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Virtuální světová premiéra vozu ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV 
proběhne 31. ledna v 16:00 hodin 
 

› ŠKODA AUTO rozšiřuje modelovou řadu ENYAQ iV o elegantní kupé 

› Digitální prezentace bude přenášena živě 

› Živé vysílání bude přístupné také prostřednictvím profilů ŠKODA AUTO na sociálních 

sítích  

› Webová stránka skoda-virtual-event.com je již dostupná a přináší první video upoutávky 

 

Mladá Boleslav, 27. ledna 2022 – Fanoušci značky ŠKODA a zástupci médií mohou světovou 

premiéru nového vozu ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV sledovat 31. ledna v 16:00 hodin 

středoevropského času živě na webové stránce skoda-virtual-event.com. Webová stránka, 

která je již nyní dostupná, přináší pomocí video upoutávek první pohled na nový vůz. 

Zájemci se k živému vysílání připojí i na sociálních sítích ŠKODA AUTO (Facebook a Twitter) 

nebo na platformě ŠKODA Storyboard (skoda-storyboard.com). 

 

Po úspěšném uvedení vozu ENYAQ iV rozšiřuje ŠKODA AUTO svou první čistě elektrickou 

modelovou řadu, založenou na modulární platformě pro elektromobily (MEB) koncernu 

Volkswagen, o druhou karosářskou variantu s emocionálnějším vzhledem. Světová premiéra vozu 

ENYAQ COUPÉ iV, která proběhne 31. ledna, bude přenášena v digitálním online formátu. 

Premiéra nového modelu začíná 31. ledna v 16:00 hodin středoevropského času a bude možné ji 

sledovat živě online. 

 

Zájemci se mohou připojit k digitální prezentaci prostřednictvím hlavní stránky skoda-virtual-

event.com. Do té doby se již nyní mohou naladit na premiéru video upoutávkami předsedy 

představenstva Thomase Schäfera a dalších členů představenstva společnosti ŠKODA AUTO. Do 

světové premiéry budou postupně uvedena čtyři videa. 

 

Před zahájením živého vysílání v 16:00 hodin středoevropského času budou všichni návštěvníci 

hlavní stránky upozorněni, aby se včas posadili na své oblíbené místo ve virtuálním kinosále. 

Budou mít tak na vůz ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV vždy skvělý výhled. Po skončení premiéry budou 

mít na hlavní stránce a na platformě ŠKODA Storyboard k dispozici ke stažení kompletní informace 

a tiskovou mapu k novému vozu ENYAQ COUPÉ iV. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Štěpán Řehák  

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

P +420 730 862 420   P +420 734 298 614 

christian.heubner@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

Virtuální světová premiéra vozu ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV 

proběhne 31. ledna v 16:00 hodin 

Fanoušci značky ŠKODA a zástupci médií mohou 

světovou premiéru nového vozu ŠKODA ENYAQ 

COUPÉ iV sledovat 31. ledna živě online. Premiéra čistě 

elektrického kupé začíná v 16:00 hodin 

středoevropského času. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Virtuální světová premiéra vozu ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV 

proběhne 31. ledna v 16:00 hodin 

Návštěvníci hlavní stránky se mohou včas posadit na 

své oblíbené místo ve virtuálním kinosále a mít tak vždy 

dokonalý výhled na vůz ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV. Po 

skončení premiéry budou na hlavní stránce a na 

platformě ŠKODA Storyboard k dispozici ke stažení 

kompletní informace a tisková mapa k novému vozu  

ENYAQ COUPÉ iV. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

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 značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV 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; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově téměř 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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