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Konektivita: Dva digitální displeje a nové funkce

› Aktuálně největší dotyková obrazovka dodávaná do vozů ŠKODA s úhlopříčkou 
13" a 5,3" virtuální kokpit

› Nová verze softwaru ME 3 přináší vylepšené prvky a novou grafickou úpravu
› ENYAQ COUPÉ iV je vždy online a umožňuje vzdálené aktualizace

Mladá Boleslav, 7. března 2022 – Infotainment nového vozu ENYAQ COUPÉ iV nabízí 
13" centrální obrazovku, která je největší v aktuálním portfoliu značky ŠKODA 
a 5,3" virtuální kokpit. Nová verze softwaru ME 3 přináší vylepšení zobrazovacích polí 
infotainment systému a head-up displeje a také lepší ovládání klimatizace a zlepšení 
v oblasti správy baterie. Díky stálému připojení k internetu jsou k dispozici mobilní 
online služby ŠKODA Connect. Mnoho z nich nabízí funkce specifické pro vůz 
ENYAQ COUPÉ iV. Řidič tak může na dálku pomocí aplikace MyŠKODA ovládat nabíjení 
baterie nebo zapnout klimatizaci ještě před začátkem cesty.

Součástí standardní výbavy všech verzí vozu ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV je samostatně umístěná 
centrální obrazovka s 13" displejem. Jde o největší displej aktuálně dodávaný do vozů ŠKODA. 
Nabízí personalizované režimy zobrazení a lze jej ovládat dotykem, pomocí posuvné lišty, gesty 
podobně jako u mobilního telefonu, pohybem ruky nebo prostřednictvím digitální asistentky Laury, 
která disponuje online podporou a rozumí pokynům v celkem 15 jazycích. 5,3" virtuální kokpit 
přehledně zobrazuje informace o rychlosti, asistenčních systémech, jízdních datech nebo údaje 
z navigace. Tlačítkem na multifunkčním volantu lze přepínat mezi čtyřmi režimy zobrazení, ovládat 
různé funkce vozu a také asistenční systémy.

Vylepšení zobrazovacích polí u head-up displeje a centrální obrazovky infotainmentu a další 
nové softwarové funkce
Na přání je k dispozici head-up displej zobrazující informace přímo v zorném poli řidiče. Se zavedením
aktuální verze softwaru ME 3 se nyní zobrazuje také aktuální stav nabití baterie a vzdálenost do cíle. 
Centrální obrazovka infotainmentu zobrazuje nové barevné ikony webových aplikací v hlavní nabídce, 
které jsou díky tomu ještě snáze rozpoznatelné. V podmenu Média je přidána samostatná ikona 
přehrávače hudby, klávesnice pro zadávání adres u navigace má pro lepší čitelnost tmavé pozadí. 
Displej zpětné kamery má zvýšený jas a vyšší kontrast. Kromě vylepšeného ovládání umožňuje nový 
software ME 3 zlepšenou správu a regulaci teploty baterie, která zvyšuje efektivitu baterie, zkracuje 
dobu nabíjení a zvyšuje dojezd. Přispívá k tomu i optimalizované a energeticky úspornější chlazení 
interiéru. Mezi další novinky patří režim péče o baterii, který může řidič aktivovat pomocí nového 
tlačítka na centrální obrazovce. Tento režim zajišťuje, že se baterie během dalšího nabíjení nabije 
na maximálně 80 % kapacity, což je dobré pro trvanlivost akumulátoru.

Tisková mapa: ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV || Konektivita || Kontakty
 



TISKOVÁ MAPA
Strana 2 z 3

Funkce ŠKODA Connect specifické pro elektromobil
ENYAQ COUPÉ iV je vzhledem k zabudované kartě eSIM vždy online a díky stálému připojení 
k internetu je k dispozici mnoho online funkcí. Dopravní informace a plánování tras z navigace tak 
mohou využívat online data a infotainment rovněž zobrazuje volná parkovací místa v okolí aktuální 
pozice. Byla také rozšířena nabídka funkcí hlasového ovládání s online podporou. Rozsáhlé mobilní 
online služby ŠKODA Connect nabízí funkce specifické pro vůz ENYAQ COUPÉ iV. Řidič může na 
dálku pomocí aplikace MyŠKODA ovládat nabíjení baterie, zapnout klimatizaci ještě před začátkem 
cesty nebo plánovat časy odjezdů. Navigace umí zobrazit nejbližší dobíjecí stanice nebo dobíjecí 
stanice na plánované trase. Aplikace MyŠKODA obsahuje novou funkci, která řidiči připomene 
zapnout vytápění interiéru nebo zahájit nabíjení, pokud je venkovní teplota v okolí vozu 
ENYAQ COUPÉ iV příliš nízká pro efektivní využití baterie.

Nabíjecí box pro smartphone součástí standardní výbavy, Sound System CANTON k dispozici 
na přání, dodatečné funkce ke stažení
Infotainment systém nabízí digitální DAB tuner a internetové nebo hybridní rádio. Díky bezdrátové 
technologii SmartLink lze prostřednictvím Android Auto a Apple CarPlay připojit chytré telefony, 
jejichž bezdrátové nabíjení umožňuje standardně dodávaný nabíjecí box pro smartphone. 
Sound System CANTON s 12 reproduktory a digitálním ekvalizérem je k dispozici na přání. 
Vybrané funkce lze později rozšířit. Připojení k internetu umožňuje aktualizovat mapové podklady a 
software systému „vzduchem“ a také stáhnout přes internet dodatečné funkce vozu. Od druhé 
poloviny roku 2022 tak bude možné aktivovat přes infotainment ve voze nebo pomocí webového 
portálu ŠKODA Connect například funkci navigace, dodatečné barvy pro ambientní osvětlení, 
adaptivní tempomat nebo asistenta dálkových světel. Tyto funkce mohou být v případě přání 
aktivovány pouze na omezenou dobu.
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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 twitter.com/skodaautonews. Veškeré 
informace k novému vozu ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV získáte pod hashtagem 
#EnyaqCoupeiV  .  

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 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ;
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 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 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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