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Designové skici poodhalují nový vůz  
ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV 
 

› Mírně se svažující linie střechy a zadní dveře s ostře lomenou hranou 

› Sportovní design předního nárazníku a boční prahy v barvě karoserie 

› Světová premiéra modelu ENYAQ COUPÉ iV proběhne 31. ledna 2022 v Praze 

 

Mladá Boleslav, 11. ledna 2022 – ŠKODA AUTO poodhaluje oficiálními designovými skicami 

nový vůz ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV. Karosářská varianta kupé čistě elektrického vozu 

ENYAQ iV s emocionálnějším vzhledem umožňuje díky vynikající aerodynamice ještě vyšší 

dojezd než varianta SUV. Skici ukazují mírně se svažující linii střechy, záď s ostře lomenou 

hranou a boční prahy v barvě karoserie. Světová premiéra modelu  

ENYAQ COUPÉ iV se uskuteční 31. ledna 2022 v Praze.  

 

Novým modelem ENYAQ COUPÉ iV rozšiřuje značka ŠKODA svou první čistě elektrickou 

modelovou řadu na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen  

o mimořádně emocionální variantu. Boční prahy lakované v barvě karoserie a velká kola umocňují 

dynamický vzhled nového čtyřdveřového vrcholného modelu. Přepracovaná linie střechy pak 

přidává vozu ENYAQ COUPÉ iV na eleganci. Od B-sloupku se střecha mírně svažuje směrem 

dozadu a plynule přechází do pátých dveří. Pohled zezadu definuje nápis ŠKODA pod ostře 

lomenou hranou a zadní světla s pro značku typickým tvarem písmene C. 

 

Příď vozu ENYAQ COUPÉ iV charakterizuje velká a výrazná maska a úzké ostře řezané přední 

světlomety, které zvýrazňují šířku vozu. Skica rovněž ukazuje výrazný sportovní design předního 

nárazníku. Nová ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV se veřejnosti poprvé představí v digitální podobě dne 

31. ledna 2022 v Praze. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner    Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

P +420 730 862 420    P +420 734 298 614 

christian.heubner@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 
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Designové skici poodhalují nový vůz ŠKODA ENYAQ 

COUPÉ iV 

Linie střechy modelu ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV se 

mírně svažuje směrem dozadu a přechází do pátých 

dveří s ostře lomenou hranou. Velká kola a boční prahy v 

barvě karoserie dodávají vozu dynamický vzhled. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Designové skici poodhalují nový vůz ŠKODA ENYAQ 

COUPÉ iV 

Příď vozu ENYAQ COUPÉ iV charakterizuje velká a 

výrazná maska a úzké ostře řezané přední světlomety, 

které zvýrazňují šířku vozu. Výrazný je rovněž přední 

nárazník se sportovním designem. 

 

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. 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://cdn.skoda-storyboard.com/2022/01/220111_ENYAQ-iV-Coupe_POPULAR.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2022/01/220111_ENYAQ-iV-Coupe_POPULAR.jpg

