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Exteriér: Osvětlená přední maska Crystal Face, velká kola
a mnoho krystalických prvků
› Výrazná příď s maskou chladiče posunutou vpřed a výrazně tvarovanou kapotou motoru
› Osvětlená přední maska Crystal Face a TOP LED zadní světla s krystalickým efektem
› Velká kola o velikosti 19"- 21", velkorysý prostor pro cestující a zavazadla
Mladá Boleslav, 1. září 2020 – Progresivní, sebevědomý vzhled: ŠKODA vysílá prvním
elektrickým SUV jasné sdělení. Vůz ŠKODA ENYAQ iV působí na první pohled mohutným
a dynamickým dojmem díky skulpturálním tvarům a vyváženým proporcím, které mu dodávají
mimořádnou prostornost. Typickým prvkem značky ŠKODA jsou výrazná maska chladiče
a mnoho krystalických prvků. Pozornost upoutá zejména nová, osvětlená maska Crystal Face.
Robustní charakter vozu SUV podtrhují velká kola o velikosti 19"- 21".
Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Model ENYAQ iV rozvíjí čelní identitu
charakteristickou pro vozy ŠKODA a dále ji umocňuje prvkem Crystal Face. V kombinaci s
emocionálním designem a výrazným, robustním vzhledem, který podtrhují také velká kola, je
ŠKODA ENYAQ iV velmi atraktivním vozem, který stanoví nové standardy.“
Délka nového vozu ENYAQ iV činí 4 649 mm, šířka 1 879 mm a výška 1 616 mm. Díky rozvoru
s délkou 2 765 mm a rovné podlaze bez středového tunelu nabízí ENYAQ iV velkorysý vnitřní prostor,
včetně místa před koleny cestujících na zadních sedadlech. Objem zavazadlového prostoru má
v základním uspořádání 585 l.
130 LED diod zajišťuje uvítací efekt Crystal Face
Vlastní emocionální design, výrazná maska chladiče a robustní vzhled díky kolům o průměru 19" až
21" dokazují, že se jedná o opravdové SUV značky ŠKODA. Nápadná, konturovaná příď s výrazně
tvarovanou kapotou motoru a Matrix-LED hlavními světlomety prozrazují, že ENYAQ iV patří do rodiny
vozů SUV. První elektrické SUV značky ŠKODA má specifický charakter. Maska chladiče je
vzpřímenější a posunutá vpřed. Specifický vzhled dotváří inovativní Crystal Face. Od verze
ENYAQ 80 iV přitom na přání osvětluje 130 LED diod vertikální lamely a horizontální linka masku
chladiče.
Crystal Face nabízí animovanou funkci Coming/Leaving Home. Společně s LED moduly potkávacích
a dálkových světel Matrix-LED hlavních světlometů a linkami denních světel vytváří uvítací efekt.
TOP LED zadní světla, která jsou nabízena na přání, mají osvětlené krystalické prvky, které jsou
společně s dynamickými směrovými světly součástí animované funkce Coming/Leaving Home. Funkce
Coming/Leaving Home je funkční při odemčení a zamčení vozu za snížené viditelnosti.
Páté dveře s nápisem ŠKODA uprostřed doplňují zadní spoiler v černé matné barvě a zadní nárazník
s šedým lakovaným difuzorem. Na přání lze objednat panoramatickou posuvnou střechu. Optické
akcenty dodávají vozu střešní nosiče, lišty kolem oken a rámeček masky chladiče v chromované nebo
černé lesklé barvě. Nabídka barev zahrnuje dva nemetalické odstíny a sedm metalických barev.
Všechny verze mají ve standardní výbavě kola z lehké slitiny. ENYAQ iV nabízí celkem sedm různých
designů kol o průměru 19" až 21".

Tisková mapa ŠKODA ENYAQ iV || Exteriér || Kontakty

TISKOVÁ MAPA
Strana 2 z 2

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
ŠKODA Media Room

Download
the ŠKODA Media Room app

skoda-storyboard.com

Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews. Veškeré
informace k novému vozu ŠKODA ENYAQ iV získáte pod hashtagem #ENYAQiV.

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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