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Nová ŠKODA ENYAQ iV vystavena ve ŠKODA Muzeu 
 

› Exkluzivní příležitost pro širokou veřejnost prohlédnout si novinku v místě její výroby - Mladé Boleslavi   

› ŠKODA ENYAQ iV, nultý kus z limitované edice 1895 vozů Founders Edition, je součástí stálé expozice 

ŠKODA Muzea do 30. 9. 2020   

 

Mladá Boleslav, 8. září 2020  – Bezprostředně po světové premiéře mají návštěvníci ŠKODA Muzea v Mladé 

Boleslavi příležitost prohlédnout si první sériový vůz značky ŠKODA na bázi modulární platformy pro 

elektromobily (MEB). Vystavená ŠKODA ENYAQ iV z limitované edice 1895 vozů Founders Edition zároveň 

připomíná 125 let, jež uplynuly od položení základů mladoboleslavské společnosti v roce 1895.   

 

ŠKODA Muzeum nabízí návštěvníkům kromě prohlídky expozic s historickými vozy ze 125leté úspěšné historie 

mladoboleslavské automobilky také příležitost seznámit se se žhavými novinkami české značky. Stalo se již tradicí, že 

například designové studie bývají bezprostředně po představení na mezinárodních autosalonech k vidění právě ve 

ŠKODA Muzeu. Výjimkou nebyla ani studie VISION iV, jejíž premiéra se konala v březnu 2019. Stala se předobrazem 

automobilu ŠKODA ENYAQ iV, světové odborné veřejnosti představeného 1. září 2020. Jedná se o první sériový vůz 

značky ŠKODA na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB).     

 

Až do 30. září tohoto roku se návštěvníci ŠKODA Muzea mohou přijít seznámit s elektromobilem ŠKODA ENYAQ iV 

přímo v expozici. Jedná se o nultý kus z limitované edice 1895 vozů Founders Edition, připomínající položení základů 

současné automobilky vizionáři Václavem Laurinem a Václavem Klementem právě v roce 1895. Vůz v atraktivní černé 

barvě laku karoserie s měděnými dekorativními prvky zaujal v rámci stálé expozice ŠKODA Muzea první pozici v sekci 

Evoluce. Zároveň je začleněn do krátkodobé výstavy „S tradicí do budoucnosti“, která připomíná milníky 125 let 

existence automobilky ŠKODA AUTO.      

 

Muzeum, situované v autentických bývalých výrobních provozech mladoboleslavské automobilky z počátku 20. století 

a v přilehlých prostorách, prezentuje bohatou historii značky ŠKODA ve stálé expozici i v rámci krátkodobých výstav. 

Návštěvníci si mohou prohlédnout také atraktivní depozitář s vystavenými sportovními vozy a prototypy. ŠKODA 

Muzeum je zároveň multifunkčním objektem využívaným k pořádání celé řady kulturních a společenských akcí. 

V uplynulém roce 2019 přivítalo již 274 242 hostů z České republiky i zahraničí.  

 

Návštěvu ŠKODA Muzea lze v rámci zvýhodněného kombinovaného vstupného spojit s prohlídkou Rodného domu 

Ferdinanda Porscheho v Liberci-Vratislavicích. Rodný dům je veřejnosti přístupný v pátek, sobotu a neděli od 9:00 do 

17:00, v ostatní dny po předchozí domluvě s Návštěvní službou ŠKODA Muzea. Přímo v Mladé Boleslavi je zároveň 

možné navštívit partnerské Letecké muzeum Metoděje Vlacha situované na místním letišti, návštěvníci ŠKODA 

Muzea obdrží slevu.          

    

        

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Vítězslav Kodym  

Komunikace Classic  

T +420 326 811 784  

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz  
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Fotografie k tématu: 

 

 

Nová ŠKODA ENYAQ iV vystavena ve ŠKODA Muzeu  

Bezprostředně po světové premiéře vozu ŠKODA ENYAQ iV 

má široká veřejnost exkluzivní příležitost prohlédnout si nový 

vůz v mladoboleslavském ŠKODA Muzeu. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

  

  

  

ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z nejstarších dosud aktivních 

automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ , 

KAROQ a KODIAQ,  
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO v koncernovém 

svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,  
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející nejlepší řešení mobility“. 
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