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Ekosystém ŠKODA iV: Karta Powerpass umožňuje cestování 
po celé Evropě 
 

› Snadné a intuitivní dobíjení pomocí jediné karty, například v síti rychlonabíjecích stanic 

Ionity 

› Funkce Plug & Charge: Indentifikace vozu ENYAQ RS iV na kompatibilních dobíjecích 

stanicích probíhá automaticky 

› Wallboxy ŠKODA iV Charger ve dvou verzích pro dobíjení doma 

 

Mladá Boleslav, 5. prosince 2022 – Kromě vývoje čistě elektrických vozů se ŠKODA AUTO také 

zaměřuje na budování ekosystému ŠKODA iV, a tak mohou majitelé vozu ENYAQ RS iV 

pohodlně cestovat s kartou Powerpass. Tato jediná karta totiž umožní snadné a bezproblémové 

nabíjení baterií ve většině evropských zemí, například v síti rychlonabíjecích stanic Ionity. 

Funkce Plug & Charge umožňuje dobíjení na kompatibilních dobíjecích stanicích bez nabíjecí 

karty nebo aplikace v chytrém telefonu. Součástí ekosystému ŠKODA iV jsou také wallboxy 

ŠKODA iV Charger ve dvou verzích pro domácí nabíjení. 

 

Karta Powerpass umožňuje majitelům vozu ENYAQ RS iV snadné a pohodlně dobíjení na více než 

400 000 nabíjecích stanicích, včetně přibližně 15 000 rychlonabíjecích bodů na více než 5 000 

místech. Mnoho těchto dobíjecích stanic od různých veřejných provozovatelů je součástí sítě Ionity, na 

jejímž neustálém rozšiřování se podílí také ŠKODA AUTO a koncern Volkswagen. Kromě toho se 

průběžně rozšiřuje i síť dobíjecích stanic u prodejců vozů značky ŠKODA. 

 

Tři tarify a nová funkce Plug & Charge 

Podmínkou užití služby Powerpass je výběr jednoho ze tří tarifů. U tarifu Charge Free, který je 

dodáván bez základního měsíčního poplatku, jsou účtovány pouze ceny za spotřebované kWh během 

každého dobíjení. Tarif Simply Charge nabízí nabíjení na veřejných AC a DC dobíjecích stanicích za 

nízký základní měsíční poplatek a zvýhodněné ceny za spotřebované kWh. Tarif Charge Faster nabízí 

za mírně vyšší základní měsíční poplatek ještě nižší ceny za střídavý a stejnosměrný proud a snižuje 

cenu za kWh v síti IONITY o více než polovinu. Všechna dobíjení probíhají pomocí karty Powerpass a 

jsou transparentně a přehledně účtována na měsíční bázi. Díky nové funkci Plug & Charge se 

ENYAQ RS iV po připojení nabíjecího kabelu sám identifikuje na kompatibilních dobíjecích místech a 

nabíjení se spustí automaticky. Vůz Powerpass data bezpečně ukládá a postup je v souladu s 

bezpečnostní normou ISO 15118. 

 

Wallboxy ŠKODA iV Charger ve dvou verzích a komplexní poradenství 

ŠKODA AUTO nabízí také vhodná řešení pro domácí nabíjení a díky procesu eCheck komplexní 

poradenství ve čtyřech krocích před zakoupením wallboxu ŠKODA iV Charger. 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 

akumulátoru tak může uživatel neustále sledovat v aplikaci Powerpass. 
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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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