
 

› První čistě elektrický, sériově vyráběný vůz ve 124leté historii ŠKODA AUTO 

› Elektromotor o výkonu 61 kW je velmi šetrný k životnímu prostředí a zajišťuje 

dynamické jízdní vlastnosti 

› Lithium-iontovou baterii lze dobít na 80 % kapacity za 1 hodinu 

 

Mladá Boleslav, 25. listopadu 2019 – ŠKODA CITIGOe iV je první čistě elektrický, sériově 

vyráběný vůz ve 124leté historii ŠKODA AUTO. Díky elektromotoru o výkonu 61 kW nabízí 

tento městský vůz se sportovním duchem, který se vyrábí ve slovenské Bratislavě, lokálně 

zcela bezemisní jízdu. Maximální točivý moment 212 Nm je k dispozici ihned po startu. 

Trakční baterie, která je umístěna v podlaze vozu CITIGOe iV, a s tím spojené nižší těžiště 

vozu dále přispívají k dynamickým jízdním vlastnostem. Lithium-iontová baterie, která 

má kapacitu 36,8 kWh, resp. využitelnou netto kapacitu 32,3 kWh, umožňuje dojezd 

až 252 km v cyklu WLTP, což stačí pro každodenní pojíždění po městě. 

 

Lokálně bezemisní elektrický pohon ve voze ŠKODA CITIGOe iV zajišťuje synchronní elektromotor, 

který pracuje s maximálními otáčkami 11 000 min-1. Elektromotor má výkon 61 kW. Jak je pro 

elektromotory typické, je maximální točivý moment 212 Nm k dispozici ihned po startu. 

Jednostupňová převodovka, které je integrována v elektromotoru, pohání přední kola. Snižuje tak 

ztráty v pohonném ústrojí a je tak účinnější než vícestupňové převodovky. Velmi dobré vlastnosti 

při brzdění podporuje elektromechanický posilovač brzd, který přesně určuje brzdnou sílu a také 

rychleji reaguje.  

 

Vysokonapěťová trakční baterie umístěná v podlaze vozu 

Lithium-iontová baterie vozu ŠKODA CITIGOe iV má kapacitu 36,8 kWh, respektive netto kapacitu 

32,3 kWh. Baterie s kapacitou 60 Ah se skládá ze 168 článků a má rozměry 1,1 × 1,7 m a výšku 

pouhých 0,3 m. Je umístěna v podlaze vozu pod sedadly a středovým tunelem. CITIGOe iV 

má tak nižší těžiště než vozy CITIGO s benzinovým motorem, což pozitivně ovlivňuje jízdní 

vlastnosti tohoto městského vozu. Spojovacím členem mezi vysokonapěťovou trakční baterií 

a elektromotorem je výkonová elektronika, která přeměňuje stejnosměrný proud z trakční baterie 

na střídavý proud, který pohání elektromotor. Na základě stavu nabití baterie, teploty a předchozího 

zatížení je stanovena výše točivého momentu. 

 

Tři jízdní režimy 

Řidič vozu ŠKODA CITIGOe iV může volit ze tří jízdních režimů. V režimu Normal je k dispozici 

maximální výkon 61 kW a točivý moment 212 Nm. Pružné zrychlení z 60 na 100 km/h tak vůz 

zvládá za 7,3 s, zrychlení z 0 na 100 km/h činí 12,3 s. Maximální rychlost činí 130 km/h. V režimu 

Eco je k dispozici výkon 50 kW a točivý moment 167 Nm. Zrychlení z 0 na 100 km/h činí v tomto 

režimu 14,3 s, maximální rychlost činí 120 km/h. Výkon klimatizace v režimu Eco je lehce omezen. 

Nejúspornější jízdu nabízí režim Eco+. V tomto režimu je k dispozici výkon 40 kW a maximální 

točivý moment 133 Nm. Maximální rychlost činí 95 km/h. V režimu Eco+ je klimatizace vypnuta. 

Dojezd činí až 252 km v cyklu WLTP. 
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Krátké nabíjecí časy díky rychlonabíjení pomocí kombinovaného nabíjecího systému (CCS)  

Pro rychlé nabíjení baterie nabízí CITIGOe iV možnost dobíjení pomocí kombinovaného nabíjecího 

systému (CCS). Ke standardní zásuvce pro rychlonabíjení umístěné ve voze lze připojit nabíjecí 

kabel Mode 4 u veřejné rychlodobíjecí stanice na stejnosměrný proud a dobíjet baterii výkonem 

až 40 kW. Dobití baterie na 80 % její kapacity trvá 1 hodinu. Propojovací kabel Mode 3, který 

je standardně dodáván k vozu CITIGOe iV, slouží k dobíjení baterie na veřejných dobíječkách 

nebo wallboxech na střídavý proud. U wallboxu při nabíjení výkonem 7,2 kWh trvá dobíjení 

na 80 % kapacity 4 hodiny a 15 minut. Vůz lze také nabít na 80 % kapacity pomocí standardně 

dodávané nabíječky (Mode 2) z běžné domácí zásuvky na střídavý proud o výkonu 2,3 kW přes 

noc za 12 hodin a 43 minut. ŠKODA CITIGOe iV umí dodávat energii akumulátoru také během 

jízdy. Elektrická energie získaná rekuperací se ukládá do trakční baterie. Intenzitu rekuperace lze 

nastavit v pěti stupních. 
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ŠKODA SUPERB iV: Vlajková loď připravená pro dva světy 
 

› První vůz ŠKODA s plug-in hybridním pohonem má dojezd až 62 km v čistě elektrickém 

režimu 

› Celkový dojezd v kombinovaném režimu se spalovacím motorem činí až 930 km 

› Maximální systémový výkon činí 160 kW (218 k), možnost volby ze tří jízdních režimů 

 

Mladá Boleslav, 25. listopadu 2019 – Nový SUPERB iV je vlajkovou lodí skvěle připravenou 

pro dva světy. První sériově vyráběný model značky ŠKODA s plug-in hybridním pohonem 

umožňuje dojezd až 62 km v čistě elektrickém módu dle metodiky WLTP. Zároveň zvládá 

i dlouhé cesty díky celkovému dojezdu v kombinovaném režimu, který činí až 930 km. 

V elektrickém režimu nabízí SUPERB iV tichou, lokálně bezemisní jízdu ve městě nebo 

bezemisní zóně. Sériová výroba v závodě v Kvasinách byla spuštěna v září 2019. Vůz bude 

uveden na trh na začátku roku 2020. 

 

SUPERB iV je prvním sériově vyráběným vozem značky ŠKODA, který má pod kapotou dvě 

pohonná ústrojí, která v závislosti na jízdních podmínkách a vybraném jízdním režimu zajišťují 

pohon vozu samostatně nebo společně a kombinují tak výhody spalovacího motoru 

a elektromotoru. Elektromotor o výkonu 85 kW umožňuje ve spojení s lithium-iontovou baterií čistě 

elektrickou, lokálně bezemisní jízdu s dojezdem až 62 km v režimu WLTP. To stačí pro každodenní 

jízdu po městech, jako je například Praha, Berlín nebo Paříž. Kombinace benzinového motoru 

1,4 TSI o výkonu 115 kW (156 k) a 50 l benzinu v nádrži umožňuje vozu SUPERB iV, který 

je k dispozici ve výbavových stupních Ambition a Style, v provedení L&K a také ve verzi 

SPORTLINE, zvládat dlouhé trasy. Řidič firemního vozu na služební cestě nebo rodina na cestě 

na dovolenou tak ujedou s plně dobitou baterií a plnou benzinovou nádrží až 930 km.  

 

Možnost sportovního, hybridního a elektrického režimu, odvzdušnění palivové nádrže 

Kombinace benzinového motoru a elektromotoru dosahuje maximálního systémového výkonu 

160 kW (218 k). Elektrická energie přitom pomáhá motoru při zrychlení a zajišťuje dynamickou 

jízdu. Skvělé jízdní parametry dokládá zrychlení z 0 na 100 km/h, které se dosáhne již za 7,7 s. 

Maximální rychlost činí 224 km/h. K dosažení těchto hodnot je nutné navolit režim Sport ve volbě 

jízdního režimu Driving Mode Select nebo přímo tlačítkem na středové konzoli. Následně 

se automaticky nastaví jednotlivé parametry vozu, jako posilovač řízení, standardně dodávaná 

šestistupňová převodovka DSG se třemi spojkami, která propojuje benzinový motor a elektromotor, 

nebo standardně dodávaný adaptivní podvozek DCC, který se dá přepnout na sportovnější 

nastavení. 

 

Vedle režimu Sport nabízí SUPERB iV také elektrický režim a hybridní režim. V elektrickém režimu 

využívá vůz výhradně elektromotor, kdy jede zcela potichu, a zrychlení z 0 na 60 km/h činí 5,0 s. 

Zvukový generátor E-noise vydává během jízdy speciální zvuk, který s předstihem upozorní chodce 

a cyklisty, že se k nim blíží vůz jedoucí v elektrickém režimu. V hybridním režimu automaticky 

zajišťuje elektronika souhru elektrického a spalovacího motoru. Kombinovaná spotřeba paliva činí 

1,5 l/100 km, kombinovaná spotřeba energie při čistě elektrické jízdě činí 14,0–14,5 kWh/100 km. 

Emise CO2 činí 33–35 g/km. 
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Vzhledem ke specifickému provozu modelu SUPERB iV dochází při delším využívání ryze 

elektrického pohonu v palivové nádrži k přetlaku. Aby bylo možné před tankováním bezpečně 

otevřít víčko palivové nádrže, je potřeba v palivové nádrži nejprve snížit tlak tzv. odvzdušněním. 

K tomu slouží tlačítko nádrže, které se nachází vedle voliče převodovky DSG.  

 

Lithium-iontová baterie s kapacitou 13 kWh 

Hlavní součásti plug-in hybridního pohonu jsou spalovací motor, elektromotor, trakční baterie 

a výkonová elektronika. Mezi hlavní funkce výkonové elektroniky patří propojení nabíječky baterie 

s trakční baterií, konverze stejnosměrného napětí z trakční baterie na střídavé napětí pro 

elektromotor a napájení 12 V palubní sítě. 37Ah vysokonapěťová trakční baterie má brutto kapacitu 

13 kWh, respektive netto kapacitu 10,4 kWh. Lithium-iontová trakční baterie je uložena v podlaze 

před zadní nápravou. Trakční baterie uchovává energii pro pohon elektrického motoru a dodává 

energii pro topení a kompresor automatické klimatizace Climatronic. 

 

Čtyři možnosti nabíjení baterie 

SUPERB iV nabízí čtyři možnosti nabíjení trakční baterie. Nabití baterie na 100 % kapacity pomocí 

wallboxu s výkonem až 3,6 kW trvá 3,5 hodiny. Z běžné domácí zásuvky s výkonem 2,3 kW 

se baterie nabije pomocí standardně dodávané nabíječky (Mode 2) za 5 hodin. Model 

ŠKODA SUPERB iV je také schopen dobíjet baterii nebo udržovat nabití během jízdy na spalovací 

motor. To znamená, že je vždy k dispozici dostatek energie k pokrytí delších cest tak, aby byla 

jízda v městských nízkoemisních zónách lokálně bezemisní. Dojezd na elektrickou energii lze 

nastavovat v několika stupních na displeji infotainmentu. Energie je také získávána během brzdění 

díky rekuperaci. Změnou polohy voliče převodovky z pozice D směrem dozadu je aktivován režim 

B, u kterého přebírá funkci brzd elektromotor a dochází k rekuperaci brzdné energie. Když 

je převodovka v režimu D a řidič uvolní plynový pedál, začne automobil plachtit, a pokud jede 

z kopce, dokáže mírně rekuperovat brzdnou energii.  
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Nové asistenční systémy vozů CITIGOe iV a SUPERB iV 
 

› ŠKODA CITIGOe iV je standardně vybavena Asistentem jízdy v pruzích (Lane Assist) 

› SUPERB iV nabízí Asistenta změny jízdního pruhu (Side Assist) a Prediktivní adaptivní 

tempomat 

› ŠKODA SUPERB iV nabízí také dva exkluzivní asistenční systémy 

 

Mladá Boleslav, 25. listopadu 2019 – První elektrifikované vozy v historii značky 

ŠKODA nabízí, stejně jako ostatní modely značky ŠKODA, vysokou úroveň aktivní 

a pasivní bezpečnosti. Čistě elektrický městský vůz CITIGOe iV je standardně vybaven 

Asistentem jízdy v pruzích (Lane Assist). SUPERB iV s plug-in hybridním pohonem nabízí 

všechny moderní asistenční systémy modernizovaného vozu SUPERB. K dispozici jsou 

na přání také exkluzivní asistenční systémy – Asistent pro manévrování s přívěsem 

(Trailer Assist) a Panoramatický kamerový systém (Area View).  

 

Bezpečnost městského, čistě elektrického vozu CITIGOe iV zvyšuje standardně dodávaný Asistent 

jízdy v pruzích (Lane Assist), který pomocí kamery umístěné na přídi sleduje vozovku a pomáhá 

udržovat vůz v jízdním pruhu. Systém tak snižuje nebezpečí nehody a poskytuje řidiči ještě větší 

komfort během jízdy.   

 

Pro zvýšení bezpečnosti byl systém rozpoznání obsazení sedadel vozu CITIGOe iV rozšířen 

také o signalizaci nezapnutých bezpečnostních pásů vzadu. V případě nehody chrání cestující 

před vážným zraněním čelní airbagy řidiče a spolujezdce a hlavové a boční airbagy vpředu. 

Zadní parkovací senzory, které jsou součástí standardní výbavy, pomáhají předcházet drobným 

poškozením při parkování. Standardní výbava dále zahrnuje vyhřívání předních sedadel 

a vyhřívané čelní sklo nebo tempomat.  

 

ŠKODA SUPERB iV nabízí asistenční systémy poslední generace, mezi které patří již 

od modernizace vozu, která proběhla v létě 2019, Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist), který 

je aktivní až do vzdálenosti 70 m, nebo Prediktivní adaptivní tempomat. Adaptivní tempomat je aktivní 

do rychlosti 210 km/h a automaticky upravuje rychlost jízdy podle vozidla jedoucího vpředu. Nová 

prediktivní funkce zpracovává kromě údajů kamery v čelním skle i data z navigačního systému 

a automaticky s předstihem upravuje rychlost např. před zatáčkami nebo dle rychlostních limitů. 

Novinkou bude také Asistent pro nouzové zastavení na víceproudé silnici (Emergency Assist), 

dostupný od poloviny roku 2020, a Front Assist s prediktivní ochranou chodců. 

 

Pro vůz ŠKODA SUPERB iV jsou na přání nově nabízeny dva exkluzivní asistenční systémy. Při 

parkování a couvání s přívěsem pomáhá řidiči Asistent pro manévrování s přívěsem (Trailer Assist). 

Na displeji se zobrazí schematický pohled na vůz a přívěs z ptačí perspektivy. Řidič nastaví úhel, 

ve kterém chce s přívěsem couvat otočným spínačem ovládání zpětných zrcátek. Poté již jen sleduje 

okolní provoz a citlivě sešlapuje plyn a brzdu. Trailer Assist převezme kontrolu nad volantem. 

Panoramatický kamerový systém (Area View) za pomocí čtyř kamer a zobrazení 360° pohledu 

na centrálním displeji značně ulehčuje řidiči parkování a manévrování. 
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Vzhled vozů iV zdobí výrazné i jemné designové prvky 
 

› ŠKODA CITIGOe iV má nový přední nárazník a masku chladiče v barvě vozu 

› ŠKODA SUPERB iV má přední nárazník s voštinovou strukturou a je vybaven 

zvukovým generátorem E-noise 

› ŠKODA SUPERB iV je nabízen ve výbavových stupních Ambition a Style, v provedení 

L&K a také ve verzi SPORTLINE 

› Identifikačním znakem všech vozů nové značky je plaketa iV 

 

Mladá Boleslav, 25. listopadu 2019 – První vozy ŠKODA iV se odlišují od verze 

se spalovacím motorem – model ŠKODA CITIGOe iV svými výraznými designovými prvky, 

například maskou chladiče v barvě vozu a novým předním nárazníkem. ŠKODA SUPERB iV 

pak jemnými designovými prvky, například nenápadnou krytkou v masce chladiče, pod 

kterou se ukrývá konektor k nabíjení baterie. Všechny vozy nové značky mají plaketu iV 

na pátých dveřích.  

 

Elektrický vůz ŠKODA CITIGOe iV vychází z modelu CITIGO se spalovacím motorem, od kterého 

se však na první pohled opticky odlišuje. Maska chladiče a přívody vzduchu jsou v barvě vozu. 

Nový přední nárazník byl aerodynamicky upraven, aby se snížila spotřeba elektrické energie. 

Kryty zpětných zrcátek v barvě vozu mají integrovaná směrová světla. Přední mlhové světlomety 

s Corner funkcí a hlavní světlomety s LED denním svícením jsou součástí standardní výbavy vozu 

CITIGOe iV.  

 

Nabídka barev vozu ŠKODA CITIGOe iV zahrnuje čtyři nemetalické odstíny bílá Candy, červená 

Tornado, žlutá Sunflower a exkluzivní barva zelená Kiwi určená pro vůz CITIGOe iV. V nabídce 

jsou také metalické barvy černá Deep, modrá Crystal a stříbrná Tungsten. Vůz ŠKODA CITIGOe iV 

je standardně vybaven šestnáctipalcovými černými leštěnými koly z lehké slitiny Scorpius 

s pneumatikami o velikosti 185/50 R16. Na přání jsou nabízena kola Scorpius ve stříbrném 

provedení. 

 

SUPERB iV s ukrytým konektorem pro dobíjecí kabel 

ŠKODA SUPERB iV je nabízen ve výbavových stupních Ambition a Style, v provedení L&K a také 

ve verzi SPORTLINE. V závislosti na výbavovém stupni je na přání nebo standardně vybaven 

inovativními full LED Matrix světlomety včetně animované funkce Coming/Leaving Home. Full LED 

Matrix světlomety podtrhují moderní vzhled vozu SUPERB a současně zvyšují bezpečnost.  

 

Matrixová technologie umožňuje mít neustále rozsvícená dálková světla, aniž by byli oslněni ostatní 

řidiči. Nová maska chladiče vozu SUPERB iV je téměř celá v chromovém provedení. Konektor 

k nabíjení baterie pomocí kabelu se nachází pod krytkou v masce chladiče. Nový přední nárazník 

má voštinovou strukturu. Po stranách se nacházejí vzduchové clony Air Curtain. Zadní Top LED 

světla spojuje chromovaná (ve verzi SPORTLINE černá) lišta. Vůz má na zádi také plaketu iV.  

 

Zvukový generátor E-noise vydává během jízdy speciální zvuk, který s předstihem upozorní 

chodce a cyklisty, že se k nim blíží vůz jedoucí v elektrickém režimu.    
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Elegantní vzhled vozu SUPERB iV podtrhují minimálně sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny 

se štědrým výběrem designů. Součástí standardní výbavy vozu je adaptivní podvozek DCC 

včetně volby jízdního režimu Driving Mode Select.  

 

U vozu ŠKODA SUPERB iV SPORTLINE jsou rámeček černé masky chladiče, kryty zpětných 

zrcátek a lišta mezi standardně dodávanými zadními Top LED světly v leskle černém provedení.  

 

Vrcholné provedení L&K nabízí při stejných rozměrech další nové chromované prvky jako boční 

prahové lišty a zadní nárazník. Dodatečné optické akcenty dodává plaketa Laurin & Klement 

na předních blatnících. 
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Nový vzhled a ověřená funkčnost interiéru 
 

› CITIGOe iV nabízí novou přístrojovou desku a zelené prošití 

› SUPERB iV je vybaven barevným Maxi Dotem, na přání Virtuálním Kokpitem 

› Elektrifikované vozy mají specifické ukazatele, které zobrazují informaci 

o spotřebě energie 

 

Mladá Boleslav, 25. listopadu 2019 – Interiéry prvních elektrifikovaných vozů 

ŠKODA využívají dosavadní architekturu, ale obsahují i nové prvky. ŠKODA CITIGOe iV 

má novou přístrojovou desku. Zelené prošití dodává interiéru nové optické akcenty. 

ŠKODA SUPERB iV s plug-in hybridním pohonem nabízí v prvé řadě velkorysý prostor. 

Nové ukazatele obou vozů iV informují řidiče o spotřebě energie, stavu nabití baterie 

nebo rekuperaci brzdné energie.  

 

Nová ŠKODA CITIGOe iV se značně odlišuje od verze se spalovacím motorem také v interiéru. 

Nový design má přístrojová deska, která má na přední straně dekorační lištu ve stříbrném 

provedení. Kromě toho nabízí ve standardní výbavě i ambientní osvětlení přístrojové desky v bílé 

barvě a výrazný nápis CITIGOe před spolujezdcem. Rovněž nové jsou chromované vnitřní kličky 

dveří, kožená rukojeť páky ruční brzdy a multifunkční kožený volant s plaketou iV a stříbrným 

dekorem.  

 

Kožená manžeta volicí páky má zelené prošití. Prostor kolem volicí páky je osvětlen. Hlavice 

řadicí páky má chromovanou plaketu. Zelené obšití se nachází také na potahu sedadel, který 

je k dispozici na přání.  

 

Součástí standardní výbavy vozu CITIGOe iV je také Climatronic, elektrické ovládání předních 

oken, centrální zamykání s dálkovým ovládáním a kvalitní látkové potahy sedadel. Ve voze jsou 

také výškově nastavitelná přední sedadla, takže řidič i spolujezdec rychle najde ideální pozici 

k sezení. Kombinovaný panel přístrojů má nový design a zobrazuje důležité informace specifické 

pro vůz iV jako například informaci o spotřebě energie, stavu nabití baterie nebo rekuperaci brzdné 

energie. 

 

Jízdní režimy ve voze SUPERB iV lze nastavit přímo tlačítky na středové konzoli 

ŠKODA SUPERB iV nabízí velkorysý prostor typický pro model SUPERB. Objem zavazadlového 

prostoru činí 485 l, resp. 510 l u vozu SUPERB COMBI. Dojem elegantního, komfortního interiéru 

podtrhují dekorační nástupní lišty vpředu a vzadu. Příjemnou atmosféru dodává interiéru na přání 

dodávané ambientní LED osvětlení s výběrem barev. Výrazným prvkem je také projekce nápisu 

ŠKODA na zem po otevření předních dveří. Součástí standardní výbavy vozu SUPERB iV 

je barevný Maxi Dot. Na přání lze objednat konfigurovatelný Virtuální Kokpit.  

 

SUPERB iV má speciální tlačítko pro odvzdušnění palivové nádrže. Na středové konzoli nabízí 

specifická tlačítka pro elektrický režim a režim Sport. Jejich stisknutím lze volit výše uvedený režim. 

Nabíječka pro dobíjení baterie z běžné domácí 230V zásuvky je součástí standardní výbavy. 

Propojovací kabel pro veřejnou dobíječku nebo wallbox je nabízen na přání. SUPERB iV je také 

vybaven speciálním vysokonapěťovým topením, aby byla zajištěna tepelná pohoda cestujících, 

i když není v činnosti spalovací motor. Vrcholný výbavový stupeň L&K nabízí na přání potažení 
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stropu, sloupků a sluneční clony kvalitním materiálem Alcantara® v černé nebo béžové barvě. 

Nápis Laurin & Klement se nachází na opěradlech standardně dodávaných kožených sedadel 

a také na dekorační liště palubní desky na straně spolujezdce, která může být v broušeném 

provedení v béžové barvě nebo lesklá v provedení Piano Black. 

  

Převážně černý interiér modelu SUPERB iV SPORTLINE doplňují přední sportovní sedadla 

potažená materiálem Alcantara® a kůží, která mají integrované opěrky hlavy. Nastavení hloubky 

předních sedadel (prodloužitelný sedák) je nabízeno na přání. Verze SPORTLINE nabízí na přání 

poprvé také potažení stropu, sloupků a sluneční clony materiálem Alcantara® v černé barvě. 

Dekorační lišty mají karbonový dekor. Virtuální Kokpit u verze SPORTLINE má pozměněný 

karbonový (sportovní) design, který mění vzhled všech pěti režimů zobrazení. 
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Moderní infotainmenty a specifické online služby 
 

› Aplikace Move&Fun ve voze CITIGOe iV nabízí novou funkci e-Manager 

› SUPERB iV je díky zabudované kartě eSIM včetně datového balíčku vždy online 

› Klimatizaci a nabíjení lze dopředu nastavit nebo na dálku zapnout 

 

Mladá Boleslav, 25. listopadu 2019 – Nové vozy iV vstupují do oblasti elektromobility 

nabídkou moderních řešení v oblasti konektivity a promyšlených mobilních online služeb. 

Vozy ŠKODA CITIGOe iV a ŠKODA SUPERB iV umožňují zobrazit informaci o aktuálním 

stavu nabití baterie nebo zbývajícím dojezdu nejen ve voze, ale na přání i na chytrém 

telefonu. Nabíjení baterie lze přizpůsobit naplánované cestě a předem jej nastavit. Také 

jej lze spustit na dálku stisknutím tlačítka. Díky zabudované kartě eSIM včetně datového 

balíčku, která je součástí standardní výbavy, je vůz ŠKODA SUPERB iV vždy online. Nabízí 

tak dopravní informace dodávané v reálném čase, které umožňují přesnější vypočítání trasy, 

a také aplikace infotainmentu, například Počasí nebo Zprávy, které lze zdarma stahovat 

po dobu 3 let.  

 

Vůz ŠKODA CITIGOe iV je standardně vybaven rádiem Swing druhé generace s držákem pro 

mobilní telefony. Rádio nabízí DAB tuner a Bluetooth telefonování. Aplikace Move&Fun je schopna 

propojit mobilní telefon a vytvořit tak druhý displej k zobrazení údajů o voze, přehrávání médií nebo 

navigačního systému. Lze ji propojit přes Bluetooth. Aplikace Move&Fun nabízí ve voze CITIGOe iV 

novou funkci e-Manager, která v přehledných grafikách zobrazuje zbývající dojezd, tok energie 

a rekuperaci brzdné energie. Umí také nastavit zahájení nabíjení baterie s ohledem na předem 

definované nabíjecí stanice a naplánovanou trasu. 

 

Díky mobilním online službám ŠKODA Connect může mít uživatel vůz CITIGOe iV pod kontrolou, 

i když se nachází mimo něj, například doma. Aplikace na mobilním telefonu nebo chytrých 

hodinkách umožňuje zobrazit údaje o voze, například zbývající dojezd, umí zahájit nebo ukončit 

nabíjení baterie nebo naplánovat její zapnutí dle naplánované trasy. Také umožňuje na dálku 

vyhřát nebo ochladit interiér vozu klimatizací Climatronic. Aplikace také zobrazuje stav vozu 

po poslední jízdě a plánované servisní prohlídky, dále jízdní data jako počet ujetých km, průměrnou 

rychlost nebo spotřebu energie. Uživatel může také na dálku zkontrolovat, zda jsou zavřené dveře 

a okna. 

 

SUPERB iV nabízí infotainmenty nejnovější generace 

ŠKODA SUPERB iV je vybavena nejnovější generací modulární platformy infotainmentu. Součástí 

standardní výbavy vozu je navigační systém Amundsen s 8" displejem, který nabízí hlasové 

ovládání a Wi-Fi připojení. Na přání je dodáván systém Columbus s displejem o úhlopříčce 9,2", 

s ovládáním gesty a možností personalizace domovské obrazovky. Navigační systém Columbus 

je vždy dodáván s Virtuálním Kokpitem, který je pro infotainment Amundsen nabízen na přání. 

Virtuální Kokpit má 10,25" displej a nabízí několik režimů zobrazení. Společně se systémem 

Columbus zobrazuje také údaje z navigace na obou obrazovkách najednou. Model 

ŠKODA SUPERB iV má ve standardní výbavě barevný Maxi Dot.  

 

ŠKODA SUPERB iV je stále online díky zabudované kartě eSIM včetně datového balíčku. To umožňuje 

rychlejší a přesnější vypočítávání trasy a dopravní informace v reálném čase. Aplikace infotainmentu, 
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například aplikaci Počasí a aplikaci Zprávy, lze díky datovému balíčku stahovat rovnou ve voze přes displej 

infotainmentu. Pro zřízení Wi-Fi hotspotu pro cestující lze zakoupit další datové balíčky přímo přes Online 

obchod v automobilu (Shop) nebo také online. Nejmodernější technologie SmartLink umožňuje přes Apple 

CarPlay bezdrátové ovládání aplikací chytrého telefonu na displeji infotainment systému. USB konektor typu 

C ve středové konzoli a USB konektor typu A v Jumbo Boxu jsou dodávány standardně. Další dva USB 

konektory typu C vzadu jsou nabízeny na přání.  

 

ŠKODA SUPERB iV také nabízí specifické funkce služeb ŠKODA Connect, které na mobilním telefonu 

nebo chytrých hodinkách zobrazují například kapacitu baterie nebo stav nabíjení baterie. Na dálku lze také 

zapnout, vypnout nebo předem naprogramovat vyhřívání čelního skla, nabíjení baterie nebo klimatizaci 

Climatronic. Pokud je klimatizace naprogramována během nabíjení baterie, nemá to vliv na stav nabití 

baterie. Baterie dodává energii klimatizaci i v případě, kdy není vůz SUPERB iV připojen k nabíjecí stanici. 

Tato funkce optimalizuje nabíjení baterie a klimatizaci vozu, aby byla nastavena požadovaná teplota 

v interiéru a vůz byl plně nabit před zahájením naplánované cesty (pokud je připojen ke zdroji). Specifické 

informace zobrazuje také centrální obrazovka ve středové konzoli vozu SUPERB iV. Řidič si tak může 

zobrazit například aktuální stav nabití baterie, zbývající dojezd na elektřinu nebo aktuální tok energie 

ve voze.  

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Alžběta Šťastná 

Vedoucí Komunikace produktu   Tisková mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 605 293 509 

hermann.prax@skoda-auto.cz  alzbeta.stastna@skoda-auto.cz 

 

     Štěpán Řehák 

     Tiskový mluvčí Komunikace produktu  

     T +420 734 298 614 

     stepan.rehak@skoda-auto.cz 

 

ŠKODA Media Services 

 

skoda-storyboard.com  

Download the ŠKODA Media Services app  

 
 

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

Veškeré informace k vozům ŠKODA CITIGOe iV a SUPERB iV získáte pod 

hashtagem #CITIGOeiV a #SUPERBiV. 
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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“. 


