
LEHDISTÖTIEDOTE 
Sivu 1/3 

 
 

 

 

 

   

 

 

Designluonnokset paljastavat uuden ŠKODA 
ENYAQ COUPÉ iV:n piirteet 
 

› Kattolinja loivasti kaartuva ja perässä terävä jättöreuna 

› Sporttinen etuhelma ja korinväriset sivuhelmasuojukset  

› ENYAQ COUPÉ iV ensiesitellään Prahassa 31. tammikuuta 2022 

 

Mladá Boleslav 11. tammikuuta 2022. ŠKODA AUTO julkaisee designluonnoskuvat uudesta 

ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV -mallista. Täyssähköisen ENYAQ iV -katumaasturimallin uusi 

coupé-versio on vahvasti tunteita herättävä, ja hyvän aerodynamiikan ansiosta toimintamat-

kaltaan myös pidemmille matkoille soveltuva. Luonnoskuvista näkee loivasti kaartuvan kat-

tolinjan, perän terävän jättöreunan ja korinväriset sivuhelmasuojukset. Uusi ENYAQ COUPÉ 

iV ensiesitellään Tšekin pääkaupungissa Prahassa 31. tammikuuta 2022. 

 

Uudella ENYAQ COUPÉ iV -mallilla ŠKODA tuo Volkswagen-konsernin sähköautojen skaalautu-

vaan MEB-perustekniikkaan perustuvaan täyssähköautomallistoonsa vahvasti tunteita herättävän 

korimallin. Korinväriset sivuhelmasuojukset ja kookkaat kevytmetallivanteet antavat uudelle täys-

sähkömallille voimakkaan ilmeen. Kaartuva kattolinja korostaa ENYAQ COUPÉ iV:n tyylikkyyttä. 

Kattolinja viettää B-pilareiden tasalta loivasti kohti perää ja sulautuu lähes saumattomasti takaluuk-

kuun. Perän ilmettä korostavat ŠKODA-tekstilogo takaluukun pinnassa terävän jättöreunan alapuo-

lella ja ŠKODA-automalleille tyypillisesti C-kirjaimen muodossa palavat takavalot. 

 

Uuden ENYAQ COUPÉ iV:n keulaa hallitsevat kookas ŠKODA-etumaski ja auton leveyttä korosta-

vat, teräväpiirteisesti muotoillut ajovaloyksiköt. Luonnoskuvasta havaitsee myös tyylikkään sportti-

sen etuhelman. Uuden ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV:n digitaalinen ensi-ilta on Prahassa 31. tammi-

kuuta 2022. 

 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö  

+358 10 436 2112 

kari.aalo(at)skoda.fi 
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Lehdistökuvat: 

 

 

Designluonnokset paljastavat uuden ŠKODA ENYAQ 

COUPÉ iV:n piirteet 

ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV:n kattolinja kaartuu kohti ta-

kaluukkua päättyen perän terävään jättöreunaan. Kook-

kaat kevytmetallivanteet ja korinväriset sivuhelmasuojuk-

set luovat voimakkaan ilmeen. 

 

 

 

 

Lataa                                Lähde: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Designluonnokset paljastavat uuden ŠKODA ENYAQ 

COUPÉ iV:n piirteet 

ENYAQ COUPÉ iV:n keulaa hallitsevat kookas ŠKODA-

etumaski ja teräväpiirteisesti muotoillut ajovaloyksiköt. 

Luonnoskuvasta havaitsee myös sporttisen etuhelman.  
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ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  
 

https://news.cision.com/fi/skoda 
 

skoda.fi 
 

skodamagazine.fi 

 

 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 

 

 

 

https://twitter.com/skodaautonews
https://cdn.skoda-storyboard.com/2022/01/220111_ENYAQ-iV-Coupe_Sket-ch_.jpg?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=press_release&utm_content=press_release
https://cdn.skoda-storyboard.com/2022/01/220111_ENYAQ-iV-Coupe_POPULAR.jpg?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=press_release&utm_content=press_release
http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.skoda-storyboard.com/
https://www.facebook.com/skoda
https://www.youtube.com/user/skoda
https://www.instagram.com/skodagram/
https://www.facebook.com/motorsportskoda
http://www.youtube.com/motorsportskoda
https://twitter.com/skodaautonews
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ŠKODA AUTO 
› Ohjaa NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 -tulevaisuusohjelmalla toimintaansa uudella vuosikymmenellä.  
› Euroopassa tavoitteena olla yksi viidestä eniten myydystä automerkistä vuoteen 2030 mennessä esimerkiksi kiin-

nostavien alkaen-tason segmenttien ja sähköautojen mallistolla. 
› Intiassa, Venäjällä ja Pohjois-Afrikassa tavoitteena olla johtava eurooppalainen automerkki. 
› Valmistaa tällä hetkellä kymmentä automallia: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA ja SUPERB sekä katumaasturi-

mallit KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV ja KUSHAQ. 
› Valmisti vuonna 2020 yli miljoona autoa. 
› On ollut osa Volkswagen-konsernia jo 30 vuoden ajan. Volkswagen-konserni on yksi maailman suurimmista auton-

valmistajista.  
› Autojen lisäksi ŠKODA AUTO kehittää ja valmistaa yhteistyössä Volkswagen-konsernin kanssa autojen komponent-

teja, moottoreita ja vaihteistoja. 
› Kolme tehdasta Tšekin tasavallassa; tuotantoa myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa ja Intiassa pääasiassa kon-

serniyhteistyössä sekä Ukrainassa paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. 
› Työllistää yli 43 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa. 
 

 

ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2020 Suomessa rekisteröitiin 9 700 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-

röintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus yli kymmenen prosenttia; 10,3 % 
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 16,9 % 
› 2020 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto ja SUPERB kolmanneksi suosituin  
› Yritysautojen kymmenen kärjessä kolme ŠKODA-mallia (OCTAVIA, SUPERB ja KODIAQ) 
› ŠKODA-kaasuautomalliston osuus yli 60 % koko Suomen kaasumarkkinasta 2020 

 

https://twitter.com/skodaautonews

