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Konektivita: Aktualizace probíhají vždy na dálku 
 

› Vylepšené funkce a nové možnosti softwaru vozu jsou průběžně aktualizovány na dálku 

› Řada online služeb ŠKODA Connect s funkcemi specifickými pro vůz ENYAQ iV 

› 5,3" virtuální kokpit a největší dotyková obrazovka dodávaná do vozů ŠKODA 

s úhlopříčkou 13"  

 

Mladá Boleslav, 5. prosince 2022 – ŠKODA ENYAQ RS iV nabízí stálé připojení k internetu 

a díky aktualizacím na dálku je software vozu vždy aktuální. Nová verze softwaru ME 

3.2, s kterou je dodáván vůz ENYAQ RS iV, obsahuje několik vylepšení a nové mapové 

podklady. Média, jako jsou podcasty a videa, jsou nyní přístupná na vyžádání, stejně jako další 

funkce vozidla, například adaptivní tempomat. Mnoho mobilních online služeb ŠKODA Connect 

nabízí funkce specifické pro vůz ENYAQ iV. Řidič může na dálku pomocí aplikace MyŠKODA 

ovládat nabíjení baterie nebo zapnout klimatizaci ještě před začátkem cesty. Infotainment vozu 

ENYAQ RS iV má 13" centrální obrazovku, která je největší v aktuálním portfoliu značky 

ŠKODA. ENYAQ RS iV je také standardně vybaven 5,3" virtuálním kokpitem a head-up 

displejem s rozšířenou realitou. 

 

ENYAQ RS iV je vybaven 5,3" virtuálním kokpitem, který zobrazuje informace o rychlosti, asistenčních 

systémech, jízdních datech nebo o údajích z navigace. Součástí standardní výbavy je také 

samostatně umístěná centrální obrazovka s 13" dotykovým displejem. Aktuálně největší displej 

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. Head-up displej s rozšířenou realitou, který je součástí standardní výbavy vozu 

ENYAQ RS iV, zobrazuje informace ve dvou zobrazovacích polích přímo v zorném úhlu řidiče. 

Součástí standardní výbavy je dále navigace, bezdrátové nabíjení telefonu a audiosystém CANTON 

s 12 reproduktory a digitálním ekvalizérem. 

 

Dálkové ovládání funkcí prostřednictvím mobilních online služeb ŠKODA Connect 

Díky stálému připojení k internetu pomocí zabudované karty eSIM je k dispozici mnoho online funkcí. 

Dopravní informace a plánování tras z navigace tak mohou využívat online data. Navigace umí 

zobrazit nejbližší dobíjecí stanice, dobíjecí stanice na plánované trase nebo nejbližší volná parkovací 

místa. Byla také rozšířena nabídka funkcí hlasového ovládání s online podporou. Některé mobilní 

online služby ŠKODA Connect nabízí funkce specifické pro vůz ENYAQ RS iV. Řidič může na dálku 

pomocí aplikace MyŠKODA ovládat nabíjení baterie nebo zapnout klimatizaci ještě před začátkem 

cesty. Aplikace MyŠKODA obsahuje také funkci, která řidiči připomene zapnutí vytápění interiéru nebo 

zahájení nabíjení, pokud je venkovní teplota v okolí vozu ENYAQ RS iV příliš nízká pro efektivní 

využití baterie.  

 

Nová verze softwaru ME 3.2 

Nová verze softwaru ME 3.2, s kterou je dodáván vůz ENYAQ RS iV, obsahuje mimo jiné vylepšené 

rekuperační brzdění, nové mapové podklady a možnost online importu tras vytvořených doma. 

V případě potřeby lze nyní na vyžádání spustit média, jako jsou podcasty a videa, a další funkce vozu. 

Snadno lze tak aktivovat například funkci navigace nebo adaptivní tempomat. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Vítězslav Kodym    Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 326 811 784   T +420 734 298 614 

vitezslav.kodym@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 RS iV získáte pod hashtagem 

#EnyaqRSiV. 

 

 

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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