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ŠKODA Storyboard uvádí: Nová videa o voze ENYAQ iV 
 
› Čtveřice videí do detailů představuje elektrické SUV ŠKODA ENYAQ iV s jeho tvůrci 
› Designéři a produktoví experti odhalují filozofii a detaily vzniku tohoto plně elektrického vozu 
› Série videí a článků je dostupná bez registrace na platformě ŠKODA Storyboard 
 
 
Mladá Boleslav, 15. dubna 2021  – ŠKODA ENYAQ iV v těchto dnech úspěšně vstupuje na trhy po celé Evropě 
a novináři mají možnost absolvovat první testovací jízdy. Elektrická novinka značky ŠKODA se zároveň 
představuje také online. Na webové platformě ŠKODA Storyboard, dostupné novinářům i široké veřejnosti, je 
k dispozici série videí odhalujících klíčové vlastnosti plně elektrického SUV, ale také inspiraci a filozofii jeho 
designu či simply clever prvků. O nich s respektovaným motoristickým novinářem a influencerem Alexem 
Kerstenem hovoří experti automobilky ŠKODA, kteří model ENYAQ iV vyvíjeli. 
 
Designéři Karl Neuhold a Peter Olah do detailu popisují vzhled exteriéru i interiéru vozu postaveného na koncernové 
platformě pro elektrické vozy MEB, projektový manažer Jens Kosyna představuje některá unikátní řešení použitá u 
vozu ENYAQ iV a Jil-Katharina Mahlerová z produktového marketingu značky ŠKODA hovoří kromě auta samotného 
také o ekosystému, který dělá z modelu ENYAQ iV výborný vůz pro každodenní využití.  
 
V detailním 27minutovém seznámení s vozem podrobí zkušený motoristický novinář Alex Kersten ENYAQ iV i 
jízdnímu testu bez lokálních emisí. V dalším videu ŠKODA Storyboard nabízí rychlé představení základních vlastností 
modelu ENYAQ iV během jedné minuty a samostatně pak také dva videorozhovory s designery Karlem Neuholdem a 
Peterem Olahem.   
 
Platforma ŠKODA Storyboard je dostupná na www.skoda-storyboard.com, a to bez nutnosti registrace. Nabízí 
nejaktuálnější zprávy o novinkách automobilky ŠKODA, zajímavé příběhy z historie i současnosti či netradičně pojaté 
pohledy do zákulisí vývoje a výroby. Texty, fotografie a videa jsou zdarma ke stažení pro mediální využití. ŠKODA 
Storyboard obsahuje také specializovanou sekce Media Room, nabízející všechny aktuální tiskové informace 
automobilky ŠKODA.  
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Martin Dvořák    Vítězslav Kodym 
Odborný koordinátor Storyboard  Vedoucí Managementu komunikace 
P +420 326 811 760    P +420 326 811 784 
martin.dvorak8@skoda-auto.cz  vitezslav.kodym@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 
 

 

Moderátor Alex Kersten 
Průvodcem videí o novém modelu ENYAQ iV je 
šestatřicetiletý britský motoristický novinář, známý 
především svou prací pro portál Car Throttle. 
  
 
 
Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA ENYAQ iV 
První čistě elektrické SUV značky ŠKODA představuje 
doposud největší krok české automobilky při realizaci 
strategie v oblasti elektromobility. Nový ENYAQ iV je první 
sériový vůz ŠKODA na bázi modulární platformy pro 
elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen. ENYAQ iV je 
vyráběn v hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi. 
Jedná se tak o jediný vůz v Evropě na bázi platformy MEB, 
který není vyráběn v Německu. 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
  

ŠKODA AUTO  
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem k vstupním segmentům, 

působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky v oblasti ekologie a diverzity; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, 

KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů; 
› je už 30 let součástí 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 ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 


