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ŠKODA ENYAQ iV získala ocenění 'Red Dot' za 
vynikající produktový design 
 
› Elektrický vůz ENYAQ iV přesvědčil porotu emocionálním výrazným designem 
› Crystal Face na přední masce chladiče, na přání dodávaný, zajišťuje vozu jedinečný vzhled 
› První elektrické SUV značky získalo již 16. ocenění 'Red Dot' pro ŠKODA AUTO 
 
Mladá Boleslav, 12. dubna 2021 – ŠKODA ENYAQ iV zaujal při své premiéře na udělování cen 
'Red Dot' a získal prestižní ocenění za znamenitý produktový design. Elektrické SUV nadchlo 
mezinárodní odbornou porotu zejména svým emocionálním, výrazným designem. Model 
ENYAQ iV tak plynule navazuje na úspěšnou historii české automobilky, která získala cenu 
'Red Dot' již po šestnácté.  
 
Osobitá filozofie designu vozu ENYAQ iV je vyjádřena vyváženými proporcemi, skulpturálními tvary a 
výraznou maskou chladiče. Na přání automobilka vybaví své první elektrické SUV přední maskou 
Crystal Face, která se skládá ze 131diod LED, které masku chladiče osvětlují a vytvářejí tak fascinující 
vzhled. Maska Crystal Face rovněž vytváří jedinečný efekt v kombinaci s animovanou funkcí 
Coming/Leaving Home. Originální výraz současně vytváří dynamická směrová světla, umístěná na 
zádi elektrického SUV.  
 
ENYAQ iV stanovil také nová měřítka v interiéru a boduje mimořádně velkorysou nabídkou prostoru, 
která se vyrovná modelu KODIAQ, i když je tento elektrický vůz kratší než kompaktní ŠKODA 
OCTAVIA. Individuálně laděné varianty interiéru, inspirované moderními světy bydlení, nahrazují 
klasické výbavové verze. Například interiér ,Loft‘ připomíná rodinné bydlení, ,Lodge‘ se vyznačuje 
především udržitelnými materiály a interiér ,Lounge‘ v sobě snoubí luxusní vzhled s exkluzivitou. Mimo 
jiné nabízí tento SUV model 13'' displej infotainmentu včetně head-up displeje s rozšířenou realitou a 
také dálkově ovládané parkování pomocí aplikace MyŠKODA. Řidiči mohou využívat dojezd více než 
520 kilometrů v režimu WLTP, vhodného pro každodenní užití, a to bez lokálních emisí a výfukových 
plynů. 
 
Zhruba 50 odborníků hodnotí produkty přibližně z 60 zemí 
Ocenění 'Red Dot' je jednou z nejznámějších designérských soutěží na světě a je považována jako 
známka kvalitního produktového designu. Mezinárodní porota je složena z nezávislých odborných 
designérů, novinářů a profesorů designu. V letošním 66. ročníku soutěže 'Red Dot' experti individuálně 
testovali, diskutovali a hodnotili přibližně 7800 přihlášených produktů zhruba z 60 zemí. Zvláštní 
pozornost věnovali kritériím, jako je stupeň inovace, formální kvalita, funkčnost, životnost a ekologická 
udržitelnost. 
 
Oceněním modelu ENYAQ iV získala ŠKODA prestižní červenou pečeť kvality za produktový design 
již po šestnácté. V roce 2019 navíc česká automobilka obdržela ocenění 'Red Dot: Brands & 
Communication Design‘ za úspěšnou komunikaci značky v kategorii ,Brands‘. 
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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 
 
Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA ENYAQ iV získala ocenění 'Red Dot' A za 
vynikající produktový design 
ŠKODA ENYAQ iV zaujal při své premiéře  na 
udělování cen 'Red Dot' a získal prestižní cenu 'Red 
Dot' za znamenitý produktový design. Elektrické SUV 
nadchlo mezinárodní odbornou porotu zejména svým 
emocionálním, výrazným designem.  
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

  

 

ŠKODA ENYAQ iV získala ocenění 'Red Dot' A za 
vynikající produktový design 
Oceněním modelu ENYAQ iV získala ŠKODA 
prestižní červenou pečeť kvality za produktový 
design již po šestnácté. V roce 2019 navíc česká 
automobilka obdržela ocenění 'Red Dot: Brands & 
Communication Design‘ za úspěšnou komunikaci 
značky v kategorii ,Brands‘. 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

  
 
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: CITIGOeiV, 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. 
 
 


