
TISKOVÁ MAPA 
Strana 1 z 3 

 
 
Tisková mapa ŠKODA ENYAQ iV || Simply Clever || Kontakty  
 
 

 

Simply Clever prvky: Nová řešení usnadňují každodenní 
používání elektrického vozu 
 

› Taška pro nabíjecí kabely, čistič nabíjecích kabelů a ochrana nabíjecí zásuvky 

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

sklopné, elektricky odjistitelné tažné zařízení je k dispozici na přání 

› Odkládací kapsy na mobilní telefony na zadní straně opěradel předních sedadel a dva 

úložné prostory na nové středové konzoli 

 

Mladá Boleslav, 29. března 2021 – S počátkem éry elektromobility pomáhají nové Simply 

Clever prvky majitelům vozu ŠKODA ENYAQ iV usnadnit každodenní používání tohoto vozu. 

Na otázky typu „Kam uložím nabíjecí kabel?“, nebo „Jak zajistím, abych měl při manipulaci s 

kabelem čisté ruce?“ má společnost ŠKODA AUTO odpovědi v podobě šikovných 

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

nabíjecích kabelů. Po použití lze nabíjecí kabel uložit do tašky umístěné v zavazadlovém 

prostoru. Zásuvku během nabíjení rovněž chrání speciální kryt. Na přání je dostupné 

mechanicky sklopné, elektricky odjistitelné tažné zařízení, které se vyklopí po stisknutí 

tlačítka v zavazadlovém 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.  

 

ŠKODA AUTO ulehčuje svým zákazníkům každodenní používání vozu díky mnoha Simply Clever 

prvkům, mezi které patří například držák parkovacích lístků na vnitřní straně A sloupku nebo háčky 

na tašky v zavazadlovém prostoru. Velmi praktické jsou dvě odkládací kapsy na mobilní telefony na 

zadní straně opěradel předních sedadel. Komfort na zadních sedadlech dále zvyšují na přání 

dostupné stínicí rolety pro zadní boční skla a paket pro spaní, který obsahuje dvě velké, komfortní 

hlavové opěrky a přikrývku. 

 

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

spalovacím motorem, 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 síťový 

program s otevíráním SigmaQuick, díky kterému lze sítě velmi jednoduše otvírat. 

 

Přehled vybraných prvků Simply Clever (některé z nich jsou dostupné na přání): 

 

Paket pro spaní 

Mechanicky sklopné, elektricky odjistitelné tažné zařízení 

Odkládací schránka v předních dveřích včetně deštníku 

Síťový program pro zavazadlový prostor s komfortním otevíráním sítí SigmaQuick 

Stínicí rolety pro zadní boční skla  
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Dva USB-C konektory vpředu 

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 

Držák tabletu v Jumbo Boxu 

Sklopné stolky na zadní straně opěradel předních sedadel 

Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru 

Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru 

Dělicí síť zavazadlového prostoru 

Roletový kryt zavazadlového prostoru ovládaný jedním dotykem 

Odkládací prostor na roletový kryt pod podlahou zavazadlového prostoru 

Cargo elementy po stranách zavazadlového prostoru a pod podlahou zavazadlového prostoru 

Háčky na tašky v zavazadlovém prostoru 

Držák parkovacích lístků na vnitřní straně A sloupku na straně řidiče 

Odkládací schránka pro 1,5litrovou lahev v předních a zadních dveřích 

Držák nápojů se systémem Easy Open 

Elektricky ovládaná dětská pojistka 

Odjištění opěry zadního sedadla ze zavazadlového prostoru  

Škrabka na led na vnitřní straně pátých dveří s měřítkem pro kontrolní měření hloubky dezénu 

pneumatik 

Integrovaný trychtýř v uzávěru nádržky ostřikovačů čelního skla 

Odkládací prostor pro výstražnou vestu ve všech dveřích  

Čistič nabíjecích kabelů 

Taška pro nabíjecí kabely 

Ochrana nabíjecí zásuvky 

Přenosná nabíječka iV 
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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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