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Nová ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV: Elektrická, emocionální 
a elegantní

› Kupé s dynamickým vzhledem charakterizují sportovní a elegantní linie a velkorysý prostor 
v interiéru 

› Vrcholná verze ENYAQ COUPÉ RS iV je prvním čistě elektrickým vozem RS značky ŠKODA
› Tři výkonové stupně od 150 kW* do 220 kW**, pohon zadních nebo všech kol
› Velmi úsporný vůz s dojezdem více než 540 km*** v režimu WLTP
› Použití recyklovaných plastů, kovů, skla a trvale udržitelných materiálů v interiéru šetří 

přírodní zdroje
› Designy interiérů a přehledně zpracovaná nabídková struktura stejně jako u modelu 

ENYAQ iV 

Mladá Boleslav, 7. března 2022 – Nová ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV se pyšní dynamickým 
vzhledem a sportovními i elegantními liniemi. Po úspěšném uvedení modelu 
ŠKODA ENYAQ iV jej doplňuje nová varianta s ještě emocionálnějším vzhledem. Premiéru 
slaví také ENYAQ COUPE RS iV, který je prvním čistě elektrickým vozem sportovní řady RS. 
I přes střešní linii, která klesá od B sloupku mírně dozadu, nabízí nové kupé velkorysý 
prostor pro všechny cestující a zavazadlový prostor s objemem 570 l. Designy interiérů 
známé již z vozu ENYAQ iV nahrazují klasické výbavové stupně. V nabídce je pohon zadních 
nebo všech kol a tři výkonové stupně od 150 kW* až do 220 kW** (verze ENYAQ COUPÉ RS iV). 
Vynikající hodnota součinitele odporu vzduchu cx 0,234 je ještě nižší než u vozu ENYAQ iV. 
Výsledkem je dojezd více než 540 km*** v režimu WLTP, v závislosti na dané výbavě.

Po úspěšném uvedení čistě elektrického modelu ENYAQ iV rozšiřuje ŠKODA AUTO tuto první 
modelovou řadu postavenou na modulární platformě pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen 
o vůz ENYAQ COUPÉ iV. Oba modely se vyrábí v hlavním závodě ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. 
Jedná se tak o jediné modely v Evropě na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu
Volkswagen, které nejsou vyráběny v Německu. 

Emocionální a sportovní vzhled a první elektrický vůz řady RS
Čtyřdveřové kupé s dynamickým vzhledem charakterizuje střešní linie, která klesá od sloupku B mírně 
dozadu a přechází do pátých dveří s ostře lomenou odtrhovou hranou. Linii karoserie dále zvýrazňuje 
standardně dodávaná panoramatická střecha. Jedná se o největší panoramatickou prosklenou střechu
použitou ve voze ŠKODA. Při pohledu zboku umocňují vzhled automobilu kola z lehké slitiny 
o průměru od 19" do 21" a boční prahy lakované v barvě karoserie. Specifický vzhled dodává vozu 
sportovní přední nárazník. ENYAQ COUPÉ iV je dostupný také ve variantách SPORTLINE a RS. 
ENYAQ COUPÉ RS iV je tak prvním čistě elektrickým vozem RS značky ŠKODA. Součástí 
standardní výbavy této verze je přední maska Crystal Face s 131 LED diodami, které osvětlují 
vertikální lamely a horizontální linku přední masky. ENYAQ COUPÉ RS iV disponuje díky dvěma 
elektromotorům pohonem všech kol a výkonem 220 kW**. Tato varianta nabízí plnohodnotný zážitek 
ze sportovní jízdy. Maximální rychlost dosahuje 180 km/h a je tedy o 20 km/h vyšší než u ostatních 
výkonových verzí.
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Tři výkonové stupně a nízká spotřeba
ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV nabízí tři výkonové stupně. Základní výkonová verze 
ENYAQ COUPÉ iV 80 disponuje výkonem 150 kW a pohonem zadních kol, přičemž její baterie má 
kapacitu 82 kWh, respektive 77 kWh netto. Stejnou baterii využívají také verze ENYAQ COUPÉ iV 80x
o výkonu 195 kW** a ENYAQ COUPÉ RS iV o výkonu 220 kW**. 
Obě verze disponují pohonem všech kol díky druhému elektromotoru, který je umístěn na přední 
nápravě. Díky výborné aerodynamice s hodnotou součinitele odporu vzduchu cx 0,234 je ENYAQ 
COUPÉ iV ještě úspornější než již tak velmi povedený model ENYAQ iV. Díky tomu dosahuje dojezd 
ve verzi ENYAQ COUPÉ iV 80 v závislosti na dané výbavě více než 540 km*** v režimu WLTP. 

Velkorysý prostor pro všechny cestující, zavazadlový prostor s objemem 570 l a designy 
interiérů
Díky své konstrukci a velkému rozvoru nabízí platforma MEB nové možnosti konfigurace proporcí 
a designu karoserie. Umístění vysokonapěťové baterie v podlaze mezi přední a zadní nápravou 
a absence středového tunelu pak stojí za velkorysým prostorem pro všechny cestující. Zavazadlový 
prostor vozu ENYAQ COUPÉ iV činí 570 litrů. ENYAQ COUPÉ iV přináší stejně jako ENYAQ iV 
designy interiérů, které se inspirují světem moderního bydlení a které využívají přírodní, trvale 
udržitelné a recyklované materiály. Přehledně zpracovaná nabídková struktura s několika tematickými 
pakety a několika samostatnými prvky výbavy usnadňuje konfiguraci vozu, která probíhá v pouhých 
šesti krocích. Hlavní funkce vozu se ovládají intuitivně pomocí centrální obrazovky infotainment 
systému s úhlopříčkou 13". Řidič má vždy k dispozici nejdůležitější jízdní data a informace o stavu 
vozidla prostřednictvím virtuálního kokpitu s 5,3" displejem. Head-up displej s rozšířenou realitou je 
k dispozici na přání.

Ekosystém ŠKODA iV umožňuje snadné dobíjení doma i na cestách, nízké provozní náklady
Nová ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV poskytuje individuální mobilitu bez emisí a nízké provozní náklady. 
Ekosystém ŠKODA iV a jediná karta Powerpass umožňují dobíjení na 290 000 dobíjecích stanicích 
v téměř všech evropských zemích. Pro pohodlné dobíjení doma nabízí ŠKODA AUTO vlastní 
wallboxy, na přání i včetně instalace. 

* Dostupnost maximálního elektrického výkonu může být omezena. Výkon dostupný v jednotlivých jízdních situacích závisí na
různých faktorech, jako je okolní teplota, stav nabití, teplota a kondice vysokonapěťové baterie či její fyzický věk.

** Maximální elektrický výkon 195 kW a 220 kW: Maximální jízdní výkon, který je dle UN-GTR.21 dostupný po dobu až 30 sekund.
Množství dostupného jízdního výkonu pro danou jízdní situaci závisí na proměnných, jako je zejména venkovní teplota a stav nabití,
teplota, technický stav nebo stáří vysokonapěťového akumulátoru. Maximální jízdní výkon je k dispozici, když je teplota
vysokonapěťového akumulátoru v rozmezí 23-50°C a jeho úroveň nabití je vyšší než 88 %. Odchylky, zejména od výše uvedených
parametrů, mohou vést od snížení jízdního výkonu až k jeho úplné nedostupnosti. Teplotu vysokonapěťového akumulátoru lze do
určité míry ovlivnit pomocí funkce nezávislé klimatizace a úroveň nabití je možné nastavit v infotainmentu vozidla. Aktuálně
dostupný jízdní výkon se zobrazuje na indikátoru výkonu vozidla. Pro zachování nejlepší využitelné kapacity vysokonapěťového
akumulátoru se při každodenním používání vozidla doporučuje nastavit cílovou úroveň nabití na 80 % (na 100 % doporučujeme
vysokonapěťový akumulátor nabíjet například pouze před delší cestou).

*** předběžné hodnoty
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Exteriér: Výrazné linie zajišťují sportovní a elegantní vzhled

› Dlouhý rozvor, mírně se svažující střešní linie a výrazná záď
› Standardně dodávaná prosklená panoramatická střecha a velká kola z lehké slitiny 

o průměru od 19" do 21"
› Matrix-LED hlavní světlomety, Top LED zadní světla a osvětlená přední maska Crystal Face

Mladá Boleslav, 7. března 2022 – Nová ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV má ještě dynamičtější 
a sportovnější vzhled než ENYAQ iV. Střešní linie, která klesá od sloupku B mírně dozadu, 
přechází do výrazné zádě s odtrhovou hranou. Boční prahy lakované v barvě karoserie 
a standardně dodávaná zatmavená prosklená panoramatická střecha dodávají vozu osobitý 
charakter. Nový vrcholný model ENYAQ COUPÉ RS iV charakterizují černé designové prvky 
a typický červený reflexní pruh na zádi. Součástí standardní výbavy vozu ENYAQ COUPÉ RS iV
je přední maska Crystal Face s 131 LED diodami, které osvětlují výraznou přední masku. 

Délka nového modelu ENYAQ COUPÉ iV činí 4 653 mm, jeho šířka je 1 879 mm a výška 1 622 mm. 
Velkorysý rozvor 2 770 mm opticky prodlužují standardně dodávané boční prahy lakované v barvě 
karoserie. Dynamický vzhled dále umocňují velká kola z lehké slitiny o průměru od 19" do 21". 
Od modelu ENYAQ iV se verze kupé odlišuje specifickým předním nárazníkem. Standardně dodávaná
zatmavená prosklená panoramatická střecha pokrývá celou plochu střechy, která klesá od B sloupku 
mírně dozadu a plynule přechází do výrazné zádi s ostře lomenou odtrhovou hranou. Jedná se 
o největší prosklenou panoramatickou střechu použitou ve voze ŠKODA. Je tenčí než klasická plná 
střecha a zajišťuje tak cestujícím dostatek místa nad hlavou. Prosklená panoramatická střecha vpouští
do interiéru více denního světla a dodává mu vzdušnější dojem. Její součástí je speciální vrstva, která 
pomáhá zajistit trvale příjemné vnitřní klima. Páté dveře mají uprostřed nápis ŠKODA. Výrazným 
kontrastním prvkem jsou chromované lišty kolem bočních oken a chromovaný rámeček masky 
chladiče. Nabídka barev vozu ENYAQ COUPÉ iV zahrnuje dva nemetalické odstíny a sedm 
metalických barev. ENYAQ COUPÉ iV přináší do modelové řady ENYAQ iV také dvě nové barvy: 
metalickou barvu oranžová Phoenix a metalický odstín šedá Graphite, který u značky ŠKODA nahradil
metalický lak šedá Quartz. Výrazný odstín zelená Mamba je v rámci modelové řady vyhrazen pro verzi
ENYAQ COUPÉ RS iV.

Na přání Matrix-LED hlavní světlomety a přední maska Crystal Face
Úzké, ostře řezané přední světlomety vozu ENYAQ COUPÉ IV jsou standardně vybaveny LED 
moduly potkávacích a dálkových světel a světly pro denní svícení. Matrix-LED hlavní světlomety 
jsou k dispozici na přání. 24 nezávisle ovládaných LED diod v každém modulu dálkových světel 
umožňuje mít neustále rozsvícena dálková světla, aniž by byli oslněni ostatní řidiči. 
ENYAQ COUPÉ SPORTLINE iV a ENYAQ COUPÉ RS iV jsou standardně vybaveny Matrix-LED 
hlavními světlomety a Top LED zadními světly. Top LED zadní světla s typickým tvarem písmene C 
mají osvětlené krystalické prvky, jež jsou společně s dynamickými směrovými světly součástí 
animované funkce Coming/Leaving Home. Přední maska Crystal Face je součástí standardní výbavy 
modelu ENYAQ COUPÉ RS iV, u ostatních výkonových verzí je dostupná na přání. Celkem 131 LED 
diod osvětluje vertikální lamely a horizontální linku přední masky. Společně s Matrix-LED hlavními 
světlomety tak vytváří jedinečný uvítací efekt.
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Sportovnější vzhled vozů ENYAQ COUPÉ SPORTLINE iV a ENYAQ COUPÉ RS iV
Ještě sportovnější vzhled mají vozy ENYAQ COUPÉ SPORTLINE iV a nový ENYAQ COUPÉ RS iV 
se standardně dodávaným sportovním podvozkem. Přední náprava je snížena o 15 mm, zadní 
náprava pak o 10 mm. Sportovní akcenty vytvářejí rámeček masky chladiče, lišty kolem bočních oken,
difuzor zadního nárazníku a nápisy na víku zavazadelníku v černé lesklé barvě. V černé barvě jsou 
také lišty kolem vzduchových clon Air Curtain na předním nárazníku, které mají u modelu SPORTLINE
tvar písmene C. Verze RS má ještě dodatečnou lištu ve tvaru písmene E. ENYAQ COUPÉ RS iV má 
černě lakované kryty vnějších zpětných zrcátek a stejně jako všechny ostatní modely RS značky 
ŠKODA má také červený reflexní pásek v zadním nárazníku, který se táhne přes celou šířku vozu. 
Na předních blatnících se nachází speciální plaketa s nápisem SPORTLINE, resp. logo RS. 

Oba modely mají akustická přední a zadní boční okna se speciální fólií, které snižují hluk v interiéru,
a zatmavená boční okna včetně skla pátých dveří. ENYAQ COUPÉ SPORTLINE iV je standardně
vybaven dvacetipalcovými koly z lehké slitiny Vega v antracitové barvě, na přání jsou k dispozici
21" kola z lehké slitiny Supernova v černé barvě. ENYAQ COUPÉ RS iV je standardně vybaven 
černými dvacetipalcovými koly Taurus, na přání jsou k dispozici 21" kola Vision v antracitové barvě. 
Oba disky kol mají aerodynamické plastové kryty. 
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Interiér: Exkluzivní design interiéru modelů 
ENYAQ COUPÉ SPORTLINE iV a ENYAQ COUPÉ RS iV

› Interiéry inspirované světem moderního bydlení nahrazují klasické výbavové stupně
› Interiéry Lodge a ecoSuite využívají trvale udržitelné materiály, verze SPORTLINE a RS mají 

specifický design interiéru
› Všechny výkonové verze nabízí na výběr několik logicky uspořádaných paketů a několik 

samostatných prvků výbavy

Mladá Boleslav, 7. března 2022 – Stejně jako u modelu ENYAQ iV nahrazují nové designy 
interiéru vozu ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV klasické výbavové stupně. Jednotlivé interiéry, 
jejichž barvy a materiály jsou spolu dokonale sladěné, se inspirují světy moderního bydlení. 
Interiéry Lodge a ecoSuite využívají trvale udržitelné materiály. Verze 
ENYAQ COUPÉ SPORTLINE iV má specifický design interiéru. Verze ENYAQ COUPÉ RS iV 
nabízí interiéry RS Lounge a RS Suite. Přehledně zpracovanou nabídkovou strukturu doplňuje 
několik logicky uspořádaných paketů a samostatných prvků výbavy. Konfigurace vozu 
ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV probíhá v pouhých šesti krocích.

Také u modelu ENYAQ COUPÉ iV usnadňují konfiguraci interiéru jednotlivé designy interiéru, které se
inspirují světem moderního bydlení. Jednotlivé designové varianty se od sebe liší potahy sedadel, 
dekoračními lištami, přístrojovou deskou a také použitými materiály. Pět designových variant lze 
libovolně kombinovat s několika výkonovými verzemi. Specifický interiér verze 
ENYAQ COUPÉ SPORTLINE iV dodává tomuto modelu sportovní vzhled. Verze 
ENYAQ COUPÉ RS iV nabízí specifické interiéry RS Lounge a RS Suite.

Široká nabídka interiérů od designů Loft až po Suite, dva interiéry využívají trvale udržitelné 
materiály
Součástí standardní výbavy nového vozu ENYAQ COUPÉ iV je interiér Loft. Jedná se o moderní 
a pohodlný interiér s lehce udržovatelnými materiály a harmonickou kombinací šedé a černé barvy. 
Interiér Lodge využívá trvale udržitelné materiály. Sedadla interiéru jsou potažena látkou, kterou tvoří 
ze 40 % přírodní vlna s certifikátem společnosti Woolmark. Zbylých 60 % potahu sedadel je tvořeno 
polyesterem z recyklovaných PET lahví. Přístrojová deska je potažena látkou. V interiéru pak dominují
měkké materiály s jasnými barvami. Interiéru Lounge dodávají hodnotný a moderní vzhled kůže 
a mikrovlákno Suedia. Mezi exkluzivní prvky patří barevná paspule a kontrastní prošívání. Měkká 
černá kůže použitá na čalounění sedadel s kontrastními švy a paspulí v koňakové barvě zaručují 
interiéru Suite decentní luxus. Interiér ecoSuite kombinuje klasický design s udržitelným přístupem 
k životnímu prostředí. Sedadla jsou potažena kůží v koňakové barvě a olemována šedými kontrastními
švy a šedou paspulí. Kůže se vyrábí mimořádně ekologickým způsobem, neboť se k jejímu vyčinění 
používá namísto chemikálií extrakt z listů olivovníku. 

Interiér verze ENYAQ COUPÉ SPORTLINE iV zdobí černá barva
Verze ENYAQ COUPÉ SPORTLINE iV má specifický design interiéru, kterému dominuje černá barva. 
Sportovní sedadla s integrovanou opěrkou hlavy jsou potažena mikrovláknem Suedia a zdobí je šedé
kontrastní švy, které jsou použity také na standardně dodávaném tříramenném vyhřívaném 
sportovním koženém multifunkčním volantu s pádly pod volantem, kterými může řidič měnit úroveň 
rekuperace. Spodní část volantu nese plaketu s nápisem SPORTLINE. Černý je i strop interiéru.
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Potah na přístrojové desce je vyroben ze syntetické kůže a dekorační lišty na přístrojové desce a ve 
výplni dveří jsou v dekoru Carbon. Kryty pedálů jsou z ušlechtilé oceli.

ENYAQ COUPÉ RS iV nabízí dva exkluzivní interiéry
Vrcholný model ENYAQ COUPÉ RS iV exkluzivně nabízí dva specifické designy interiéru. Součástí 
obou interiérů jsou dekorační lišty na přístrojové desce a ve výplni dveří v dekoru Carbon, kryty pedálů
z ušlechtilé oceli a sportovní sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou a logem RS. 
Interiér RS Lounge má černá sedadla čalouněná mikrovláknem Suedia, jež jsou olemována paspulí a 
kontrastními švy v limetkové barvě. Stejnou barvu mají kontrastní švy na vyhřívaném multifunkčním 
sportovním volantu, který zdobí plaketa s nápisem RS. Přístrojová deska je potažena mikrovláknem 
Suedia v černé barvě a rovněž ozdobena kontrastními švy. Na přání nabízí tento sportovní vrcholný 
model interiér RS Suite se sedadly potaženými černou perforovanou kůží olemovanými šedou paspulí 
a šedými kontrastními švy. Multifunkční sportovní volant má šedé prošívání. Přístrojovou desku 
potaženou syntetickou kůží pak zdobí kontrastní švy.  

Několik tematických paketů na přání
Součástí standardní výbavy vozu ENYAQ COUPÉ iV jsou dva displeje, třízónová automatická 
klimatizace Climatronic, multifunkční kožený vyhřívaný volant a také pádla pod volantem, kterými 
může řidič měnit úroveň rekuperace. Standardní výbavu vozu ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV lze rozšířit 
o několik tematických paketů na přání, například pro oblast komfortu, jízdní dynamiky, klimatizace,
asistenčních systémů, infotainmentu a dále je v nabídce Family paket nebo LED paket. Některé z nich 
jsou dostupné ve dvou verzích – základní a rozšířené Top/Premium. Klima Paket obsahuje vyhřívaná 
přední a zadní sedadla a vyhřívané čelní sklo. Vedle paketů na přání jsou v nabídce také samostatné 
prvky výbavy, které jsou dostupné pro všechny výkonové verze vozu ENYAQ COUPÉ iV. Patří k nim 
například mechanicky sklopné, elektricky odjistitelné tažné zařízení nebo alarm s hlídáním vnitřního 
prostoru.

Velkorysý prostor pro pět cestujících i zavazadla
ENYAQ COUPÉ iV nabízí velkorysý prostor pro pět cestujících. Dlouhý rozvor a rovná podlaha 
zajišťují dostatek místa před koleny a díky tenčí prosklené střeše je prostor nad hlavou srovnatelný 
s vozem ŠKODA OCTAVIA COMBI. Na přání jsou k dispozici elektricky ovládané páté dveře včetně 
virtuálního pedálu, kterým lze otevřít víko zavazadlového prostoru pohybem nohy pod
zadním nárazníkem. Tato funkce spolu s nízkou nákladovou hranou umožňuje pohodlný přístup do
zavazadlového prostoru o objemu 570 litrů. 
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Elektrický pohon: Tři výkonové stupně

› Základní model nabízí pohon zadních kol s elektromotorem na zadní nápravě, výkonnější 
verze disponují pohonem všech kol s dvěma elektromotory

› Výkonové spektrum sahá od 150 kW* do 220 kW**, baterie má kapacitu 82 kWh
› Výborná aerodynamika s hodnotou součinitele odporu vzduchu cx 0,234, adaptivní 

podvozek DCC k dispozici na přání

Mladá Boleslav, 7. března 2022 – ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV nabízí tři výkonové stupně. 
Výkonové spektrum sahá od 150 kW* do 220 kW**. Verze ENYAQ COUPÉ iV 80 nabízí pohon 
zadních kol s elektromotorem na zadní nápravě. Obě výkonnější verze disponují pohonem 
všech kol s dvěma elektromotory. Díky vynikající aerodynamice s hodnotou součinitele odporu
vzduchu cx 0,234 je vůz ještě úspornější a nabízí dojezd více než 540 km*** v režimu WLTP. 
Díky krátkým nabíjecím časům je ENYAQ COUPÉ iV skvěle připraven i na dlouhé cesty. 

ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV je stejně jako ŠKODA ENYAQ iV postavena na modulární platformě pro 
elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen. Oba modely se vyrábí v hlavním závodě ŠKODA AUTO 
v Mladé Boleslavi. Jedná se tak o jediné modely v Evropě na bázi modulární platformy 
pro elektromobily (MEB), které nejsou vyráběny v Německu. Zároveň jde i o první novodobé 
automobily značky ŠKODA s pohonem zadních kol a elektromotorem na zadní nápravě. Obě 
výkonnější verze vozu ENYAQ COUPÉ iV nabízí pohon všech kol s dvěma elektromotory.

Lithium-iontová baterie s kapacitou 82 kWh
Lithium-iontová baterie vozu ENYAQ COUPÉ iV je umístěna v podlaze mezi nápravami. 
Základní model ENYAQ COUPÉ iV 80 disponuje výkonem 150 kW*. Jeho baterie, která má 
kapacitu 82 kWh, resp. 77 kWh netto, tak zajišťuje nejdelší dojezd v rámci modelové řady s více 
než 540 km*** v režimu WLTP.

Dva elektromotory, pohon všech kol vozů ENYAQ COUPÉ iV 80x a ENYAQ COUPÉ RS iV 
Stejnou baterii s kapacitou 82 kWh využívá také verze ENYAQ COUPÉ iV 80x a vrcholný model 
ENYAQ COUPÉ RS iV. Obě verze disponují pohonem všech kol díky druhému elektromotoru, který je 
umístěn na přední nápravě. Systémový výkon obou elektromotorů verze ENYAQ COUPÉ iV 80x 
činí 195 kW**. Systémový výkon modelu ENYAQ COUPÉ RS iV je 220 kW**. První čistě elektrický 
vůz RS značky ŠKODA zvládá zrychlení z 0 na 100 km/h za pouhých 6,5 s a dosahuje maximální 
rychlosti 180 km/h. Ostatní výkonové verze dosahují maximální rychlosti 160 km/h. Nejvyšší 
hmotnost přípojného vozidla činí u verzí ENYAQ COUPÉ RS iV a ENYAQ COUPÉ iV 80x 1 400 kg 
při 8% stoupání. Verze ENYAQ COUPÉ iV 80 může táhnout brzděný přívěs o hmotnosti do 1 200 kg.
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Nabídka pohonných jednotek vozu ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV: 

Nový software umožňuje ještě kratší nabíjecí časy: Dobíjení z 10 % na 80 % kapacity trvá 29 
minut
Díky nové verzi softwaru ME 3 umožňuje baterie vozu ŠKODA ENYAQ COUPÉ standardně 
rychlodobíjení s dobíjecím výkonem až 135 kW. Dobíjení baterie z 10 % na 80 % kapacity modelu 
ENYAQ COUPÉ iV 80 tak trvá pouhých 29 minut. ENYAQ COUPÉ iV lze také pohodlně dobít doma 
přes noc pomocí wallboxu ŠKODA iV Charger na střídavý proud s výkonem až 11 kW, přičemž 
dobíjení trvá 6 až 8 hodin. Podobných nabíjecích časů lze dosáhnout i u veřejných dobíjecích stanic 
na střídavý proud se stejným maximálním výkonem. Pro tuto variantu nabíjení je vůz standardně 
vybaven propojovacím kabelem Mennekes. Nabíječka pro 230V zásuvku, která je k dispozici na přání,
je kompatibilní se všemi běžnými nabíjecími zásuvkami. Na přání je dále dostupná přenosná 
nabíječka iV. Jedná se o mobilní řešení s vyměnitelnými propojovacími konektory. V kombinaci 
s CEE adaptérem umožňuje nabíjení na výkonnějších zásuvkách až do 11 kW. Adaptér Schuko pro 
domácí zásuvky je k dispozici v rámci příslušenství. 

ENYAQ COUPÉ iV nabízí skvělou aerodynamiku
Na to, že se jedná o vůz s karoserií SUV, se může ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV pochlubit výbornou 
aerodynamikou s hodnotou součinitele odporu vzduchu cx 0,234, která je ještě nižší než hodnota 
u vozu ENYAQ iV. Díky tomu je automobil úspornější a nabízí dlouhý dojezd. K této výborné hodnotě 
přispívají také chytré designové prvky, mezi které patří například aktivní rolo systému chlazení 
umístěné ve spodním otvoru pro přívod chladicího vzduchu na předním nárazníku a mnoho dalších 
aerodynamických prvků, které směrují proudění vzduchu kolem karoserie nebo pod vůz. Dalšími prvky
jsou aerodynamicky tvarovaný přední nárazník, zakrytá plochá podlaha, vzduchové clony Air Curtain 
nebo střešní spoiler. K vyšší účinnosti a delšímu dojezdu přispívá na přání dodávané tepelné 
čerpadlo, které je určeno k vytápění a chlazení interiéru. 

Adaptivní podvozek DCC k dispozici na přání, nový jízdní režim pro verze s pohonem všech kol
Nízké těžiště vozu díky baterii umístěné v podlaze zajišťuje vozu ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV velmi 
bezpečné jízdní vlastnosti a dobrou ovladatelnost. Na přání je k dispozici sportovní podvozek, který 
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upravuje nastavení pružin a tlumičů. Přední náprava je snížena o 15 mm, zadní náprava pak o 10 mm.
Sportovní podvozek a progresivní řízení jsou součástí standardní výbavy verzí 
ENYAQ COUPÉ SPORTLINE iV a ENYAQ COUPÉ RS iV. Na přání je nabízen také adaptivní 
podvozek DCC, který neustále vyhodnocuje jízdní situaci a upravuje nastavení tlumičů a řízení. 
Volbou jízdního režimu lze volit režimy Eco, Comfort, Normal, Sport a Individual. V režimu Individual 
lze vlastnosti nastavit ještě podrobněji díky posuvné liště. Verze s pohonem všech kol 
ENYAQ COUPÉ iV 80x a ENYAQ COUPÉ RS iV také nabízí nový jízdní režim Trakce, který 
je navržený pro jízdu na nezpevněných nebo kluzkých površích. Tento režim zajišťuje konstantní 
pohon všech kol do rychlosti 20 km/h.

* Dostupnost maximálního elektrického výkonu může být omezena. Výkon dostupný v jednotlivých jízdních situacích závisí na 
různých faktorech, jako je okolní teplota, stav nabití, teplota a kondice vysokonapěťové baterie či její fyzický věk.

** Maximální elektrický výkon 195 kW a 220 kW: Maximální jízdní výkon, který je dle UN-GTR.21 dostupný po dobu až 30 sekund. 
Množství dostupného jízdního výkonu pro danou jízdní situaci závisí na proměnných, jako je zejména venkovní teplota a stav nabití,
teplota, technický stav nebo stáří vysokonapěťového akumulátoru. Maximální jízdní výkon je k dispozici, když je teplota 
vysokonapěťového akumulátoru v rozmezí 23-50°C a jeho úroveň nabití je vyšší než 88 %. Odchylky, zejména od výše uvedených 
parametrů, mohou vést od snížení jízdního výkonu až k jeho úplné nedostupnosti. Teplotu vysokonapěťového akumulátoru lze do 
určité míry ovlivnit pomocí funkce nezávislé klimatizace a úroveň nabití je možné nastavit v infotainmentu vozidla. Aktuálně 
dostupný jízdní výkon se zobrazuje na indikátoru výkonu vozidla. Pro zachování nejlepší využitelné kapacity vysokonapěťového 
akumulátoru se při každodenním používání vozidla doporučuje nastavit cílovou úroveň nabití na 80 % (na 100 % doporučujeme 
vysokonapěťový akumulátor nabíjet například pouze před delší cestou).

*** předběžné hodnoty
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Trvalá udržitelnost: Recyklované materiály šetří životní 
prostředí

› ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV využívá recyklované plasty, kovy a sklo
› Potahy sedadel z vlny, PET lahví a kůže vyčiněné extraktem z listů olivovníku

Mladá Boleslav, 7. března 2022 – Nová ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV využívá trvale udržitelné 
materiály. Aplikací plastů, kovů nebo skla tak ŠKODA AUTO z velké části používá recyklované 
suroviny a šetří přírodní zdroje. Sedadla interiéru Lodge jsou potažena látkou, kterou tvoří ze 
40 % přírodní vlna s certifikátem společnosti Woolmark. Zbylých 60 % potahu sedadel pochází 
z recyklovaných PET lahví. Kůže interiéru ecoSuite je vyčiněná ekologickým způsobem 
extraktem z listů olivovníku. 

Trvalá udržitelnost znamená pro společnost ŠKODA AUTO nejen přechod na elektrické lokálně 
bezemisní pohony, ale také vědomější výběr materiálů použitých při výrobě automobilů. Klesá podíl 
surovin z neobnovitelných zdrojů, snižuje se hmotnost vozidla a tím i spotřeba elektrické energie. 
ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV využívá recyklované plasty, které jsou použity převážně v oblasti 
karoserie, například na zakrytování podvozku. Potřebný materiál se získává z obalů starých baterií a 
nárazníků. Boční okna vozu ENYAQ COUPÉ iV tvoří z 20 % recyklované sklo.

Dalším krokem jsou výplně z vláken cukrové řepy, které vznikají jako odpad při výrobě cukru
ŠKODA AUTO se při vývoji trvale udržitelných materiálů zaměřuje na ekologické materiály, které 
pocházejí z recyklačního cyklu, obsahují přírodní složky a mají tak nižší uhlíkovou stopu než běžné 
suroviny. Mezi tyto přírodní složky patří například vlákna z cukrové řepy, která vznikají jako odpad 
při výrobě cukru. ŠKODA AUTO získává tato vlákna z cukrovaru nedaleko hlavního výrobního 
závodu v Mladé Boleslavi a vyvíjí z nich výplň pro plastové díly. 

Potahy sedadel z vlny a PET lahví
Trvale udržitelné materiály jsou použity také v interiéru vozu ENYAQ COUPÉ iV. Patří mezi ně tkané 
koberce, koberce do zavazadlového prostoru nebo odhlučnění interiéru z upravených textilií. Sedadla 
interiéru Lodge jsou potažena látkou, kterou tvoří ze 40 % přírodní vlna s certifikátem Wool Blend 
Performance společnosti Woolmark. Ten získávají produkty obsahující od 30 do 49,9 % přírodní vlny. 
Zbylých 60 % potahu sedadel tvoří polyester z recyklovaných PET lahví. Vlna absorbuje více vlhkosti 
než jiná vlákna. Působí chladivě a je prodyšná. Kromě toho filtruje škodlivé látky a pachy z okolního 
vzduchu. Zbytek potahu sedadel tvoří polyester z recyklovaných PET lahví.

Ekologicky zpracovaná kůže
Interiér ecoSuite rovněž nabízí ekologické potahy sedadel a části interiéru. Kůže v koňakové barvě má
hladkou strukturu a vyrábí se ekologickým způsobem. K jejímu vyčinění se namísto chemikálií na bázi 
chromsulfátu používá extrakt z listů olivovníku, takže tento ekologický proces šetří životní prostředí.
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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.
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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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Bezpečnost: Vylepšené asistenční systémy a head-up displej 
s rozšířenou realitou

› Asistovaná jízda 2.5 využívá aktuální online data z jiných vozidel
› Head-up displej s rozšířenou realitou
› Vysoká úroveň aktivní a pasivní bezpečnosti a až devět airbagů
› Simply Clever 2.0: Funkce Uložený parkovací manévr zvyšuje komfort a bezpečnost

Mladá Boleslav, 7. března 2022 – ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV nabízí vysokou úroveň aktivní 
a pasivní bezpečnosti stejně jako vůz ENYAQ iV, který získal v evropském bezpečnostním 
testu Euro NCAP nejvyšší hodnocení pěti hvězdiček a byl označen za nejbezpečnější vůz ve 
své třídě. Byly vylepšeny asistenční systémy, které využívají také online data z jiných vozidel. 
Na přání nabízený head-up displej s rozšířenou realitou zobrazuje informace přímo v zorném 
poli řidiče. Moderní asistenční systémy varují v mnoha situacích před možnou kolizí nebo 
zvyšují komfort například při parkování. Bezpečnost při jízdě v noci zvyšují Matrix-LED hlavní 
světlomety.

Nová ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV nabízí na přání head-up displej s rozšířenou realitou. Ten zobrazuje 
informace ve dvou zobrazovacích polích, aniž by řidič musel odvracet pozornost od řízení. 
Na podélném displeji v zorném poli řidiče jsou na čelním skle zobrazovány například aktuální rychlost, 
navigační instrukce, rozpoznané dopravní značky nebo aktivované asistenční systémy. Zobrazovací 
pole pro rozšířenou realitu je větší a nachází se v oblasti čelního skla v zorném poli řidiče o něco výše.
Virtuálně promítá informace na silnici, která se nachází před vozidlem. Větší symboly zde pomocí 
šipek zobrazují navigační instrukce. Nově zobrazuje také vzdálenost k místu následující změny směru 
jízdy, navigační instrukce pro kruhové objezdy, zbývající vzdálenost do cíle a stav nabití baterie. Řidič 
si může v menu infotainment systému nastavit umístění zobrazovacího pole, jeho barvu a jas a rovněž
definovat zobrazované údaje.

Vysoká úroveň aktivní a pasivní bezpečnosti a až devět airbagů
ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV nabízí stejné bezpečnostní prvky jako ENYAQ iV, který v testu 
Euro NCAP dosáhl vynikajícího výsledku s 94 % maximálně možného počtu bodů za ochranu 
dospělých ve voze a s 89 % bodů za ochranu dětské posádky. Kromě nejvyššího pětihvězdičkového 
hodnocení byly také oba vozy v roce 2021 vyhlášeny nejbezpečnějšími vozy ve své třídě a jsou dosud
nejbezpečnějšími vozy ve své třídě vůbec v evropském bezpečnostním testu. Pravidla Euro NCAP 
totiž umožňují rovnocenné hodnocení pro varianty základní verze, a to za jasně stanovených kritérií. 
Kvůli odlišnému designu tak musely být u vozu ENYAQ COUPÉ iV provedeny specifické zkoušky. 
První bezpečnostně relevantní oblastí byl přední nárazník. Jiný tvar tohoto dílu ovlivňuje hodnocení 
střetu chodce s vozidlem. Druhou oblastí byla zadní část vozu, kde mírně se svažující střešní linie 
ovlivňuje bezpečnost cestujících. Proto byla v oblasti ochrany dospělé posádky ověřena funkčnost 
hlavové opěrky a v oblasti ochrany dětské posádky bylo prověřeno umístění a upevnění vybraných 
autosedaček na zadních sedadlech. Pro dosažení potřebného bodového zisku musely být upraveny 
i záchranářské karty tak, aby přesně odpovídaly variantě vozu.

ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV nabízí až devět airbagů. Součástí standardní výbavy jsou airbagy řidiče 
a spolujezdce, boční airbagy vpředu a dva hlavové airbagy, které pokrývají plochu bočních skel 
jak v první, tak druhé řadě sedadel. Středový airbag mezi předními sedadly chrání v případě dopravní 
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nehody řidiče a spolujezdce před vzájemným střetem. Dva zadní boční airbagy jsou nabízeny 
na přání. Pokud hrozí kolize nebo senzory zaregistrují panické brzdění, zaktivuje se automaticky 
Proaktivní ochrana cestujících, která je součástí standardní výbavy verze ENYAQ COUPÉ RS iV, 
a systém předepne bezpečnostní pásy. V případě smyku, hrozícího nárazu nebo převrácení, 
systém uzavře boční okna a nechá jen 5 cm mezeru, zavře střešní okno a přitáhne bezpečnostní 
pásy. 

Asistenční systémy rozšířené o online funkce
ENYAQ COUPÉ iV nabízí všechny asistenční systémy vozů ŠKODA. Některé z nich jsou nové nebo 
rozšířené o nové funkce. Adaptivní tempomat spolu s Asistentem změny jízdního pruhu (Side Assist), 
Antikolizním asistentem, Asistentem pro předjíždění, Asistentem pro vyhýbání v městském prostředí, 
Adaptivním vedením v pruhu, které rozpoznává i práce na silnici, Asistentem při jízdě v koloně 
a Nouzovým asistentem tvoří Asistovanou jízdu 2.5, která podporuje řízení v podélném i příčném 
směru a využívá také aktuální online data z jiných vozidel. Tato anonymní data poskytují vozy 
koncernu Volkswagen, která jsou tímto systémem vybavena. Následně se získané informace 
vyhodnocují a sdílejí dál. Díky tomu mohou asistenční systémy fungovat přesněji. Adaptivní vedení 
v pruhu tak nabízí asistenci pro jízdu v úzkých pruzích v městském prostředí a umí rozpoznávat 
dočasné žluté čáry na místech, kde probíhají stavební práce, stejně jako dopravní omezení a vozidla 
zaparkovaná na kraji silnice. Systém také podporuje při jízdě v městském prostředí v úzkých ulicích 
a při průjezdu zatáčkou na silnicích s neoznačenou krajnicí. Antikolizní asistent pomáhá 
řidiči v případě hrozící srážky s chodcem, cyklistou nebo jiným vozidlem. Pokud řidič naznačí volantem
vyhýbací manévr, pomůže mu Antikolizní asistent cílenými zásahy do řízení překážku objet a předejít 
tak nehodě.  

Asistovaná jízda 2.5 se aktivuje stisknutím tlačítka na multifunkčním volantu, dokáže udržet 
vozidlo v aktuálním jízdním pruhu a také automaticky hlídat odstup od vpředu jedoucího vozidla. 
Systém dokáže vůz samostatně zastavit, opět ho rozjet a v případě dopravní zácpy i automaticky 
následovat vozidla jedoucí vpředu. Nově umí také automaticky přejet do jiného jízdního pruhu na 
dálnicích a víceproudých silnicích. Systém je aktivní při rychlostech přesahujících 90 km/h. Prediktivní 
adaptivní tempomat reaguje také na překážky oznamované pomocí funkce Dopravní informace online.
Pro správnou funkci Asistované jízdy 2.5 musí mít řidič ruce na volantu. Pokud systém zjistí, že 
vůz nikdo neovládá, zasáhne Nouzový asistent, který nejprve upozorní řidiče akusticky, opticky 
a lehkým přibrzděním. Pokud řidič na upozornění nereaguje, zapne systém varovná světla a v rámci 
jízdního pruhu, ve kterém vůz jede, začne brzdit až do úplného zastavení. Zároveň aktivuje eCall.

Front Assist, Asistent změny jízdního pruhu, Asistent při odbočování a funkce Varování při 
vystupování z vozu snižují riziko nehody
Standardně dodávaný Front Assist s prediktivní ochranou chodců a cyklistů a na přání dostupný 
Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) včetně Asistenta pro vyparkování (Rear Traffic Alert) 
varují před srážkou s jinými vozidly, cyklisty, chodci a pevnými překážkami. Asistent při odbočování 
zase na křižovatce při odbočování vlevo dokáže rozpoznat protijedoucí vozidla, upozornit na ně 
řidiče a v případě nutnosti také vozidlo automaticky zastavit. Funkce Varování při vystupování z vozu 
po otevření dveří upozorní řidiče akusticky, a také opticky díky kontrolce na vnitřní straně krytu 
zpětného zrcátka, pokud se zezadu blíží jiné vozidlo nebo cyklista.
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Simply Clever 2.0: Funkce Uložený parkovací manévr
Automatické parkování, které je dostupné na přání, umí ENYAQ COUPÉ iV zcela samo zaparkovat do
příčných i podélných parkovacích míst, přičemž z podélných dokáže také vyjet. Nově umí tento 
asistent také automaticky brzdit a zabránit případným střetům s chodci nebo jinými objekty. 
Automatické parkování doplňuje nová funkce Uložený parkovací manévr. Řidič nejprve provede 
první parkovací manévr na často používané parkovací místo sám, například na úzkém, klikatém 
vjezdu k domu. Systém si celou trasu ukládá do paměti, aby podle toho mohl příště vůz po 
stisknutí tlačítka navést na parkovací místo zcela automaticky.  

Matrix-LED hlavní světlomety umožňují mít neustále rozsvícena dálková světla
Bezpečnost při jízdě v noci zvyšují Matrix-LED hlavní světlomety, které jsou součástí standardní 
výbavy vozů ENYAQ COUPÉ SPORTLINE iV a ENYAQ COUPÉ RS iV. Pro ostatní verze jsou 
k dispozici na přání. 24 nezávisle ovládaných LED diod v každém modulu dálkových světel vytváří 
světelný kužel, který se skládá z několika samostatně zapínatelných a vypínatelných segmentů. 
To umožňuje mít neustále rozsvícena dálková světla, aniž by byli oslněni ostatní řidiči. Pokud 
kamera v čelním skle rozpozná vozidla, ale i osoby a objekty s reflexními prvky, inteligentní světla 
automaticky zajistí, aby nedošlo k jejich oslnění. 
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Ekosystém ŠKODA iV: Karta Powerpass umožňuje cestování 
po celé Evropě

› Snadné dobíjení pomocí jediné karty, například v síti rychlonabíjecích stanic Ionity
› Wallboxy ŠKODA iV Charger ve dvou verzích, včetně služby plánování a instalace

Mladá Boleslav, 7. března 2022 – S kartou Powerpass mohou majitelé vozu ENYAQ COUPÉ iV 
pohodlně cestovat. Jediná karta totiž umožní snadné a bezproblémové nabíjení baterií ve 
většině evropských zemí, například v síti rychlonabíjecích stanic Ionity. Kromě vývoje čistě 
elektrických vozů se ŠKODA AUTO také zaměřuje na budování ekosystému ŠKODA iV. 
Součástí ekosystému ŠKODA iV jsou také wallboxy ŠKODA iV Charger ve dvou verzích pro 
nabíjení doma. ŠKODA AUTO pomáhá zákazníkům s jejich výběrem a také nabízí asistenci při 
plánování a instalaci zařízení.

S vozem ENYAQ COUPÉ iV a kartou Powerpass mohou zákazníci značky ŠKODA neomezeně 
cestovat v téměř všech evropských zemích. Jediná karta umožňuje snadné a pohodlně dobíjení na 
více než 290 000 nabíjecích stanicích, včetně více než 2 000 rychlonabíjecích stanic sítě Ionity na 
mezinárodních silnicích a dálnicích. Ceny, které zcela odpovídají běžným tržním standardům, jsou 
prostřednictvím karty Powerpass transparentně a přehledně účtovány na měsíční bázi. Při koupi vozu 
ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV může zákazník po aktivaci tarifu využívat kartu Powerpass první rok za 
sníženou cenu. V případě objednání DC paketu si může zákazník aktivovat tarif Charge Faster, u 
kterého je základní poplatek první rok se slevou. 

Wallboxy ŠKODA iV Charger ve dvou verzích pro nabíjení doma
Pro individuální dobíjení doma nabídne ŠKODA AUTO dvě verze wallboxů ŠKODA iV Charger, 
které mají různé funkce. Základním modelem pro použití v domácnostech je ŠKODA iV Charger 
Connect s možností připojení LAN a Wi-Fi se vzdáleným přístupem k nabíjení pomocí aplikace 
Powerpass. Tento wallbox je vybaven také čtečkou RFID, která umožňuje například bezpečnou 
identifikaci uživatele nebo více uživatelů v garáži bytového domu před zahájením nabíjení. Model 
ŠKODA iV Charger Connect+ umí komunikovat se serverem prostřednictvím LTE mobilní sítě, nabízí 
čtečku RFID a certifikovaný elektroměr. Údaje o nabíjení baterie tak může uživatel neustále 
sledovat v aplikaci Powerpass. Pro maximální využití hospodárnosti elektrifikovaných vozů ŠKODA 
nabízí tuzemské zastoupení mladoboleslavské automobilky ve spolupráci se svými autorizovanými 
obchodníky balíčky služeb eMobility, které byly navrženy na míru jednotlivým skupinám zákazníků. 
Všechny služby jsou rozčleněny do tzv. zákaznických balíčků, které se liší svým rozsahem. Aktuálně 
jsou k dispozici balíčky S, M a L podle velikosti firmy, flotily elektromobilů a počtu požadovaných 
wallboxů. 
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Dlouhá tradice: Historie vozů kupé značky ŠKODA

› Prvními vozy kupé byly ve třicátých letech ŠKODA RAPID SIX a 
ŠKODA POPULAR MONTE CARLO

› Milníkem byl vůz ŠKODA 110 R a úspěšná závodní verze ŠKODA 130 RS
› ŠKODA GARDE a ŠKODA RAPID z let 1981–1990 pokračovaly v tradici

Mladá Boleslav, 7. března 2022 – Sportovní vozy kupé značky ŠKODA mají dlouhou tradici. 
Prvními automobily s karoserií kupé byly ve třicátých letech ŠKODA RAPID SIX 
a ŠKODA POPULAR MONTE CARLO. Milníkem v historii značky ŠKODA byla ŠKODA 110 R 
ze sedmdesátých let. Její závodní verze ŠKODA 130 RS s přezdívkou „Porsche východu“ 
se stala legendou motorsportu. V letech 1981 až 1990 následovaly vozy ŠKODA GARDE a 
ŠKODA RAPID. V současné době ožívá tradice vozů kupé v Mladé Boleslavi díky modelu 
ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV.

Historie vozů kupé značky ŠKODA začíná v roce 1934 několika vozy ŠKODA RAPID SIX. Závodní vůz
měl šestiválcový motor o výkonu 37 kW (50 k), nabízel pohon zadních kol a dosahoval maximální 
rychlosti 130 km/h. V návaznosti na druhé místo, které obsadila ŠKODA POPULAR na závodě 
Rallye Monte Carlo ve třídě do 1500 cm3, uvedla ŠKODA AUTO v roce 1936 na trh speciální sérii 
70 roadsterů a kupé modelu ŠKODA POPULAR MONTE CARLO s výkonem 22 kW (30 k). 

Úspěšná 70. léta: ŠKODA 110 R a ŠKODA 130 RS
V 70. letech ŠKODA AUTO poprvé začala sériově vyrábět elegantní dvoudveřové kupé. Poptávka 
po modelu ŠKODA 110 R představeném v roce 1970 byla tak velká, že většina vozů 
vyrobených v závodě Kvasiny mířila do západních zemí. Model se odlišoval od sedanu 
ŠKODA 100/110 větším sklonem čelního skla, širokými dveřmi s bezrámovými okny a zadní částí, 
která se směrem dozadu zužovala. V zadní části samonosné karoserie se nacházel motor o 
objemu 1,1 l s dvojitým karburátorem a samostatným olejovým chladičem, který dosahoval výkonu 
38 kW (52 k). Maximální rychlost vozu činila 145 km/h. Blok motoru a skříň klikového hřídele byly 
vyráběny technologií tlakového lití hliníku podle původního českého patentu. Do roku 1980 bylo 
vyrobeno více než 57 000 vozů ŠKODA 110 R, který byl skvělým základem pro motorsport. 
Na závodní prototypy ŠKODA 180 RS a 200 RS navázala legendární ŠKODA 130 RS, přezdívaná 
také „Porsche východu“. V roce 1977 obsadil vůz ŠKODA 130 RS ve své třídě první dvě místa na 
slavném závodě Rallye Monte Carlo a vyhrál také Rallye Akropolis. Verze pro závodní okruhy měla 
výkon 105 kW (142 k) a v roce 1981 získala celkové vítězství v mistrovství Evropy cestovních vozů.

Po modelu ŠKODA 110 R následovaly ŠKODA GARDE a ŠKODA RAPID
Nástupcem vozu ŠKODA 110 R byla v roce 1981 ŠKODA GARDE, která vycházela z modelové řady 
sedanů ŠKODA 105/120. Automobil byl vybaven zadní nápravou s polovlečenými rameny, přesným 
hřebenovým řízením a předními sedadly s integrovanými hlavovými opěrkami. Vůz měl výkon 
40,5 kW (55 k) a dosahoval maximální rychlosti 150 km/h. Během tří let bylo v Kvasinách a 
Bratislavě vyrobeno vice než 11 000 kusů. Po něm v roce 1984 následoval vůz ŠKODA RAPID 
s karoserií navrženou renomovaným italským automobilovým designérem Giorgiem Giugiarim. 
Modely RAPID 130, 135 a 136 nabízely výkon od 40,5 kW (55 k) do 46 kW (63 k). Verze RAPID 135 a
RAPID 136 byly převážně vyráběny pro export. Do roku 1990 bylo vyrobeno více než 33 000 vozů.
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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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