
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 1 ze 2 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

ŠKODA ENYAQ iV jako Red Car na Tour de France na 
fotografiích 
 

› První SUV značky s bateriovým elektrickým pohonem slouží jako velitelská centrála pro 

ředitele Tour de France Christiana Prudhomma při třech etapách letošní Tour de France  

› ENYAQ iV byl na svou roli jako Red Car důkladně připraven 

› Světová premiéra nové vlajkové lodi modelové palety se konala včera v Praze 

 

Mladá Boleslav, 2. září 2020 – Den po světové premiéře v Praze dnes první SUV značky ŠKODA 

s čistě bateriovým elektrickým pohonem poprvé vyrazilo na trať páté etapy Tour de France jako 

Red Car. Během etapy Gap-Privas, dlouhé 183 kilometrů, sloužil model ENYAQ iV jako 

velitelská centrála ředitele Tour Christiana Prudhomma. Jako Red Car bude nové SUV ŠKODA 

ENYAQ iV k vidění také při časovce jednotlivců z Lure do La Planche des Belles a na 

122 kilometrů dlouhé závěrečné etapě do Paříže. 

 

Na platformě ŠKODA Storyboard je ke stažení digitální tisková mapa k novému modelu ENYAQ 

iV, obsahující texty, fotografie a videa. 

 

Prezentaci vozu v rámci včerejší světové premiéry můžete ještě jednou shlédnout na YouTube. 

 

Na Twitteru najdete veškeré informace o novém modelu ŠKODA ENYAQ iV na 

@skodaautonews nebo pod hashtagem #ENYAQiV. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku 

tomas.kotera@skoda-auto.cz  

T +420 326 811 773 

Simona Havlíková 

Tisková mluvčí prodej, finance a business 

simona.havlikova@skoda-auto.cz 

T +420 326 811 771 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA ENYAQ iV jako Red Car na Tour de France na 

fotografiích 

První SUV značky ŠKODA s čistě bateriovým elektrickým 

pohonem se dnes představilo na páté etapě Tour de France 

jako Red Car. 

 

 

Download Zdroj: A.S.O. / Alex Broadway 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-mapy/skoda-enyaq-iv-tiskova-mapa/skoda-enyaq-iv-se-predstavi-jako-reditelsky-vuz-na-tour-de-france/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-mapy/skoda-enyaq-iv-tiskova-mapa/skoda-enyaq-iv-se-predstavi-jako-reditelsky-vuz-na-tour-de-france/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-mapy/skoda-enyaq-iv-tiskova-mapa/
https://youtu.be/m6NcIjR984k
https://twitter.com/skodaautonews
https://twitter.com/hashtag/ENYAQiV?src=hash
mailto:tomas.kotera@skoda-auto.cz
mailto:simona.havlikova@skoda-auto.cz
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/09/200902-SKODA-ENYAQ-iV-as-the-Red-Car-1.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/09/200902-SKODA-ENYAQ-iV-as-the-Red-Car-1.jpg


TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 2 ze 2 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

ŠKODA ENYAQ iV jako Red Car na Tour de France na 

fotografiích 

Ředitel Tour de France Christian Prudhomme ve voze 

ŠKODA ENYAQ iV. 

 

 

 

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, 

SUPERB, KAMIQ , KAROQ a KODIAQ,  
› 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 a v Indii, většinou prostřednictvím 
koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově zhruba 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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