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ŠKODA ENYAQ: První čistě elektrické SUV značky ŠKODA 
už má své jméno  
 

› Jméno v sobě spojuje písmeno „E“, symbolizující elektromobilitu, s písmenem „Q“, charakteristickým pro 

rodinu SUV značky ŠKODA 

› ŠKODA ENYAQ: Jméno je odvozeno z irského slova „enya“ a znamená „zdroj života“ 

› První model značky ŠKODA na bázi modulární elektrifikované platformy (MEB)  

 

Mladá Boleslav, 12. února 2020 – ŠKODA ENYAQ – právě tak se bude jmenovat první sériově vyráběné 

elektrické SUV značky ŠKODA, postavené na bázi modulární elektrifikované platformy (MEB) koncernu 

Volkswagen. ŠKODA svým prvním čistě elektrickým SUV zakládá i novou rodinu jmen, spojující písmeno „E“, 

odkazující na elektromobilitu, s písmenem „Q“, charakteristickým pro jména úspěšných SUV značky ŠKODA. 

S novým modelem ENYAQ dělá česká automobilka v roce 2020 další velký krok v nové éře elektromobility. 

 

Jméno nového modelu ŠKODA ENYAQ je odvozeno od irského slova „enya“ a znamená „zdroj života“. Samotné slovo 

enya pochází z původního irského slova „Eithne“ a lze je volně přeložit jako esence, duch, princip. Tyto různé 

významy dovolují nahlížet na jméno nového SUV značky ŠKODA z různých hledisek. „Zdroj života“ symbolizuje vstup 

automobilky do nové éry elektromobility a je v souladu se stěžejní myšlenkou značky ŠKODA „Driven by inventiveness 

– clever ideas since 1895“. Symbolizuje nový začátek, který je spojován jak s temperamentem nového modelu 

ŠKODA ENYAQ, tak s inovativním myšlením inženýrů ŠKODA AUTO a jejich nadšením pro nové čistě elektrické SUV. 

Slovo „enya“ je autentické, živé, má charakter, dá se snadno vyslovit, je zapamatovatelné a skvěle se hodí k začátku 

nové etapy ve 125leté historii automobilky. 

 

ENYAQ pokračuje ve známém pojmenování SUV značky ŠKODA 

Podobně jako jména úspěšných modelů SUV značky ŠKODA – KODIAQ, KAROQ a KAMIQ – odkazují na jazyk 

Inuitů, žijících na severu Kanady a v Grónsku, spojuje ŠKODA budoucí čistě elektrická vozidla na bázi platformy MEB 

s irštinou z mýty proslulého regionu na severu ostrova. Písmeno „E“ na začátku jména symbolizuje elektromobilitu, „Q“ 

na konci jasně poukazuje na přednosti vozu kategorie SUV. 

 

ŠKODA ENYAQ bude prvním sériovým vozem české automobilky, postaveném na bázi modulární elektrifikované 

platformy (MEB) koncernu Volkswagen a dalším z více než deseti elektrifikovaných modelů, které budou do konce 

roku 2022 uvedeny na trh v rámci značky ŠKODA iV. ŠKODA očekává, že do roku 2025 budou čistě elektrické modely 

a plug-in-hybridy představovat 25 procent prodejů. Do roku 2021 bude automobilka investovat do vývoje 

elektrifikovaných modelů a do rozšiřování uceleného a vzájemně propojeného ekosystému pro moderní a ekologická 

řešení mobility dvě miliardy eur. 

 

První detailní fotografie nabízí pohled na název modelu ŠKODA ENYAQ. Jde o nápis ENYAQ na zádi tohoto SUV, 

druhého čistě elektrického vozu značky po modelu ŠKODA CITIGOe iV. 

 

V článku na ŠKODA Storyboard se dozvíte, co o novém modelu ŠKODA ENYAQ říká Alain Favey, člen 

představenstva ŠKODA AUTO za oblast prodeje a marketingu. 

 

   

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/r/enyaq-vyjadruje-silu-i-setrnost-jak-vzniklo-jmeno-pro-nove-suv
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu 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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ŠKODA ENYAQ: První čistě elektrické SUV značky  

ŠKODA už má své jméno  

ŠKODA nabízí první pohled na své první čistě elektrické SUV na bázi 

platformy MEB. Fotografie ukazuje nápis ENYAQ na zádi tohoto 

elektrického SUV. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

  

 

 

ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z nejstarších dosud aktivních 

automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ , 

KAROQ a KODIAQ,  
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 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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