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Hattrick pro značku ŠKODA: ENYAQ COUPÉ RS iV získal 
ocenění „Nejoblíbenější auto roku 2023 ve Švýcarsku“ 
 

› Třetí vítězství značky ŠKODA v řadě v renomované čtenářské anketě několika švýcarských 

časopisů a internetových portálů 

› Model ENYAQ COUPÉ RS iV zvítězil mezi 50 automobilovými novinkami 

› Ve dvanáctém ročníku ankety „Nejoblíbenější auta ve Švýcarsku“ hlasovalo více než 

28 000 čtenářů a on-line uživatelů  

 

Mladá Boleslav, 2. prosince 2022 – Díky titulu „Nejoblíbenější auto roku 2023 ve Švýcarsku“ 

pro model ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV získala značka ŠKODA v této prestižní čtenářské 

anketě několika významných švýcarských médií a internetových portálů již třetí vítězství 

v řadě. Celkem 6,8 % z více než 28 000 zúčastněných čtenářů a on-line uživatelů hlasovalo 

pro mladoboleslavské elektrické SUV kupé. Vlajkové lodi současné modelové palety značky 

ŠKODA tak zaslouženě patří první místo mezi 50 automobilovými novinkami, ze kterých 

čtenáři vybírali.  

 

Již podvanácté volily časopisy „Schweizer Illustrierte“, „Blick“, „L’Illustré“, „La Domenica“, 

„SonntagsBlick“ a internetový portál „AutoScout24“ titul „Švýcarské auto roku“. V kategorii „Volba 

veřejnosti“ se ankety o titul „Nejoblíbenějšího auta ve Švýcarsku“ zúčastnilo více než 28 000 

čtenářů a on-line uživatelů. V konkurenci 50 automobilových novinek, které byly uvedeny na 

švýcarský trh v roce 2022 nebo modelů s možností objednání nejpozději do března 2023, zvítězila 

se ziskem 6,8 % hlasů ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV. Značka ŠKODA získala díky letošnímu 

titulu pro elektrické SUV kupé toto prestižní ocenění již potřetí v řadě. V roce 2021 zvítězila 

OCTAVIA jako vůbec první model značky ŠKODA. V roce 2022 tento titul pro značku ŠKODA 

úspěšně obhájil ENYAQ iV. 

 

Sportovně laděné kupé je vrcholem modelové řady ENYAQ iV 

ENYAQ COUPÉ RS iV je prvním čistě elektrickým vozem sportovní řady RS značky ŠKODA 

a doplňuje tak úspěšné SUV ENYAQ iV o další variantu. Navzdory střešní linii, která klesá od 

sloupku B mírně dozadu, nabízí ENYAQ COUPÉ RS iV nejen zavazadlový prostor o objemu 570 l, 

ale i velkorysý prostor pro cestující na zadních sedadlech. Vynikající hodnota součinitele odporu 

vzduchu cx 0,248 umožňuje dojezd více než 500 km v režimu WLTP.  

 

Další ocenění po titulu „Golden Steering Wheel 2022“ 

ENYAQ COUPÉ RS iV má ze všech vozů ŠKODA aktuálně nejvýkonnější pohon. Dva 

elektromotory poskytují systémový výkon 220 kW a pohon všech kol. Maximální rychlost 180 km/h 

je o 20 km/h vyšší než u ostatních výkonových verzí modelu ENYAQ COUPÉ iV. Elegantní design, 

vysoká úroveň komfortu, nadprůměrný prostor a dlouhý dojezd dělají z vozu ŠKODA ENYAQ 

COUPÉ RS iV ideálního společníka pro každý den. Pro SUV kupé je zvolení nejoblíbenějším 

vozem Švýcarska dalším velkým úspěchem. Již na začátku listopadu získal vrcholný model značky 

ŠKODA prestižní ocenění „Golden Steering Wheel 2022“ od německého odborného časopisu „Auto 

Bild“ a listu „Bild am Sonntag“.   

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skoda-enyaq-coupe-rs-iv-ziskala-cenu-golden-steering-wheel-2022/
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Vítězslav Kodym     Štěpán Řehák  

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

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

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Hattrick pro značku ŠKODA: ENYAQ COUPÉ RS iV 

získal ocenění „Nejoblíbenější auto roku 2023 ve 

Švýcarsku“ 

Díky titulu „Nejoblíbenější auto roku 2023 ve Švýcarsku“ 

pro model ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV získala 

značka ŠKODA v této prestižní čtenářské anketě 

několika významných švýcarských médií a internetových 

portálů již třetí vítězství v řadě. Celkem 6,8 % z více než 

28 000 zúčastněných čtenářů a on-line uživatelů 

hlasovalo pro mladoboleslavské elektrické SUV kupé. 

 

Stáhnout                             Zdroj: Thomas Buchwalder 

 

 

Hattrick pro značku ŠKODA: ENYAQ COUPÉ RS iV 

získal ocenění „Nejoblíbenější auto roku 2023 ve 

Švýcarsku“ 

Markus Kohler, ředitel značky ŠKODA Švýcarsko, 

přebírá ocenění od Maurice Ackera, národního ředitele 

pro prodej a péče o zákazníky společnosti Swiss 

Marketplace Group (zleva doprava). 

 

Stáhnout                                Zdroj: Thomas Buchwalder 

 

 

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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