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Národní premiéra vozu ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV 
na motoristické slavnosti v pražských Holešovicích 
 

› Zbrusu nový ENYAQ COUPÉ iV hlavní hvězdou expozice značky ŠKODA, přítomny budou 

i další vozy z aktuální modelové řady a několik historických exponátů 

› Vrcholné provedení RS míří k prodejcům: výkon 220 kW, pohon všech kol, dojezd 

až 545 km v režimu WLTP a exkluzivní design 

› Bohatý doprovodný program pro návštěvníky, připraveny jsou testovací jízdy se 

zaměřením na asistenční systémy 

 

Mladá Boleslav, 27. května 2022 – Automobilka ŠKODA na motoristické výstavě Legendy 

v pražských Holešovicích domácímu publiku poprvé představí novou karosářskou variantu 

ENYAQ COUPÉ iV. Zájemci se s novým vozem mohou seznámit při testovací jízdě, která 

zahrnuje i parkovací polygon pro praktické vyzkoušení asistenčních systémů. 

 

Model ENYAQ COUPÉ iV měl světovou premiéru na konci ledna. Nyní dostanou možnost vidět a 

vyzkoušet nejnovější elektromobil značky ŠKODA i návštěvníci akce Legendy v pražských 

Holešovicích, a to 27. až 29. května. Od dříve uvedeného modelu ENYAQ iV se verze COUPÉ 

odlišuje zatmavenou prosklenou panoramatickou střechou, která je u tohoto vozu ve standardní 

výbavě a pokrývá celou plochu střechy, jež klesá od B sloupku mírně dozadu a plynule přechází do 

výrazné zádi s ostře lomenou odtrhovou hranou. Jedná se o největší prosklenou panoramatickou 

střechu použitou ve voze ŠKODA. Je tenčí než klasická plná střecha a zajišťuje tak dostatek místa 

nad hlavou i cestujícím na zadních sedadlech. Výrazným kontrastním prvkem jsou chromované 

lišty kolem bočních oken a chromovaný rámeček masky chladiče. Nabídka barev karoserie byla 

rozšířena o dva nové metalické laky: oranžový Phoenix a šedý Graphite. 

 

Vlajkovou lodí výrobního programu mladoboleslavské automobilky se stává ŠKODA ENYAQ 

COUPÉ RS iV, která právě přichází k autorizovaným prodejcům. Disponuje výkonem 220 kW 

a maximálním točivým momentem 460 Nm. Zásluhou druhého elektromotoru, který je umístěn na 

přední nápravě, má stálý pohon všech kol. Tato varianta nabízí nekompromisní zážitek ze 

sportovní jízdy. Zrychlení z 0 na 100 km/h zvládá za pouhých 6,5 s, maximální rychlost dosahuje 

180 km/h. Je tedy o 20 km/h vyšší než u všech ostatních variant. O skvělou ovladatelnost ve 

vysokých rychlostech se stará sportovní podvozek s progresivním řízením. Díky vylepšené 

aerodynamice je vrcholné SUV velmi úsporné a dosahuje dojezdu až 545 km v režimu WLTP. Jeho 

doporučená prodejní cena byla stanovena na 1 559 900 Kč včetně DPH. 

 

Na holešovickém výstavišti se ENYAQ COUPÉ iV a COUPÉ RS iV stanou hvězdami expozice 

značky ŠKODA, ale přítomny budou i další aktuální modely. Návštěvníci si mohou prohlédnout také 

studentské koncepty AFRIQ a SLAVIA, k vidění bude rovněž několik vzácných exponátů 

historických modelů ŠKODA. Stánek automobilky ŠKODA nabídne návštěvníkům také zábavu, 

poučení nebo odpočinek v relaxačním koutku. Na své si přijdou především soutěživé povahy, pro 

něž je připravena řada aktivit. Mohou si zazávodit na simulátoru, případně prověřit své znalosti 

v kvízu e-mobility. Na úspěšné řešitele čeká zajímavá odměna – zapůjčení vozu ŠKODA ENYAQ 

iV na měsíc zdarma. Na místě bude pro zájemce o svezení k dispozici 5 testovacích elektromobilů 

řady ENYAQ. Zkušební trasa vede z výstaviště na Letnou, kde bude na ploše před fotbalovým 

stadionem postaven parkovací polygon. Na něm si lze v klidu a bezpečí vyzkoušet asistenční 
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systémy, jako je Automatické parkování nebo funkce paketu Asistovaná jízda 2.5. Motoristická 

slavnost Legendy otevírá své brány v pátek 27. 5., kdy na stánku ŠKODA AUTO proběhne večer 

pro VIP hosty. O víkendu 28. a 29. 5. jsou vítáni všichni zájemci z řad široké veřejnosti. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku  

a Interní komunikace 

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

Pavel Jína  

Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO  

Česká republika  

T +420 326 811 776 

pavel.jina@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

Národní premiéra vozu ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV proběhne 

na motoristické slavnosti v pražských Holešovicích 

Česká automobilka na motoristické výstavě Legendy 

v pražských Holešovicích domácímu publiku poprvé představí 

novou karosářskou variantu ENYAQ COUPÉ iV. Víkendová 

slavnost nabídne kromě přehlídky současných i historických 

automobilů také bohatý doprovodný program. Zájemci se mohou 

s elektromobily modelové řady ENYAQ iV seznámit nejen 

staticky, ale vyzkoušet si je i na testovací trati. 

 

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 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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