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Vylepšená správa baterie a infotainment: 
ŠKODA AUTO spouští aktualizaci softwaru ME3 pro 
vozy ŠKODA ENYAQ iV 
 
› U již dodaných vozů ENYAQ iV si lze nyní aktualizaci softwaru ME3 nechat nainstalovat 

autorizovaným partnerem ŠKODA  
› Krátké video shrnuje: Mnoho vylepšení v oblasti správy baterie, virtuálního kokpitu, head-

up displeje, infotainment systému a online služeb ŠKODA Connect 
› Nová verze softwaru umožní většinu budoucích aktualizací na dálku 

Rodina ENYAQ iV patří mezi sedm nejprodávanějších elektromobilů Evropy 
› Nejprodávanější modelová řada v České republice, na Slovensku, ve Finsku, Dánsku 

a Nizozemsku 
 
Mladá Boleslav, 15. srpna 2022 – ŠKODA AUTO v současné době instaluje novou verzi 
softwaru ME3 do vozů ENYAQ iV, které již byly dodány zákazníkům. Aktualizace přináší 
vylepšení v oblasti správy baterie a umožňuje tak dosahovat delšího reálného dojezdu. Nový 
software dále nabízí řadu vylepšení virtuálního kokpitu, head-up displeje, infotainment 
systému a online služeb ŠKODA Connect. Majitelé vozů budou kontaktováni autorizovaným 
partnerem ŠKODA AUTO, který si s nimi domluví termín bezplatné návštěvy servisu. Tam 
pak instalace nového softwaru trvá přibližně pět hodin. Většina všech budoucích aktualizací 
poté proběhne na dálku. Nově vyrobené vozy ENYAQ iV a vozy ENYAQ COUPÉ iV jsou již 
standardně dodávány s novým softwarem. Aktualizace softwaru ME3 shrnuje krátké video. 
 
ŠKODA AUTO nyní spouští bezplatnou servisní kampaň, v rámci které budou již dodané modely 
ENYAQ iV vybaveny aktuální verzí softwaru. Nová verze softwaru ME3, kterou jsou samozřejmě již 
vybaveny všechny nyní dodávané modely řady ENYAQ iV, přináší řadu optimalizací: Vylepšená 
správa baterie zajišťuje delší reálný dojezd v zimním období a navíc má zákazník k dispozici i další 
nové funkce, například pro virtuální kokpit, infotainment systém a online služby ŠKODA Connect.  
 
Místní autorizovaní partneři ŠKODA AUTO budou oslovovat majitele vozů ENYAQ iV, aby si s nimi 
domluvili návštěvu servisu. Instalace verze softwaru ME3 trvá přibližně pět hodin. Po instalaci 
všech aktuálních vylepšení je ENYAQ iV nakonfigurován tak, že většina všech budoucích 
aktualizací bude již nainstalována na dálku bez nutnosti další návštěvy servisu. 
 
V oblasti baterie a nabíjení nabízí nový software mimo jiné režim péče o baterii. Po aktivaci této 
funkce se akumulátor při dalším nabíjení nabije maximálně na 80%. Toto opatření baterii chrání 
a prodlužuje její životnost. V případě potřeby je však vždy k dispozici plná kapacita akumulátoru 
a maximální rychlost nabíjení. Nejvyšší nabíjecí výkon se u modelů s 62 kWh baterií zvyšuje na 
120 kW a u vozů s 82 kWh baterií na 135 kW. Díky vylepšenému tepelnému managementu baterie 
se v zimní období u rodiny ENYAQ iV zvyšuje i reálný dojezd. Grafika nabíjení a dojezdu 
v infotainmentu nyní zahrnuje také zobrazení cíle jízdy a potřebných zastávek pro nabíjení.  
Vylepšení se dočkal také virtuální kokpit a head-up displej, který nyní zobrazuje i aktuální úroveň 
nabití baterie. Zadní parkovací kamera nabízí zvýšený kontrast displeje, takže je okolí vozu ještě 
lépe vidět. Stisknutím tlačítka na multifunkčním volantu může řidič snadno a rychle přepínat mezi 
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adaptivním tempomatem (ACC) a asistovanou jízdou. Kromě toho byla rozšířena nabídka funkcí 
mnoha online služeb ŠKODA Connect, které lze nyní využívat ještě intuitivněji.  
 
Do dnešního dne dodala ŠKODA AUTO zákazníkům více než 70 000 vozů z rodiny ENYAQ iV, 
což představuje 3,5% podíl na trhu čistě elektrických vozů v EU. V žebříčku nejčastěji prodávaných 
elektromobilů v EU je vlajková loď české automobilky na sedmém místě. Úspěch modelové řady 
ENYAQ iV ilustruje i pohled na jednotlivé evropské trhy. Na domácím trhu v České republice, na 
Slovensku, ve Finsku, Dánsku a Nizozemsku jsou modely řady ENYAQ iV nejprodávanějšími čistě 
elektrickými vozy. V Rakousku, Švýcarsku, Lotyšsku a Estonsku jsou na třetím místě.  
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Vítězslav Kodym    Štěpán Řehák 
Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 
P +420 604 292 131    P +420 734 298 614 
vitezslav.kodym@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 
 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 
 
 
Video a infografiky k tématu: 
 

 

Video: Vylepšená správa baterie a infotainment: 
ŠKODA AUTO spouští aktualizaci softwaru ME3 pro 
vozy ŠKODA ENYAQ iV 

Aktualizace softwaru ME3 shrnuje krátké video. 
 
 
Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

  

 

Infografika: Vylepšená správa baterie a infotainment: 
ŠKODA AUTO spouští aktualizaci softwaru ME3 pro 
vozy ŠKODA ENYAQ iV 
ŠKODA AUTO v současné době instaluje novou verzi 
softwaru ME3 do vozů ENYAQ iV, které již byly dodány 
zákazníkům. Aktualizace přináší vylepšení v oblasti 
správy baterie a umožňuje tak dosahovat delšího 
reálného dojezdu. Nový software dále nabízí řadu 
vylepšení virtuálního kokpitu, head-up displeje, 
infotainment systému a online služeb ŠKODA Connect. 
 
Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Infografika: Vylepšená správa baterie a infotainment: 
ŠKODA AUTO spouští aktualizaci softwaru ME3 pro 
vozy ŠKODA ENYAQ iV 
Do dnešního dne dodala ŠKODA AUTO zákazníkům více 
než 70 000 vozů z rodiny ENYAQ iV, což představuje 
3,5% podíl na trhu čistě elektrických vozů v EU. 
V žebříčku nejčastěji prodávaných elektromobilů v EU je 
vlajková loď české automobilky na sedmém místě. 
 
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 automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› 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; má výrobní kapacity 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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