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ŠKODA ENYAQ iV: Světová premiéra ve fotografiích 
 

› ŠKODA AUTO v Praze představila světové veřejnosti nejdůležitější letošní novinku – ENYAQ iV  

› Nový, virtuální online formát umožnil fanouškům značky do této prezentace zajímavým způsobem 

nahlédnout a zprostředkoval jim z ní bezprostřední dojem 

› Nová vlajková loď modelové palety značky ŠKODA vychází jako první sériový model automobilky z 

modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen 

 
Mladá Boleslav/ Praha, 1. září 2020 – Nová ŠKODA ENYAQ iV je tady. Společně s čestnými hosty a 

zástupci médií oslavila dnes večer společnost ŠKODA AUTO v Praze světovou premiéru své nové 

vlajkové lodi s čistě bateriovým pohonem. Hudební doprovod, spojený s premiérou elektromobilu 

ŠKODA ENYAQ iV před mezinárodním publikem, zajistila rocková skupina „Inhaler“. Díky novému 

formátu premiéry s virtuálním showroomem a live studiem měli diváci možnost sledovat tuto událost 

z bezprostřední blízkosti také online. 

 
Na platformě ŠKODA Storyboard je v digitální podobě připravena ke stažení tisková mapa s texty, 

fotografiemi a videi k novému modelu ŠKODA ENYAQ iV. 

 

Záznam prezentace vozu si můžete prohlédnout na YouTube. 
 

Další fotografie ze světové premiéry jsou k dispozici v eventové fotogalerii. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax     Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu   Mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173     T +420 734 298 614 

hermann.prax@skoda-auto.cz   stepan.rehak@skoda-auto.cz  

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA ENYAQ iV: Světová premiéra ve fotografiích 

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO 

Thomas Schäfer při prezentaci nového modelu ŠKODA 

ENYAQ iV, která se konala v úterý 1. září 2020 v Praze. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA ENYAQ iV: Světová premiéra ve fotografiích 

Odhalení nového modelu ŠKODA ENYAQ iV s čistě 

bateriovým pohonem v rámci světové premiéry, která se 

konala 1. září 2020 v Praze. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA ENYAQ iV: Světová premiéra ve fotografiích 

Šéfdesigner ŠKODA AUTO Oliver Stefani představuje 

prvky designu nového modelu ŠKODA ENYAQ iV. 

 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA ENYAQ iV: Světová premiéra ve fotografiích 

Představenstvo společnosti ŠKODA AUTO na světové 

premiéře nového modelu ŠKODA ENYAQ iV, která se 

konala 1. září 2020 v Praze. 

 

 

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, KAROQ, 

KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› 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, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím 

koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 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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