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ŠKODA ENYAQ iV získala ocenění „Nejoblíbenější auto roku 
2022 ve Švýcarsku“ 
 

› První čistě elektrické SUV značky ŠKODA zvítězilo mezi 55 automobilovými novinkami 

› Značka ŠKODA získala titul podruhé v řadě po loňském vítězství modelu OCTAVIA 

› Jedenáctého ročníku renomované ankety se zúčastnilo přibližně 30 000 čtenářů a 

uživatelů 

 

Mladá Boleslav, 10. prosince 2021 – Úspěšná obhajoba titulu: ŠKODA ENYAQ iV získala 

ocenění "Nejoblíbenější auto roku 2022 ve Švýcarsku" a po loňském velkém úspěchu 

modelu ŠKODA OCTAVIA přinesla českému výrobci automobilů již druhé vítězství v řadě v 

populární čtenářské anketě několika švýcarských médií. Cena byla udělena v rámci 

jedenáctého ročníku soutěže "Švýcarské auto roku". Hlasování se zúčastnilo přibližně 30 

000 čtenářů a uživatelů a první čistě elektrické SUV značky ŠKODA získalo v silné 

konkurenci 55 automobilových novinek 3,6% hlasů.  

 

Již pojedenácté uspořádaly magazíny „Schweizer Illustrierte“, „AutoScout24“, „Blick“, „L’Illustré“, „Il 

caffè“ a „SonntagsBlick“ čtenářskou anketu o „Nejoblíbenější auto Švýcarů“. Slavnostní vyhlášení v 

rámci předávání cen „Švýcarské auto roku“ proběhlo kvůli koronavirové pandemii stejně jako 

v loňském roce virtuálně. ŠKODA ENYAQ iV dokázala mezi 55 automobilovými novinkami s 3,6% 

získaných hlasů přesvědčit nejvíce z přibližně 30 000 čtenářů a uživatelů. Převzala díky tomu titul 

„Nejoblíbenější auto roku 2022 ve Švýcarsku“ a to od vozu ŠKODA OCTAVIA, který se loni v této 

anketě prosadil jako vůbec první model značky ŠKODA. Nominovanými vozy na ocenění 

„Nejoblíbenější auto roku 2022 ve Švýcarsku“ byly nové modely, které byly na švýcarském trhu 

představeny v roce 2021 nebo je lze objednat nejpozději do března 2022. 

 

S modelem ENYAQ iV vstoupila značka ŠKODA do nové éry elektromobility. Čistě elektrické SUV 

je prvním sériovým modelem značky ŠKODA na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) 

koncernu Volkswagen a vzniká v hlavním závodě ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. ENYAQ iV je 

tak jediný MEB model v Evropě, který se nevyrábí v Německu. Má pohon zadních nebo všech kol a 

na výběr je také pět výkonnostních stupňů od 109 do 220 kW a tři velikosti baterie. S dojezdem 

více než 520 kilometrů v režimu WLTP je zcela vhodný i na dlouhé cesty. 

 

ŠKODA ENYAQ iV pokračuje v úspěšné sérii mezinárodních ocenění 

Vítězství v anketě „Nejoblíbenější auto roku 2022 ve Švýcarsku“ je čtvrtým renomovaným 

oceněním modelu ENYAQ iV během zhruba tří měsíců. Již dříve získala nová elektrická vlajková 

loď ocenění „Golden Steering Wheel 2021“ jako nejlepší elektrické SUV podle odborných časopisů 

"Auto Bild" a "Bild am Sonntag" v Německu, nejdůležitějším evropském trhu značky ŠKODA. V 

soutěži "Auto Trophy 2021" odborného motoristického časopisu "Auto Zeitung", slavil ENYAQ iV 

celkové vítězství coby nejlepší elektrické SUV v ceně do 50 000 eur a navíc vyhrál v kategorii 

importovaných vozů. V anketě "Rodinné auto roku" odborného časopisu "AUTO Straßenverkehr" 

se stal celkovým vítězem mezi vozy do 25 000 eur (po zohlednění dotace) v kategorii „Nejlepší 

technologie“ a v této třídě rovněž zvítězil, navíc uspěl i v kategorii „Nejlepší design“ mezi 

dováženými automobily. V evropské soutěži "Auto roku" se vůz ENYAQ iV kvalifikoval do finále 

jako jeden ze sedmi nejlepších modelů. Z těchto finalistů bude vybrán vítěz, který bude vyhlášen v 

únoru 2022. 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skoda-enyaq-iv-ziskala-cenu-golden-steering-wheel-2021-za-nejlepsi-elektricke-suv/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skoda-s-osmi-vitezstvimi-nejuspesnejsi-znackou-ve-ctenarske-ankete-auto-trophy-2021/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skoda-enyaq-iv-a-skoda-superb-combi-ziskaly-sest-oceneni-v-ctenarske-ankete-rodinne-auto-roku/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skoda-enyaq-iv-nominovana-na-cenu-evropske-auto-roku/
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Zde najdete odkaz pro videozáznam z předávání cen "Nejoblíbenější auto roku 2022 ve 

Švýcarsku". 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  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 „Nejoblíbenější 

auto roku 2022 ve Švýcarsku“ 

Úspěšná obhajoba titulu: ŠKODA ENYAQ iV získala 

ocenění "Nejoblíbenější auto roku 2022 ve Švýcarsku" a 

podruhé za sebou tak česká automobilka zvítězila v 

populární čtenářské anketě několika švýcarských médií.  

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA ENYAQ iV získala ocenění „Nejoblíbenější 

auto roku 2022 ve Švýcarsku“ 

Zleva: Moderátor Rainer Maria Salzgeber, Markus 

Kohler, Brand Director ŠKODA Švýcarsko a Pierre-Alain 

Regali, Managing Director Automotive, Swiss 

Marketplace Group. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

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 

elektrickým 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, 

SUPERB, 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 

prostřednictvím 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. 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.schweizer-illustrierte.ch/content/die-gewinner-heissen-hyundai-und-skoda
mailto:christian.heubner@skoda-auto.cz
mailto:stepan.rehak@skoda-auto.cz
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