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ŠKODA ENYAQ iV: Nová elektrická vlajková loď 
 

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

› Dvě různé kapacity baterie, čtyři výkonové stupně od 132 do 220 kW a pohon zadních 

nebo všech kol 

› Krátké nabíjecí časy, dojezd více než 520 km* v režimu WLTP 

› Emocionální vzhled, velkorysý prostor pro cestující i zavazadla 

› Přehledná struktura nabídky, volitelný design interiéru místo klasických výbavových 

stupňů 

› ŠKODA ENYAQ iV bude uvedena na trh na jaře 2021 

 

Mladá Boleslav, 29. března 2021 – Úsporný, emocionální a elektrický – tak lze ve stručnosti 

charakterizovat nový model ŠKODA ENYAQ iV. První čistě elektrické SUV značky ŠKODA 

představuje doposud největší krok české automobilky při realizaci strategie v oblasti 

elektromobility. Nový ENYAQ iV je první sériový vůz ŠKODA na bázi modulární platformy 

pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen. ENYAQ iV je vyráběn v hlavním výrobním 

závodě v Mladé Boleslavi. Jedná se tak o jediný vůz v Evropě na bázi platformy MEB, který 

není vyráběn v Německu. Také nová vlajková loď modelové palety nabízí velkorysý prostor, 

který je pro vozy ŠKODA typický. Nové designy interiéru nahrazují klasické výbavové stupně 

a jejich přehledná nabídková struktura umožňuje individuální konfiguraci vozu několika kliky 

myší. V nabídce je pohon zadních nebo všech kol, čtyři výkonové stupně a dvě různé 

kapacity baterie. Díky dojezdu více než 520 km* v režimu WLTP zvládá ENYAQ iV skvěle 

každodenní jízdu ve městě i dlouhé cesty. Vůz bude uveden na trh na jaře 2021. 

 

Thomas Schäfer, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO, říká: „ENYAQ iV je 

symbolem nové éry značky ŠKODA. Jedná se o první sériový vůz značky ŠKODA na bázi 

modulární platformy pro elektromobily koncernu Volkswagen, který v sobě spojuje ekologický 

provoz s přednostmi typickými pro vozy ŠKODA, mezi které patří velkorysý prostor a emocionální 

vzhled. ENYAQ iV se vyrábí v centru značky ŠKODA, v hlavním výrobním závodě v Mladé 

Boleslavi. Jedná se tak o jediný vůz v Evropě na bázi platformy MEB, který není vyráběn v 

Německu. Toto rozhodnutí je dokladem vysoké technické kompetence společnosti ŠKODA AUTO. 

Zároveň potvrzuje velkou důvěru koncernu Volkswagen v zaměstnance společnosti 

ŠKODA AUTO.“ 

 

Široká nabídka pohonných jednotek zahrnuje dvě různé kapacity baterie a čtyři výkonové 

stupně 

Nová ŠKODA ENYAQ iV využívá možnosti a flexibilitu, které nabízí modulární platforma pro 

elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen. Baterie, která je dostupná ve dvou kapacitách, je 

umístěna v podlaze. Jeden nebo dva elektromotory pokrývají výkonové spektrum od 132 kW do 

220 kW. V závislosti na konkrétní verzi nabízí ENYAQ iV pohon zadních nebo všech kol. Dojezd 

vozu činí více než 520 km* v režimu WLTP. Elektrické SUV tak plní nejen požadavky rodin na 

prostorný a obratný městský vůz, ale je rovněž dokonalým společníkem pro řidiče, kteří často jezdí 

dlouhé trasy. Díky tažnému zařízení, jež je k dispozici na přání, zvládne vůz táhnout přívěs o 

hmotnosti až 1 400 kg. 
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Velkorysý prostor, emocionální vzhled, novinkou je přední maska Crystal Face 

ENYAQ iV má emocionální, výrazný a dynamický vzhled. Charakterizují jej vyvážené proporce a 

velkorysá nabídka místa v interiéru. Objem zavazadlového prostoru má v základním uspořádání 

585 l. Novinkou je na přání dostupná maska Crystal Face s 131 LED diodami, které osvětlují 

vertikální lamely výrazné přední masky. Vzhled podtrhuje horizontální linka, která společně s LED 

moduly potkávacích a dálkových světel Matrix-LED hlavních světlometů a linkami denních světel 

vytváří uvítací efekt. Vzhled vozu ENYAQ iV podtrhují velká kola o průměru 19"až 21". Součástí 

bohaté standardní výbavy edice Founders Edition je osvětlená maska Crystal Face a 21" kola. Tato 

speciální, limitovaná edice 1 895 vozů připomíná rok založení podniku Václavem Laurinem a 

Václavem Klementem. 

 

Nový koncept interiéru s volitelnými designy a velkým 13" displejem 

Designy interiéru nahrazují klasické výbavové stupně. Jednotlivé interiéry, které se inspirují světy 

moderního bydlení, nabízí vkusně sladěné barvy a materiály, a to včetně přírodních, trvale 

udržitelných a recyklovaných. Přehledně zpracovaná nabídková struktura usnadňuje individuální 

konfiguraci vozu. Deset logicky uspořádaných tematických paketů a několik samostatných prvků lze 

nakonfigurovat jen v několika málo krocích. Centrální obrazovka vozu ENYAQ iV nabízí 13" displej 

a jde tak o největší displej aktuálně dodávaný do vozů ŠKODA. Nový virtuální kokpit má velikost 

5,3". ENYAQ iV je rovněž první vůz značky ŠKODA, který nabízí head-up displej s rozšířenou 

realitou. Ten zobrazuje řidiči podrobnější informace, aniž by musel odvracet pozornost od řízení. 

Stejně jako ostatní vozy ŠKODA je i ENYAQ iV vždy online a nabízí chytré možnosti konektivity. 

Pomocí aplikace MyŠKODA lze na dálku snadno ovládat nabíjení baterie nebo zapnutí klimatizace 

před plánovanou cestou. Nové prvky Simply Clever usnadňují každodenní používání tohoto 

elektrického vozu. Patří k nim například čistič nabíjecích kabelů, taška pro jejich uskladnění či 

ochranný kryt nabíjecí zásuvky. Nechybí ani již klasický Simply Clever prvek, kterým je škrabka na 

led. Ta se u vozu ENYAQ iV nachází na vnitřní straně pátých dveří. 

 

*jedná se o předběžné hodnoty 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 730 862 420   T +420 734 298 614 

christian.heubner@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  
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem k 

vstupním segmentům, působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky v 
oblasti ekologie a diverzity.  

› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe
 iV, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV. 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů.  
› je už 30 let součástí 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 ve spolupráci s lokálním partnerem.  
› zaměstnává celosvětově zhruba 42.000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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