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ŠKODA ENYAQ iV: Úsporný elektromobil s emocionálním 
vzhledem 
 

› První sériový vůz značky ŠKODA na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) 

› Dvě varianty pohonu, dvě různé kapacity baterie, čtyři výkonové stupně od 132 do 225 kW 

a cena od 1 059 900 Kč 

› Krátké nabíjecí časy, dlouhý dojezd až 510 km* v režimu WLTP 

› Emocionální, dynamický vzhled, výrazná maska chladiče, osvětlená přední maska k dispozici 

na přání 

› Nový koncept interiéru s volitelnými designy interiéru, velkorysý prostor pro cestující 

a zavazadla – typický pro značku ŠKODA 

› Limitovaná edice 1 895 vozů Founders Edition připomíná úspěšnou 125letou historii 

společnosti, kterou dnes známe jako ŠKODA AUTO 

 

Mladá Boleslav, 1. září 2020 – Nová ŠKODA ENYAQ iV představuje další krok při realizaci 

strategie v oblasti elektromobility značky ŠKODA. Čistě elektrické SUV je první sériový vůz 

ŠKODA na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen. ENYAQ iV 

v sobě spojuje pohon zadních kol nebo pohon všech kol, praktický dojezd až 510 km* v režimu 

WLTP s velkorysým prostorem typickým pro vozy ŠKODA. ŠKODA dále rozvíjí svůj emocionální 

design. Nové elektrické SUV také nabízí zcela nový koncept interiéru s volitelným designem 

místo klasických výbavových stupňů a také zcela novou strukturu modelové nabídky. Na český 

trh vstoupí ŠKODA ENYAQ iV s cenou začínající na 1 059 900 Kč. Speciální novinkou je 

exkluzivní, limitovaná edice 1 895 vozů ENYAQ iV Founders Edition, která v jubilejním roce 

připomíná úspěšnou 125letou historii společnosti, kterou dnes známe jako ŠKODA AUTO. 

 

Thomas Schäfer, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Představením vozu 

ENYAQ iV vstupuje společnost ŠKODA AUTO do nové éry. Je to první čistě elektrický vůz ŠKODA na 

bázi modulární platformy pro elektromobily. Díky dlouhému dojezdu, krátkým nabíjecím časům, 

snadnému ovládání a dostupným cenám nabízí vůz Simply Clever elektromobilitu. ENYAQ iV se bude 

vyrábět v hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi. Bude se tak jednat o jediný závod v Evropě 

mimo Německo, kde se vyrábí vozy na bázi MEB. To dokládá skvělou technickou odbornost 

společnosti ŠKODA AUTO. Děkuji celému týmu, který vůz ENYAQ iV postavil. Jsem na tento tým 

pyšný. Je to skvělý vůz.“ 

 

Předobjednávat vozy ŠKODA ENYAQ iV bude na českém trhu možné od 3. září. Cena základního 

modelu bude na českém trhu začínat na 1 059 900 Kč, k dispozici však budou také další varianty. 

Exkluzivní, bohatě vybavená limitovaná edice 1 895 vozů Founders Edition připomíná úspěšnou 

historii podniku a také jeho založení Václavem Laurinem a Václavem Klementem před 125 lety. Vozy 

ENYAQ iV z edice Founders Edition zdobí plaketa s pořadovým číslem na multifunkčním koženém 

volantu, kterou vyrábí český sklářský podnik Preciosa. Začátek prodeje vozů ENYAQ iV z exkluzivní 

edice Founders Edition je plánován na jaro 2021. 

 

Founders Edition s osvětlenou přední maskou a 21" koly z lehké slitiny 

Nová Crystal Face – neobyčejná, osvětlená přední maska – bude ve verzích Founders Edition 

a ENYAQ RS iV součástí standardní výbavy. Na přání bude nabízena pro verze ENYAQ 80 iV 

a ENYAQ 80x iV. Příď vozu ENYAQ iV s křišťálovým vzhledem osvěcuje 130 LED diod. Jedná se 

o designový prvek, který se již objevil ve studii ŠKODA VISION iV. Limitovaná série Founders Edition 
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bude dostupná ve dvou variantách kombinace baterie a motoru a ve dvou barvách. Nabízí také 

21" kola z lehké slitiny, sportovní přední a zadní nárazník a interiér ecoSuite s ekologicky vyčiněnou 

kůží. 

 

Nová ŠKODA ENYAQ iV – přehled novinek: 

 

› Elektrický pohon: ENYAQ iV nabízí zcela novou koncepci pohonu a využívá tak možnosti 

modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen. Jádrem této platformy je tzv. 

skateboardová architektura. Z důvodu úspory místa je baterie umístěna v podlaze. Díky dvěma 

různým kapacitám baterie, čtyřem výkonovým stupňům od 132 do 225 kW a pohonu zadních nebo 

všech kol tak plní všechny požadavky zákazníků a poskytne různé možnosti využití. Díky dojezdu až 

510 km* v režimu WLTP je ENYAQ iV dokonalým společníkem pro každý den. Vůz zvládne táhnout 

přívěs o hmotnosti až 1 400 kg (8% stoupání), resp. 1 200 kg (12% stoupání). 

 

› Bezpečnost: K novým asistenčním systémům patří Asistovaná jízda 2.0 s rozšířenými funkcemi, 

Parkování na dálku a Trénované parkování. 

 

› Exteriér: ENYAQ iV má emocionální, výrazný a dynamický vzhled. Toto SUV charakterizují 

vyvážené proporce a velkorysá nabídka vnitřního prostoru. Ačkoliv je nový vůz ENYAQ iV na délku o 

něco kratší než ŠKODA OCTAVIA, nabízí podobně prostorný interiér jako ŠKODA KODIAQ. 

Výraznou příď zdobí velká maska chladiče, dále na přání dodávaná osvětlená maska Crystal Face, 

která nabízí animovanou funkci Coming/Leaving Home, a Matrix-LED hlavní světlomety. TOP LED 

zadní světla jsou vybavena dynamickými směrovými světly a také nabízí animovanou funkci 

Coming/Leaving Home. 

 

› Interiér: Nové designy interiéru nahrazují klasické výbavové stupně. Každý design interiéru, 

navržený nejlepšími interiérovými designéry společnosti ŠKODA AUTO, představuje elegantní, 

vkusně zařízený interiér s přírodními, trvale udržitelnými a recyklovatelnými materiály, který navozuje 

velmi příjemnou atmosféru. Nová nabídková struktura usnadňuje individuální konfiguraci vozu. 

Tematické pakety a několik samostatných položek výbavy na přání lze nakonfigurovat jednoduše a v 

několika krocích. 

 

› Konektivita: Centrální obrazovka s úhlopříčkou 13" je vůbec největší obrazovka použitá ve voze 

ŠKODA. ENYAQ iV je také vždy online a nabízí chytré možnosti konektivity. Pomocí aplikace 

ŠKODA Connect App je možné na dálku pohodlně ovládat dobíjení baterie nebo klimatizaci interiéru 

před plánovanou cestou. 

 

› Simply Clever: ŠKODA vyvinula Simply Clever prvky specifické pro vůz ENYAQ iV, například čistič 

nabíjecích kabelů, kryt nabíjecí zásuvky nebo přihrádku pro nabíjecí kabel umístěnou pod podlahou 

zavazadlového prostoru. Nová středová konzole má dvouúrovňové uspořádání a nabízí dostatek 

místa. Šikovný organizér zajišťuje pořádek v mezipodlaze. Klasická škrabka na led je ve voze 

ENYAQ iV umístěna na vnitřní straně pátých dveří. 

 

› Nabíjení: Nabíjecí karta Powerpass (služba provozovaná společností Elli company z koncernu 

Volkswagen) umožní snadné a bezproblémové dobíjení. Výhodou pro zákazníky bude to, že jediná 

karta umožní dobíjení na většině dobíjecích stanic v zemích Evropské unie. Společnost ŠKODA 

AUTO se také zapojí do výstavby sítě rychlonabíjecích stanic Ionity po celé Evropě. Pro individuální 

dobíjení doma nabídne ŠKODA AUTO wallbox ŠKODA iV Charger ve dvou verzích. Obě verze jsou 
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již chytré a nabízí tedy např. možnost sledovat stav nabíjení vozidla nebo také spotřebovanou 

elektrickou energii. Pomocí rychlonabíjecího kabelu bude možné dobíjet vůz ŠKODA ENYAQ iV na 

rychlonabíjecích stanicích. 

 

ŠKODA ENYAQ iV – Přehled technických dat* 

Rozměry 4 649 x 1 879 x 1 616 mm, Rozvor: 2 765 mm 

Model 

 

ENYAQ 

60 iV 

ENYAQ 80 iV ENYAQ 80x iV ENYAQ RS iV 

Pohon 

 

4 x 2 4 x 2 4 x 4 4×4 

Max. výkon 

 

132 kW 150 kW 195 kW 225 kW 

Max. točivý moment 

 

310 Nm 310 Nm 425 Nm 460 Nm 

Zrychlení 0-100 km/h 

 

8,7 s 8,5 s 6,9 s 6.2 s 

Max. rychlost 

 

160 

km/h 

160 km/h 160 km/h 180 km/h 

Dojezd (WLTP) 

 

390 km 510 km 460 km 460 km 

 

*jedná se o předběžné hodnoty 
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Elektrický pohon: První vůz značky ŠKODA na bázi modulární 
platformy pro elektromobily (MEB) 
 

› ENYAQ iV nabízí dvě různé kapacity baterie a čtyři výkonové stupně od 132 do 225 kW 

› Pohon zadních kol nebo pohon všech kol, dojezd až 510 km* v režimu WLTP 

› SUV nabízí krátké nabíjecí časy, ekologickou jízdu a skvělou aerodynamiku 

 

Mladá Boleslav, 1. září 2020 – Vůz ENYAQ iV je první sériový vůz značky ŠKODA na bázi 

modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen. Jádrem této platformy je 

tzv. skateboardová architektura. Z důvodu úspory místa je baterie umístěna v podlaze. Díky 

dvěma různým kapacitám baterie, čtyřem výkonovým stupňům a pohonu zadních nebo všech 

kol tak plní toto čistě elektrické SUV všechny požadavky zákazníků a poskytne různé možnosti 

využití. Díky dojezdu až 510 km* v režimu WLTP a krátkým nabíjecím časům zvládá ENYAQ iV 

skvěle každodenní jízdu ve městě i dlouhé cesty. Nová vlajková loď značky ŠKODA bude 

vyráběna v hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi. Bude se tak jednat o jediný vůz 

v Evropě na bázi platformy MEB koncernu Volkswagen, který nebude vyráběn v Německu. 

 

Christian Strube, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO odpovědný za oblast Technického 

vývoje, říká: „Modulární platforma pro elektromobily je skvělým technickým základem čistě elektrických 

vozů značky ŠKODA. Nabízí různé možnosti kombinací kapacity baterie a výkonu elektromotoru. 

Platforma MEB tak dokáže splnit individuální požadavky našich zákazníků a přizpůsobit se jejich 

zvyklostem v používání vozu. Také nám umožňuje v budoucnu vyvíjet další technicky inovativní vozy 

ŠKODA iV.“ 

 

Již základní verze vozu ŠKODA ENYAQ iV je díky velkorysému vnitřnímu prostoru a vysoké funkčnosti 

praktický a ekologický rodinný společník pro každý den. Vůz je určen také řidičům, kteří často jezdí 

dlouhé trasy a pro něž je důležitý dlouhý dojezd a krátké nabíjecí časy. Vůz využijí také sportovněji 

založení řidiči, kteří v elektrickém SUV vyžadují maximální výkon.  

 

Základní verze s motorem vzadu a pohonem zadních kol 

ŠKODA ENYAQ iV nabízí zcela novou koncepci pohonu. Vrací se tak k historii značky ŠKODA. Stejně 

jako dřívější vozy ŠKODA dostalo i nové elektrické SUV pohon zadních kol. ENYAQ iV nabízí dojezd 

až 510 km* v režimu WLTP. Umožňuje také dobíjení na rychlonabíjecích stanicích na stejnosměrný 

proud s výkonem až 125 kW, kde dobíjení baterie s kapacitou 82 kWh (netto 77 kWh) z 5 % na 80 % 

kapacity trvá v ideálním případě 38 minut*. ENYAQ iV lze také pohodlně dobít doma přes noc pomocí 

wallboxu na střídavý proud s výkonem až 11 kW. V závislosti na kapacitě baterie trvá dobíjení 6 až 8 

hodin. ENYAQ iV lze také vybavit přenosnou nabíječkou iV, která je kompatibilní s 230V i 400V 

zásuvkou. 

 

Čtyři výkonové stupně, dvě různé kapacity baterie, dva elektromotory a pohon všech kol 

O ekologickou jízdu se ve voze ŠKODA ENYAQ iV starají celkem čtyři výkonové stupně a dvě různé 

kapacity baterie. Obě nejvýkonnější verze mají navíc ještě druhý elektromotor umístěný na přední 

nápravě, nabízí pohon všech kol a systémový točivý moment 425, resp. 460 Nm. Základní výkonovou 

verzí je ŠKODA ENYAQ 60 iV s pohonem zadních kol. Lithium-iontová baterie má kapacitu 62 kWh, 

respektive netto kapacitu 58 kWh. Elektromotor umístěný na zadní nápravě má výkon 132 kW. 

Maximální točivý moment činí 310 Nm. Dojezd činí až 390 km*.  
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Nejdelší dojezd až 510 km* v režimu WLTP nabízí verze ENYAQ 80 iV s výkonem 150 kW 

a maximálním točivým momentem 310 Nm. Jeho baterie má kapacitu 82 kWh, resp. netto kapacitu 

77 kWh. Stejnou baterii využívá také verze ENYAQ 80x iV o výkonu 195 kW a verze ENYAQ RS iV o 

výkonu 225 kW. Obě verze mají dva elektromotory a nabízí pohon všech kol. Obě verze nabízí dojezd 

až 460 km*.   

 

Mimořádný požitek z jízdy nabízí vrcholný model ŠKODA ENYAQ RS iV, který zrychluje z 0 na 100 

km/h za 6,2 s. Maximální rychlost činí 180 km/h a je tedy o 20 km/h vyšší než u ostatních výkonových 

verzí. Nejvýkonnější verze také může táhnout přívěs o hmotnosti až 1 400 kg. Vůz nabízí na přání 

mechanicky sklopné, elektricky odjistitelné tažné zařízení. 

 

Účinnost zvyšuje skvělá aerodynamika 

K vyšší účinnosti a dlouhému dojezdu vozu ŠKODA ENYAQ iV přispívá skvělá aerodynamika (cx od 

0,27) a také pneumatiky s nízkým valivým odporem. Elektrické SUV nabízí na přání tepelné čerpadlo, 

které je určeno k vytápění a chlazení interiéru. Vysoce účinný systém tepelného čerpadla stlačuje pod 

vysokým tlakem chladivo. Teplo, které při tomto procesu vzniká, je použito k zahřátí proudícího 

chladného vzduchu. Výsledkem je o 3 až 4 kWh/100 km menší spotřeba energie baterie potřebná pro 

vysokonapěťové vytápění a tím také až o 30 % vyšší dojezd v zimě při teplotě do -25 °C v porovnání 

s elektrickým vozem bez tepelného čerpadla.  

 

*jedná se o předběžné hodnoty 
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Bezpečnost: Nové asistenční systémy a až devět airbagů 
 

› ŠKODA ENYAQ iV nabízí vysokou úroveň aktivní a pasivní bezpečnosti a mnoho inovativních 

asistenčních systémů 

› ENYAQ iV je první vozem ŠKODA, který nabízí head-up displej s rozšířenou realitou 

› Nová, pohodlná asistence při parkování  

 

Mladá Boleslav, 1. září 2020 – Díky mnoha asistenčním systémům a až devíti airbagům nabízí 

vůz ENYAQ iV vysokou úroveň aktivní a pasivní bezpečnosti. Nové asistenční systémy také 

usnadňují parkování. 

 

ŠKODA ENYAQ iV nabízí zákazníkům kompletní škálu nových, inovativních asistenčních systémů. 

Vůz dokáže automaticky varovat před možnou kolizí s jinými vozidly, cyklisty, chodci a pevnými 

překážkami. V případě potřeby dokáže kolizi zabránit nebo minimalizovat její následky. V případě 

nehody chrání cestující až devět airbagů. Pokud senzory zaregistrují panické brzdění, předepne 

Proaktivní ochrana cestujících (Crew Protect Assist) automaticky bezpečnostní pásy. Pokud se vůz 

dostane do smyku nebo mu hrozí náraz nebo převrácení, systém přivře okna a panoramatickou 

posuvnou střechu.   

 

ENYAQ iV je standardně vybaven LED předními světlomety a LED zadními světly. Na přání jsou 

nabízeny Matrix-LED hlavní světlomety a TOP LED zadní světla ve tvaru písmene C. 24 nezávisle 

ovládaných LED diod v každém modulu dálkových světel vytváří světelný kužel, který se skládá 

z několika samostatně zapínatelných a vypínatelných segmentů. To umožňuje mít neustále rozsvícena 

dálková světla, aniž by byli oslněni ostatní řidiči. Pokud kamera v čelním skle rozpozná vozidla, ale 

i osoby a objekty s reflexními prvky, inteligentní světla automaticky zajistí, aby nebyly oslněny.  

 

Head-up displej se dvěma zobrazovacími poli 

ENYAQ iV je první vůz značky ŠKODA, který nabízí head-up displej s rozšířenou realitou. Ten 

zobrazuje informace na dvou zobrazovacích polích. Na podélném displeji v zorném poli řidiče jsou na 

čelním skle zobrazovány informace, jako například aktuální rychlost, navigační instrukce, rozpoznané 

dopravní značky nebo aktivované asistenční systémy. Zobrazovací pole pro rozšířenou realitu je větší, 

nachází se v horní části čelního skla v zorném poli řidiče a zobrazuje informace na silnici, která se 

nachází před vozidlem. Větší symboly zde pomocí šipek zobrazují navigační instrukce, aktivované 

Adaptivní vedení v pruhu nebo adaptivní tempomat a také dopravní značky nebo výstražná 

upozornění. Řidič si může v menu infotainment systému nastavit umístění zobrazovacího pole na 

čelním skle, vybírat pole nebo si nastavit barvu a světlost zobrazovacích polí. 

 

Nové, inovativní asistenční systémy zvyšují bezpečnost 

Antikolizní asistent pomáhá řidiči v případě hrozící srážky s chodcem, cyklistou nebo jiným vozidlem. 

Pokud řidič naznačí volantem vyhýbací manévr, pomůže mu Antikolizní asistent cílenými zásahy do 

řízení překážku objet a předejít tak nehodě. Asistent při odbočování zase na křižovatce při odbočování 

vlevo dokáže rozpoznat protijedoucí vozidla, upozornit na ně řidiče a také automaticky zastavit vozidlo. 

Funkce Varování při vystupování z vozu po otevření dveří upozorní akusticky a také opticky díky 

kontrolce na vnitřní straně krytu zpětného zrcátka, pokud se zezadu blíží jiné vozidlo nebo cyklista.  

 

Adaptivní tempomat spolu s Adaptivním vedením v pruhu (Adaptive Lane Assist), které rozpozná 

i práce na silnici, Asistentem při jízdě v koloně (Traffic Jam Assist) a Nouzovým asistentem 

(Emergency Assist) tvoří komplexní Asistovanou jízdu 2.0. Budoucí verze Asistovaná jízda 2.5 
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nabídne také asistenci pro jízdu v úzkých pruzích v městském prostředí na základě aktuálních online 

dat z jiných vozidel. Prediktivní adaptivní tempomat, který již zpracovává rozpoznané dopravní značky 

a data z navigačního systému, bude v budoucnu také reagovat na překážky oznamované pomocí 

funkce Dopravní informace online. 

 

Rozšířené funkce Automatického parkování  

Pro ještě pohodlnější parkování byly rozšířeny funkce Automatického parkování, které v současné 

verzi umí ENYAQ iV zaparkovat do příčných i podélných parkovacích míst, přičemž z podélných 

dokáže také vyjet. Budoucí verze tohoto asistentu bude umět také automaticky brzdit a zabránit 

případným střetům s chodci nebo objekty.  

 

Ještě pokročilejší je funkce Parkování na dálku, která slouží k zaparkování a vyparkování vozu do 

a z úzké řady podélně nebo příčně stojících vozidel, přičemž řidič ovládá vůz na dálku pomocí aplikace 

ŠKODA Connect App v mobilním telefonu. Asistent samočinně ovládá řízení a také brzdění. 

Automatické parkování doplňuje nová funkce Trénované parkování. Řidič nejprve provede první 

parkovací manévr na často používané parkovací místo sám, například na úzkém, klikatém vjezdu 

k domu. Systém si celou trasu ukládá do paměti, aby podle toho mohl příště vůz po stisknutí tlačítka 

navést na parkovací místo zcela automaticky. Asistent ovládá řízení a brzdění a zabraňuje kolizím. 
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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".  
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Interiér: Nové designy interiéru nahrazují klasické výbavové 
stupně 
 

› Snadnou konfiguraci interiéru zajišťuje inovativní struktura nabídky, inspirovaná světem 

moderního bydlení 

› Tematické pakety a několik samostatných položek výbavy na přání 

› Ekologická kůže, potahy sedadel tvoří ze 40 % přírodní vlna 

 

Mladá Boleslav, 1. září 2020 – Přehledná, inovativní, trvale udržitelná: První vůz značky ŠKODA 

na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) představuje zcela novou nabídkovou 

strukturu. Nové designy interiéru vozu ENYAQ iV nahrazují klasické výbavové stupně. Každý 

interiér představuje vkusně navržený celek, který navozuje velmi příjemnou atmosféru. 

Jednotlivé interiéry připomínají styly moderního bydlení. Některé z nich také používají přírodní, 

trvale udržitelné a recyklovatelné materiály. Vůz lze nakonfigurovat v několika krocích. 

K dispozici jsou tematické pakety a také několik samostatných položek výbavy na přání, které 

jsou dostupné pro všechny varianty vozu. 

 

Designéři společnosti ŠKODA AUTO navrhli komplexně sladěné interiéry, které se inspirují světy 

moderního bydlení. Jednotlivé designové varianty se od sebe liší potahy sedadel, dekoračními lištami, 

přístrojovou deskou a také použitými materiály. Tkané koberce, středová konzole a ambientní 

osvětlení se od sebe výrazně odlišují. Pro základní verzi ENYAQ 60 iV je standardně nabízen interiér 

Loft, který se inspiruje moderními, útulnými byty pro mladé rodiny. Přístrojová deska rozdělená do 

několika úrovní je dvoubarevná. Na přání jsou nabízena další designová provedení interiéru. Interiér 

Lodge symbolizuje trvalou udržitelnost a inovace, Lounge představuje kvalitu a exkluzivitu. Interiéry 

Suite a ecoSuite symbolizují klasický luxus. Design RS Lounge verze ENYAQ RS iV představuje 

sportovní charakter vozu. Design RS Suite, který je nabízen u této verze na přání, zdůrazňuje navíc 

sportovní eleganci. K dispozici jsou také tematické pakety. Vybrané z nich jsou dostupné ve dvou 

verzích – základní a rozšířené Top/Premium. 

 

Použití trvale udržitelných materiálů 

U interiérů Lodge a ecoSuite se ŠKODA AUTO zaměřuje na trvalou udržitelnost. Sedadla interiéru 

Lodge jsou potažena látkou, kterou tvoří ze 40 % přírodní vlna. Použitá přírodní vlna prošla nezávislým 

testováním a schvalováním, které provedla společnost Woolmark podle přísných pravidel. Látka je 

také označena nášivkou Wool Blend Performance, kterou získávají produkty, které obsahují 30-49,9 % 

přírodní vlny. Zbylých 60 % potahu sedadel tvoří polyester z recyklovaných PET lahví. Potahy interiéru 

Lodge tak vytváří jedinečný pocit a příjemné posezení. Interiér ecoSuite nabízí kůži v koňakové barvě, 

která se vyrábí mimořádně ekologickým způsobem. K jejímu vyčinění se namísto chemikálií používá 

extrakt z listů olivovníku. 

 

Bohatá standardní výbava již od základní verze 

Již základní verze ŠKODA ENYAQ 60 iV nabízí mimo jiné třízónovou automatickou klimatizaci 

Climatronic, multifunkční kožený volant, bezklíčové zamykání a startování KESSY, DAB tuner, 

SmartLink, LED hlavní světlomety a možnost rychlodobíjení až do 50 kW. Dále také například 

parkovací senzory, zadní parkovací kameru, vyhřívaný volant a také pádla pod volantem, kterými řidič 

může změnit úroveň rekuperace.  
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Nová, zjednodušená nabídka, několik tematických paketů na přání 

Pro zjednodušení a přehlednost konfigurace vozu ENYAQ iV překonfigurovala ŠKODA AUTO 

dostupnost výbavy na přání. Zcela nová je také nabídka. Objednávkový proces je nyní přehlednější, 

což zajišťuje lepší uživatelskou zkušenost. K zakoupení individuálně nakonfigurovaného vozu ENYAQ 

iV stačí zákazníkovi několik kliků myší. V nabídce je několik samostatných prvků pro všechny modely.  
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Konektivita: Velký 13" displej, nový Virtuální kokpit 
a specifické online služby 
 

› Moderní infotainment, obrazovka s úhlopříčkou 13" 

› Snadné ovládání standardně dodávaného Virtuálního kokpitu na multifunkčním volantu 

› Mnoho funkcí s online podporou, vzdálený přístup pomocí aplikace ŠKODA Connect App 

 

Mladá Boleslav, 1. září 2020 – Vždy online, chytré možnosti konektivity: ENYAQ iV je vybaven 

nejnovější generací modulární platformy infotainmentu s mnoha inovativními funkcemi, které 

nabízí online podporu. Součástí infotainmentu je centrální dotyková obrazovka s úhlopříčkou 

13", kterou lze také ovládat gesty nebo pomocí digitální asistentky Laury. Důležité informace 

zobrazuje řidiči nový 5,3" Virtuální kokpit, který nabízí čtyři režimy zobrazení a také snadné 

ovládání na multifunkčním volantu. Pomocí aplikace ŠKODA Connect App lze na dálku snadno 

ovládat nabíjení baterie nebo zapnutí klimatizace před plánovanou cestou. 

 

Samostatně stojící, centrální obrazovka vozu ENYAQ iV ohromí velkým 13" displejem. Jde o největší 

displej aktuálně dodávaný do vozů ŠKODA. Nabízí personalizované režimy zobrazení a lze ji ovládat 

dotykem, pomocí posuvné lišty, gesty podobně jako u mobilního telefonu, pohybem ruky nebo také 

pomocí digitální asistentky Laury. Laura rozumí celkem 15 jazykům, šesti z nich také vysloveným 

celým větám. Nový Virtuální kokpit s 5,3" displejem zobrazuje řidiči informace o rychlosti, asistenčních 

systémech, zobrazuje jízdní data nebo údaje z navigace. Režimy zobrazení lze snadno přepínat 

tlačítkem na multifunkčním volantu.  

 

Infotainment systém nabízí analogový i digitální DAB tuner a internetové nebo hybridní rádio. Pomocí 

bezdrátové technologie SmartLink skrze Android Auto, Apple CarPlay a MirrorLink™ lze připojit chytré 

telefony. Nabíjecí box pro smartphone umožňuje bezdrátové nabíjení mobilního telefonu. O hudební 

přednes se stará zesilovač o výkonu 4 x 20 W, který standardně doplňuje osm reproduktorů. 

Sound System Canton s 12 reproduktory je nabízen na přání. 

 

Vždy online díky zabudované kartě eSIM, funkce specifické pro elektromobil 

Stálé připojení k internetu pomocí zabudované karty eSIM umožňuje mnoho funkcí, které nabízí online 

podporu. Dopravní informace a plánování tras z navigace tak používají online data. Rozsáhlé mobilní 

online služby ŠKODA Connect nabízí také funkce specifické pro vůz ENYAQ iV. Řidič tak může na 

dálku pomocí aplikace ŠKODA Connect App nebo webového portálu ovládat nabíjení baterie, zapnout 

klimatizaci ještě před začátkem cesty nebo si ukládat do paměti časy plánovaných odjezdů. Připojení 

k internetu také umožňuje aktualizovat mapové podklady a software systému „vzduchem”.  
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Simply Clever prvky: Praktická řešení spojená s nabíjecím 
kabelem 
 

› Přihrádka pro nabíjecí kabel umístěná pod podlahou zavazadlového prostoru, čistič 

nabíjecích kabelů a ochrana nabíjecí zásuvky 

› Nová středová konzole s dvěma odkládacími prostory  

› Klasická škrabka na led je nově umístěna na vnitřní straně pátých dveří 

 

Mladá Boleslav, 1. září 2020 – Majitelé čistě elektrických vozů řeší každý den zcela jiné věci než 

řidiči vozů se spalovacími motory. Kam uložím nabíjecí kabel? Jak zajistím, abych měl při 

manipulaci s kabelem čisté ruce? Společnost ŠKODA AUTO našla šikovná Simply Clever 

řešení. Nabíjecí kabel lze po použití v nabíjecí zásuvce snadno očistit čističem nabíjecích 

kabelů. Nabíjecí zásuvka dostává ochranný kryt. Po použití lze nabíjecí kabel uložit do 

přihrádky umístěné pod podlahou zavazadlového prostoru. Součástí standardní výbavy jsou 

také klasické Simply Clever prvky, například deštník ve dveřích řidiče nebo škrabka na led 

s měřítkem pro kontrolní měření hloubky dezénu pneumatik, která se ve voze ENYAQ iV 

nenachází ve víčku palivové nádrže, ale na vnitřní straně pátých dveří. 

 

Nové uspořádání interiéru vozu ENYAQ iV bez klasického středového tunelu, který vozy se 

spalovacím motorem mají, využili designéři společnosti ŠKODA AUTO mj. pro promyšlené odkládací 

prostory. Kromě Jumbo Boxu o objemu 6,2 l, umístěného pod středovou loketní opěrkou, nabízí 

ENYAQ iV další úložný prostor o objemu 11,4 l, který se nachází pod středovou konzolí ve tvaru 

mostu. Také úložný prostor pod mezipodlahou zavazadlového prostoru má nový Simply Clever prvek. 

Organizér s několika přihrádkami zaručí, aby se uložené předměty během jízdy samovolně 

nepohybovaly. V hlavní odkládací ploše velkého zavazadlového prostoru zajišťuje pořádek také síťový 

program s otvíráním sítí SigmaQuick. Sítě lze díky tomuto řešení velmi jednoduše otvírat. 

 

Další vybrané prvky Simply Clever 

 

Paket pro spaní 

Mechanicky sklopné, elektricky odjistitelné tažné zařízení 

Odkládací schránka v předních dveřích včetně deštníku  

Síťový program pro zavazadlový prostor s komfortním otvíráním sítí SigmaQuick 
Stínicí rolety pro zadní boční skla 

Dva USB-C konektory a 230V zásuvka vzadu 

Elektricky ovládané páté dveře s funkcí Tip-To-Close a virtuálním pedálem  
Dvě odkládací kapsy na mobilní telefony na zadní straně opěradel předních sedadel  
Sklopné stolky na zadní straně opěradel předních sedadel 

Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru 

Držák parkovacích lístků na vnitřní straně A sloupku na straně řidiče 

Držák lahví o objemu 1,5 l v předních a zadních dveřích  
Elektricky ovládaná dětská pojistka  
Škrabka na led na vnitřní straně pátých dveří s měřítkem pro kontrolní měření hloubky dezénu 

pneumatik 
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Ekosystém ŠKODA iV sdružuje vše pod jednou střechou 
 

› Powerpass umožní dobíjení v rámci Evropy pomocí jediné karty 

› ŠKODA AUTO investuje do výstavby dobíjecí infrastruktury a recyklace baterií 

› V nabídce budou wallboxy ŠKODA iV Charger ve dvou verzích 

 

Mladá Boleslav, 1. září 2020 – 125 let od svého založení pokračuje společnost ŠKODA AUTO 

v transformaci od výrobce automobilů k Simply Clever společnosti nabízející nejlepší služby 

v oblasti mobility. Tato transformace zahrnuje rozšíření modelové palety o částečně nebo plně 

elektrifikované vozy a také výstavbu ekosystému ŠKODA iV v oblasti elektromobility. 

Ekosystém zahrnuje snadné, pohodlné nabíjení baterií na dobíjecích stanicích po celé Evropě 

díky kartě Powerpass (služba provozovaná společností Elli company z koncernu Volkswagen), 

inteligentní online služby a různé varianty wallboxů pro nabíjení doma nebo v práci. ŠKODA 

AUTO také za pomocí svých prodejců pokračuje v rozsáhlé výstavbě dobíjecí infrastruktury a 

zavádí ekologický způsob recyklace použitých baterií. 

 

Díky dojezdu až 510 km* v režimu WLTP zvládá nový vůz ENYAQ iV skvěle také dlouhé cesty. 

Snadné dobíjení zaručí Powerpass. Jediná karta umožní dobíjení na většině z celkem 195 000 

nabíjecích stanic v zemích Evropské unie. Jedná se o většinu veřejných dobíjecích stanic, 

rychlonabíjecí stanice na mezinárodních silnicích a dálnicích a také veřejné dobíjecí stanice u prodejců 

ŠKODA. Transparentní a tržní ceny nabíjení se vyúčtovávají každý měsíc přes Powerpass. Tato karta 

bude pro zákazníky k dispozici již během předání prvních vozů ENYAQ iV.  

 

ŠKODA AUTO buduje dobíjecí infrastrukturu a využívá obnovitelné energie 

Společně s uvedením vozů ŠKODA CITIGOe iV a SUPERB iV na trh zahájila společnost 

ŠKODA AUTO výstavbu vlastní dobíjecí infrastruktury a využívá obnovitelné energie. Aby byla 

vyrovnána kolísající dostupnost proudu ze solární energie, která je závislá na počasí, vyvinula 

společnost ŠKODA AUTO systém ukládání elektrické energie ŠKODA iV, který představuje první 

stupeň procesu recyklace použitých baterií. Stanice budou vybaveny bateriemi, které již byly předtím 

použity ve vozech ŠKODA iV s plug-in hybridním nebo čistě elektrickým pohonem a uchovávají 

nevyužitou ekologickou elektřinu nebo cenově výhodný noční proud. Nabíjecí stanice, osvětlení, 

vytápění, klimatizace a nové interaktivní informační sloupky k tématu elektromobilita umístěné v 

showroomech tak budou napájeny elektrickou energií. Také provoz rychlonabíjecích stanic bude 

možný bez závislosti na kapacitě místní elektrické sítě. Baterie, které dospějí na konec druhého 

životního cyklu v systému ukládání elektrické energie, ŠKODA AUTO zrecykluje. 

 

Dvě verze wallboxů ŠKODA iV Charger, síť rychlonabíjecích stanic Ionity 

Pro individuální dobíjení doma nabídne ŠKODA AUTO dvě verze wallboxů ŠKODA iV Charger. 

Základním modelem pro použití v domácnostech je ŠKODA iV Charger Connect, s možností připojení 

LAN a Wi-Fi se vzdáleným přístupem k nabíjení pomocí aplikace ŠKODA Connect App. Tento wallbox 

je také vybaven čtečkou RFID, která zabraňuje zneužití například v podzemních garážích. Model 

ŠKODA iV Charger Connect+ umí také komunikovat prostřednictvím LTE pomocí mobilní sítě se 

serverem, nabízí čtečku RFID a také certifikovaný elektroměr. Spotřebu elektrické energie tak může 

řidič neustále sledovat v aplikaci ŠKODA Connect App. Pro služby spojené s domácím nabíjením lze 

využít také komplexní eMobility balíčky. Vůz ŠKODA ENYAQ iV bude možné dobíjet pomocí 

rychlonabíjecího kabelu na rychlonabíjecích stanicích. Společnost ŠKODA AUTO se také zapojí do 

výstavby sítě rychlonabíjecích stanic Ionity po celé Evropě. 

*jedná se o předběžné hodnoty 
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Elektromobilita s tradicí: První elektrifikovaný vůz byl 
v Mladé Boleslavi vyroben již v roce 1908 
 

› První hybridní vůz LAURIN & KLEMENT typ E se objevil na začátku 20. století, ve 30. letech na 

něj navázal elektrický nákladní vůz 

› Dětské autíčko ŠKODA PUCK vzniklo v roce 1941, v 90. letech vznikl elektromobil 

ELTRA 151L 

› Novodobým předchůdcem elektrifikovaných vozů CITIGOe iV a SUPERB iV byl prototyp 

OCTAVIA Green E Line 

 

Mladá Boleslav, 1. září 2020 – Představením čistě elektrického vozu CITIGOe iV a vozu 

SUPERB iV s plug-in hybridním pohonem vstoupila společnost ŠKODA AUTO oficiálně do éry 

elektromobility. První zkušenosti s elektrifikovanými vozy však získala česká automobilka již 

před 112 lety. Po prvním hybridním voze LAURIN & KLEMENT typ E z roku 1908 následoval ve 

30. letech nákladní vůz s elektrickým pohonem a v 90. letech několik variant vozu ELTRA 151L, 

který byl odvozen od modelů ŠKODA FAVORIT a ŠKODA PICK-UP. Novodobým předchůdcem 

současných modelů ŠKODA iV byla OCTAVIA Green E Line. Od roku 2011 získala ŠKODA 

AUTO díky deseti prototypům důležité zkušenosti v oblasti elektromobility. Svou speciální roli 

v historii elektrických vozů značky ŠKODA mělo dětské autíčko ŠKODA PUCK, představené 

v roce 1941, které dosahovalo maximální rychlosti 12 km/h. 

 

Předchůdcem elektrických vozů byl model LAURIN & KLEMENT typ E. Jeho konstruktérem byl 

František Křižík, který také vynalezl obloukovou lampu, významně se podílel na zavedení elektrických 

tramvají, a který je často nazýván českým Edisonem. V roce 1908 nahradil převodovku 

elektromotorem, který zajišťoval pohon. Benzinový motor o výkonu 28 k pouze vytvářel potřebnou 

elektrickou energii. LAURIN & KLEMENT typ E nepotřeboval baterii, lze tedy mluvit o prvním hybridním 

modelu mladoboleslavské automobilky. 

 

Elektrický nákladní vůz byl využíván pro rozvoz piva, ŠKODA PUCK byla určena dětem 

Na konci 30. let vyrobila ŠKODA AUTO kompaktní nákladní vůz s elektrickým pohonem a užitečnou 

hmotností až 3 t, kterým bylo v Plzni rozváženo pivo do místních restaurací. Vůz měl pohodlnou, 

širokou kabinu řidiče s aerodynamicky řešenou přední částí a šípovitým, děleným čelním sklem. 

Elektromotor se nacházel před přední nápravou. V roce 1941 zavítala ŠKODA AUTO také do světa 

hraček představením vozu PUCK. Jednalo se o autíčko vybavené elektromotorem Scintilla, které se 

vyrábělo ve dvou velikostech pro větší a menší děti. PUCK měl funkční světlomety, zabudovaný 

rychloměr a také odpružení všech kol. Maximální rychlost činila 12 km/h. 

 

Elektromobily odvozené od modelů FAVORIT a PICK-UP 

V období 1991 až 1993 vzniklo asi 100 vozů modelu ŠKODA ELTRA 151L, který byl odvozen od 

modelů FAVORIT a PICK-UP a který byl určen nejprve pro Švýcarsko a později také pro další 

evropské země. Elektromotor o výkonu 15,4 kW umožňoval dojezd až 80 km a maximální rychlost 

80 km/h. Promyšleným prvkem v duchu hesla Simply Clever bylo pohodlné ukládání nabíjecího kabelu 

za masku chladiče. 

 

Cestu do současné elektrické éry zajistily prototypy OCTAVIA 

Základy pro vstup do současné éry elektromobility položil nakonec vůz ŠKODA OCTAVIA 

Green E Line. V roce 2011 začali inženýři s praktickými testy elektrického pohonu u deseti prototypů. 
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Elektromotor podával trvalý výkon 60 kW, maximální výkon činil 85 kW. Baterie s kapacitou 26,5 kWh 

umožňovaly dojezd až 150 km. O devět let později vstoupila společnost ŠKODA AUTO do 

elektrifikované budoucnosti zahájením sériové výroby vozů CITIGOe iV a SUPERB iV. 
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ŠKODA AUTO slaví 125. výročí exkluzivní edicí  
ENYAQ iV Founders Edition 
 

› Limitovaná edice 1 895 vozů Founders Edition připomíná rok založení podniku 

› Historii společnosti, kterou dnes známe pod názvem ŠKODA AUTO, začali před 125 lety psát 

Václav Laurin a Václav Klement 

 

Mladá Boleslav, 1. září 2020 – ŠKODA AUTO slaví letos 125. výročí a speciální edicí 

ŠKODA ENYAQ iV Founders Edition připomíná založení podniku Václavem Laurinem a 

Václavem Klementem v roce 1895. Jedná se o bohatě vybavenou, speciální edici 1 895 vozů 

tohoto elektrického SUV. Společnost ŠKODA AUTO patří k pěti nejdéle kontinuálně aktivním 

automobilkám na světě. V současné době působí na vice než 100 trzích. 

 

ŠKODA ENYAQ iV Founders Edition spojuje počátky podniku s budoucností. ENYAQ iV, první sériový 

vůz značky ŠKODA na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen, 

představuje zásadní krok při realizaci strategie ŠKODA AUTO v oblasti elektromobility. Speciální 

modely limitované edice 1 895 vozů Founders Edition odkazují na založení společnosti v roce 1895. 

 

Founders Edition nabízí velmi bohatou výbavu 

Příslušnost k limitované, bohatě vybavené edici dokládá plaketa s pořadovým číslem, která bude 

umístěna na multifunkčním volantu s kůží obšitým věncem. Edice Founders Edition bude dostupná 

ve verzích ENYAQ 60 iV a ENYAQ 80 iV s 21" koly z lehké slitiny Aquarius a v metalických odstínech 

černá Magic a stříbrná Arctic. Součástí standardní výbavy bude osvětlená maska Crystal Face 

a sportovní přední a zadní nárazník. Rámeček masky chladiče, lišty kolem oken, střešní nosiče 

a difuzor zadního nárazníku budou v černé lesklé barvě. Nápis na zádi bude v černé barvě. Edici 

Founders Edition označuje speciální plaketa na předním nárazníku. V interiérovém designu ecoSuite 

budou dekorační lišty v provedení Piano Black. Přístrojová deska bude dvoubarevná. Sedadla budou 

mít kožený potah v koňakové barvě designu ecoSuite a kontrastní prošívání v béžové barvě Stone. 

Černé vkládané koberce dostanou lemování paspulí v koňakové hnědé barvě. Na přání bude také 

nabízen černý kožený potah s kontrastními prvky v koňakově hnědé barvě. 

 

Od výrobce jízdních kol k výrobci automobilů se zastoupením po celém světě 

V roce 1895 Václav Laurin a Václav Klement založili firmu a úspěšně vyráběli bicykly a motocykly. V 

roce 1905 představili svůj první automobil, model Voiturette A. O 115 let později působí ŠKODA AUTO 

na více než 100 trzích. V roce 2019 dodala automobilka zákazníkům po celém světě 1,24 milionu 

vozů. Kromě samotné společnosti slaví v roce 2020 výročí také důležité historické modely: ŠKODA 

935 Dynamic z roku 1935, první ŠKODA OCTAVIA COMBI z roku 1960, ŠKODA 110 R z roku 1970 

a první ŠKODA FABIA COMBI, která se představila v roce 2000. 
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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 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download  

the ŠKODA Media Room app 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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