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V hlavním výrobním závodě společnosti ŠKODA AUTO v 
Mladé Boleslavi byla zahájena sériová výroba modelu 
ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV 
 

› ENYAQ COUPÉ iV je založen na bázi platformy MEB koncernu Volkswagen 

› Světová premiéra se konala 31. ledna v Praze 

 

Mladá Boleslav, 14. února 2022 – V hlavním výrobním závodě společnosti ŠKODA AUTO  

v Mladé Boleslavi byla zahájena sériová výroba nového vozu ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV. 

Stejně jako úspěšný plně elektrický vůz s bateriovým pohonem ŠKODA ENYAQ iV vychází  

i novinka z modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen. Vedle vozů 

modelových řad ŠKODA ENYAQ iV, OCTAVIA a OCTAVIA iV bude v hlavním výrobním 

závodě denně vznikat více než 120 těchto elegantních kupé. 

 

Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky, 

zdůrazňuje: „V minulém roce jsme vyrobili už 50 000 vozů ŠKODA ENYAQ iV. Teď produkci ještě 

navýšíme o nový model ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV. Blahopřeji všem zaměstnancům ke zdařilé 

přípravné fázi. To, že se teď i verze kupé našeho úspěšného elektrického SUV bude vyrábět 

v samém srdci naší značky, v Mladé Boleslavi, je skvělé vyznamenání pro celý náš tým.“ 

 

2 000 zaměstnanců tu vedle modelů ŠKODA ENYAQ iV a OCTAVIA bude na stejné výrobní lince 

rovněž montovat více než 120 vozů modelu ENYAQ COUPÉ iV denně. Obě varianty modelu 

ENYAQ iV jsou jedinými modely na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu 

Volkswagen, které sjíždí v Evropě z výrobní linky mimo Německo. 

 

Emocionálně střižená ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV v sobě spojuje sportovní linie s velkorysou 

nabídkou prostoru a nabízí zavazadlový prostor o objemu 570 litrů. Sériově dodávaná 

panoramatická prosklená střecha je největší, kterou lze v aktuálním portfoliu značky ŠKODA najít,  

a zabírá celou plochu střechy. Současně je ale tenčí než plná střecha, což cestujícím nabízí více 

místa nad hlavou. 

 

V porovnání s modelem ŠKODA ENYAQ iV se podařilo dále zlepšit koeficient aerodynamického 

odporu. Hodnota součinitele odporu vzduchu cx činí 0,234 a přispívá tak k vysoké efektivitě modelu 

ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV. Maximální dojezd činí (v závislosti na výbavě) až 545 kilometrů* podle 

metodiky WLTP. ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV je díky tomu dobře využitelná  

i pro jízdy na dlouhé vzdálenosti. 

 

V rámci své strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 automobilka s odhodláním 

pokračuje v elektrifikaci svého modelového portfolia: do roku 2030 uvede na trh minimálně tři další 

plně elektrické modely, které budou velikostí i cenou pod úrovní modelu ENYAQ iV. Cílem je zvýšit 

podíl plně elektrických modelů na celkových prodejích značky ŠKODA v Evropě do roku 2030 na 

50 až 70 procent. Tímto způsobem chce automobilka snížit své flotilové emise oproti roku 2020  

o více než 50 procent. Současně společnost ŠKODA AUTO pracuje na tom, aby se domovská 

Česká republika stala jedním z center elektromobility: ve všech českých výrobních závodech 

společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí se mají do roku 2030 vyrábět 

https://skoda-storyboard.com/
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elektrické vozy nebo jejich komponenty, díky čemuž budou uchována stávající pracovní místa a 

zároveň vytvořeny i nové pracovní příležitosti.  

 

*všechny údaje jsou pouze předběžné 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera    Martina Špittová 

Vedoucí komunikace podniku  Tisková mluvčí pro výrobu, personalistiku a životní  

a interní komunikace   prostředí 

T +420 326 811 773   T +420 730 862 526 

tomas.kotera@skoda-auto.cz   martina.spittova@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

Video a fotografie k tématu: 

 

 

Video: ŠKODA AUTO: V hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi 

byla zahájena sériová výroba modelu ENYAQ COUPÉ iV 
V hlavním výrobním závodě společnosti ŠKODA AUTO  

v Mladé Boleslavi byla zahájena sériová výroba nového 

vozu ENYAQ COUPÉ iV. ENYAQ COUPÉ iV je založen 

na bázi platformy MEB koncernu Volkswagen. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA AUTO: V hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi byla 

zahájena sériová výroba modelu ENYAQ COUPÉ iV 
2 000 zdejších zaměstnanců tu vedle modelů ŠKODA 

ENYAQ iV a OCTAVIA na stejné výrobní lince bude 

navíc denně montovat více než 120 vozů modelu 

ENYAQ COUPÉ iV  

 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA AUTO: V hlavním výrobním závodě  

v Mladé Boleslavi byla zahájena sériová výroba modelu ENYAQ 

COUPÉ iV 
Emocionálně střižená ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV 

v sobě spojuje sportovní linie s velkorysou nabídkou 

prostoru a nabízí zavazadlový prostor o objemu 570 litrů. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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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