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ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV:n virtuaalinen ensiesittely 
31. tammikuuta 2022 klo 17.00  
 
› ŠKODA lisää ENYAQ iV -mallistoonsa tyylikään coupén  
› Virtuaalista esittelytilaisuutta on mahdollista seurata livenä verkossa  

› Live-esittely näytetään myös ŠKODA AUTON sosiaalisen median kanavilla  

› Internetsivusto skoda-virtual-event.com on jo online ja näyttää ensimmäiset esimaku-
videot 

 

 
Mladá Boleslav 27. tammikuuta 2022. Median edustajat ja kaikki ŠKODA-automalleista kiin-
nostuneet voivat nähdä uuden ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV -mallin ensiesittelyn livenä osoit-
teessa https://skoda-virtual-event.com/ tammikuun 31. päivänä kello 17.00. Kyseinen inter-
netsivusto on jo online ja tarjoaa katsottavaksi useamman esimakuvideon. Myös Škodan 
sosiaalisen median kanavilla (Facebook ja Twitter) sekä ŠKODA Storyboardissa 
(http://www.skoda-storyboard.com) julkaistaan linkit tälle internetsivustolle. 
 

 
ŠKODA laajentaa Volkswagen-konsernin sähköautojen skaalautuvaan MEB-perustekniikkaan pe-
rustuvaa täyssähköistä ENYAQ iV -mallistoaan uudella coupémallilla ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV. 
Vahvasti tunteisiin vetoavan malliversion ensiesittely tapahtuu virtuaalisesti verkossa 31. tammi-
kuuta 2022 kello 17.00.  
 
Tämä virtuaalinen esittely on seurattavissa internetsivustolta https://skoda-virtual-event.com/. Ensi-
esittelytunnelmiin pääsee jo etukäteen katsomalla useita esimakuvideoitamme, joilla ääneen pää-
sevät myös sekä ŠKODA AUTON pääjohtaja Thomas Schäfer että muut ŠKODA AUTON hallituk-
sen jäsenet. Nämä neljä esimakuvideota julkaistaan yksitellen ennen ensiesittelytilaisuutta.  
 
Ennen live-ensiesittelyn alkua klo 17.00 sivuston kävijät kutsutaan istahtamaan virtuaaliseen eloku-
vateatteriin, jossa sitten pääsee näkemään uuden ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV -mallin. Uuden 
coupémallin kattava tietopaketti ja lehdistömateriaali ovat esittelytilaisuuden jälkeen ladattavissa 
internetsivustolta ja ŠKODA Storyboardista. 
 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö  

+358 10 436 2112 

kari.aalo(at)skoda.fi 

   

https://twitter.com/skodaautonews
https://skoda-virtual-event.com/
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Lehdistökuvat: 

 

 

ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV:n virtuaalinen ensi-
esittely 31. tammikuuta 2022 klo 17.00  
Median edustajille ja ŠKODA-automalleista kiin-
nostuneille tarjotaan uuden ŠKODA ENYAQ 
COUPÉ iV -mallin ensiesittely verkossa 31. tam-
mikuuta 2022. Täyssähköisen coupémallin esit-
telytilaisuus käynnistyy klo 17.00.  

 
 

Lataa  Lähde: ŠKODA AUTO 

 

  

 

ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV:n virtuaalinen ensi-
esittely 31. tammikuuta 2022 klo 17.00  
Internetsivuston vierailijat kutsutaan istahtamaan 
virtuaaliseen elokuvateatteriin, jossa sitten pää-
see näkemään uuden ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV 
-mallin. Uuden coupémallin kattava tietopaketti ja 
lehdistömateriaali ovat esittelytilaisuuden jälkeen 
ladattavissa internetsivustolta ja ŠKODA Story-
boardista.  
 
Lataa  Lähde: ŠKODA AUTO 
 

  

  

 

 

ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  
 

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

skoda.fi 
 

skodamagazine.fi 

 

 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   
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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 2021 Suomessa rekisteröitiin 8 554 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-
röintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus 8,9 % 

› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 14,7 % 
› 2021 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto  
› Yritysautojen kymmenen kärjessä kaksi ŠKODA-mallia (OCTAVIA ja KODIAQ) 

› ŠKODA-kaasuautomalliston osuus yli 70 % koko Suomen kaasumarkkinasta 2021 
› Vuoden Auto Suomessa: ŠKODA on ainut merkki, jonka automalli on voittanut arvostetun tittelin kolmesti peräkkäin 

jokavuotisessa palkintogaalassa – 2022 ŠKODA ENYAQ iV, 2021 ŠKODA OCTAVIA ja 2020 ŠKODA KAMIQ 

 

https://twitter.com/skodaautonews

