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ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV: Světová premiéra 
31. ledna 
 

› Video-teaser představuje novou variantu kupé čistě elektrického SUV  

› ENYAQ COUPÉ iV má nejlepší hodnotu součinitele odporu vzduchu ve své třídě cx=0,234 

› Oficiální představení se uskuteční 31. ledna 2022 

 

Mladá Boleslav, 15. prosince 2021 – Značka ŠKODA představí 31. ledna 2022 nový model 

ENYAQ COUPÉ iV. Video-teaser přináší první pohled na nový, čistě elektrický vrcholný 

model české automobilky a vyzdvihuje jeho vynikající aerodynamické vlastnosti. S 

hodnotou cx=0,234 má ENYAQ COUPÉ iV nejlepší součinitel odporu vzduchu ve své třídě, a 

díky tomu je jeho provoz mimořádně efektivní. 

 

Stejně jako ENYAQ iV je i nová ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV založena na bázi modulární platformy 

pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen. Elegantní kupé je se součinitelem odporu vzduchu 

cx=0,234 nejlepší ve svém segmentu a vylepšuje již tak vynikající hodnotu vozu ŠKODA ENYAQ 

iV, mimo jiné i díky novému tvaru karoserie. Střešní linie modelu ENYAQ COUPÉ iV se od B-

sloupku mírně svažuje směrem dozadu a přechází do zadních dveří s ostře lomenou hranou. 

Video-teaser rovněž odhaluje Crystal Face vozu ENYAQ COUPÉ iV, který se 131 LED diodami 

osvětluje výraznou masku chladiče. 

 

Světová premiéra nového vozu ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV se uskuteční 31. ledna 2022. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí produktové komunikace 

T +420 730 862 420   T +420 734 298 614 

christian.heubner@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

 

Video a fotografie k tématu: 

 

 

Video: ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV: Světová premiéra 

31. ledna 

Značka ŠKODA představí 31. ledna 2022 nový model 

ENYAQ COUPÉ iV. Video-teaser přináší první 

ochutnávku čistě elektrického kupé SUV a jeho 

vynikající aerodynamiky s nejlepším součinitelem 

odporu vzduchu ve své třídě cx=0,234. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV: Světová premiéra 

31. ledna 

Střešní linie modelu ENYAQ COUPÉ iV se od B-sloupku 

mírně svažuje směrem dozadu a přechází do zadních 

dveří s ostře lomenou hranou. 

 

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 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion 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 přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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