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ŠKODA ENYAQ iV získala cenu Golden Steering 
Wheel 2021 za nejlepší elektrické SUV 
 

› ŠKODA ENYAQ iV zaujala svým výkonem na okruhu Lausitzring odborníky z řad 

závodních jezdců, moderátorů i novinářů 

› První čistě elektrický vůz značky ŠKODA, založený na modulární elektrifikované platformě 

(MEB) koncernu Volkswagen, získal již sedmé ocenění Golden Steering Wheel   

› ENYAQ iV kombinuje emocionální design s velkorysou nabídkou prostoru, dojezd vhodný 

pro každodenní využití, a vynikající poměr ceny a užitné hodnoty 

› Golden Steering Wheel oceňuje nejlepší inovace na automobilovém trhu a je jednou z 

nejrenomovanějších automobilových cen v Evropě 

 

Mladá Boleslav, 10. listopadu 2021 – ŠKODA ENYAQ iV získala prestižní automobilové 

ocenění Golden Steering Wheel 2021. Čtenáři odborného časopisu Auto Bild a listu Bild am 

Sonntag nejprve vybrali toto SUV jako jednoho ze tří finalistů v kategorii elektrických SUV. 

Během testovacích jízd na okruhu Lausitzring pak ENYAQ iV přesvědčil i odbornou porotu a 

úspěšně porazil své konkurenty svým celkovým dojmem. 

 

Předseda představenstva ŠKODA AUTO Thomas Schäfer zdůrazňuje: „Ocenění Golden Steering 

Wheel za rok 2021 pro model ENYAQ iV ukazuje, že naše vlajková loď s čistě elektrickým 

pohonem dokázala, coby typický vůz značky ŠKODA, přesvědčit čtenáře časopisu Auto Bild a Bild 

am Sonntag, i odbornou porotu. Jménem všech zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO děkuji za 

toto renomované automobilové ocenění. Jedno je jasné, náš ENYAQ iV je teprve začátkem a brzy 

na něj navážeme dalšími elektrickými modely.“ 

 

Cena Golden Steering Wheel oceňuje nejlepší automobilové novinky uplynulých dvanácti měsíců. 

V letošním ročníku si mohli čtenáři vybrat své oblíbence ze 70 modelů. Redakce poprvé rozlišovaly 

mezi vozy s konvenčním pohonem a elektromobily – například v kategoriích SUV a elektrické SUV. 

Celkem bylo uděleno dvanáct ocenění Golden Steering Wheel.  

 

Čtenáři časopisů Auto Bild a Bild am Sonntag vybrali ze sedmi vozů nominovaných v kategorii 

elektrických SUV model ŠKODA ENYAQ iV jako jednoho ze tří finalistů. Díky tomu se bateriové 

SUV kvalifikovalo pro praktický test na okruhu Lausitzring, který se konal na začátku října. 

Hodnotitelé posuzovali jednotlivé modely podle různých kritérií, jako jsou jízdní vlastnosti, 

prostornost nebo výhled z vozu. Na porotu udělal ENYAQ iV v segmentu elektrických SUV nejlepší 

celkový dojem a jasně zvítězil nad dalšími dvěma finalisty.  

 

První čistě elektrické SUV značky ŠKODA definuje standardy 

Model ENYAQ iV představuje doposud největší krok české automobilky v realizaci své strategie 

elektromobility. Jedná se o první sériový model značky ŠKODA, který je postaven na modulární 

elektrifikované platformě (MEB) koncernu Volkswagen. Vlajková loď modelové palety značky 

ŠKODA se vyznačuje emocionálním designovým jazykem a nabízí velkorysou nabídku prostoru, 

typickou pro vozy této značky. V interiéru nahradily klasické výbavové stupně nové designové 

varianty. Nová přehledná struktura nabídky umožňuje konfiguraci požadovaného vozu pomocí 

https://twitter.com/skodaautonews


TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 2 ze 3 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

několika kliknutí. ENYAQ iV má pohon zadních nebo všech kol1 a s dojezdem přes 500 kilometrů1 v 

cyklu WLTP vyhoví i jako společník na dlouhé cesty. 

 

ENYAQ iV získal pro značku ŠKODA už sedmé ocenění Golden Steering Wheel  

První ocenění Golden Steering Wheel udělil časopis Bild am Sonntag v roce 1976. Od roku 2009 

se na udělování cen podílí i Auto Bild, největší evropský automobilový magazín. ŠKODA se těší již 

ze sedmé ceny Golden Steering Wheel. Prvního úspěchu značka dosáhla v roce 1999 s modelem 

FABIA a její nástupce úspěch potvrdil v roce 2007. Druhá generace modelu OCTAVIA zvítězila v 

roce 2004 a  druhá generace modelu SUPERB si toto ocenění zajistila v roce 2008. V roce 2017 

zvítězil model KAROQ a v roce 2019 získal toto prestižní ocenění vůz KAMIQ. 

 
1 Hodnota stanovená metodikou měření WLTP. Skutečný dojezd závisí na faktorech, jako je osobní styl jízdy, 

charakter trasy, venkovní teplota, povětrnostní podmínky, použití topení a klimatizace, temperování vozu před 

jízdou či počet přepravovaných osob. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner    Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu   Mluvčí Komunikace podniku 

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

christian.heubner@skoda-auto.cz   stepan.rehak@skoda-auto.cz 
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ŠKODA ENYAQ iV získala cenu Golden Steering Wheel 

2021 za nejlepší elektrické SUV 

Čtenáři časopisů Auto Bild a Bild am Sonntag vybrali ze 

sedmi vozů model ŠKODA ENYAQ iV jako jednoho ze tří 

finalistů v kategorii elektrických SUV. Podle poroty nabídl 

ENYAQ iV nejlepší celkový balíček v segmentu elektrických 

SUV a jasně zvítězil nad dalšími dvěma finalisty. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Thomas Schäfer, předseda představenstva společnosti 

ŠKODA AUTO, při předávání Zlatého volantu 2021 pro 

vůz ENYAQ iV 

Model ENYAQ iV je první sériový model značky ŠKODA, 

který je založen na z modulární elektrifikované platformy 

(MEB) koncernu Volkswagen. Vlajková loď modelové palety 

značky ŠKODA se vyznačuje emocionálním designovým 

jazykem a nabízí velkorysou nabídku prostoru, typickou pro 

vozy této značky. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s elektric-

kým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SU-

PERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednic-

tvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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