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ŠKODA Connect: Mobilní online služby a služby
Care Connect
›
›
›
›
›
›
›

Mobilní online služby jako nadstavba palubního intotainment systému
Navigace s dopravními informacemi v reálném čase a doporučením objízdných tras
Care Connect: automatické Tísňové volání a služba Pomoc na cestě stisknutím tlačítka
Proaktivní servisní služba pro sjednání termínu servisní prohlídky přímo z vozidla
Vzdálený přístup k vozidlu (Remote Access)
Portál ŠKODA Connect přenáší služby ŠKODA Connect do domácího počítače
SmartLink+ umožňuje integraci funkcí chytrého telefonu

Inteligentní propojení automobilu, smartphonu a nejnovější generace infotainment systémů
dělají z vozu ŠKODA KAROQ multimediální zážitek. Služby ŠKODA Connect se dělí do dvou
kategorií: služby Infotainment Online přináší zábavu a informace a služby Care Connect
podporují a asistují. Součástí nabídky je mimo jiné navigace s dopravními informacemi
v reálném čase i s doporučením objízdných tras při dopravních zácpách, automatické
Tísňové volání nebo funkce Poslední parkovací pozice, která dovede řidiče
k zaparkovanému vozu. Trasy mohou být naprogramovány doma a přeneseny přes internet
do vozu.
Mobilní online služby ŠKODA Connect podporují vysokorychlostní připojení k internetu pomocí
modulu LTE. Informují například o reálném provozu na silnicích, zobrazují aktuální provoz na
vybrané trase a v případě dopravní zácpy navrhují objízdné trasy. Doplňující informace na míru
poskytují služby Čerpací stanice (s uvedením aktuálních cen pohonných hmot), Parkovací místa,
Zprávy a další. Informují také o počasí.
Služby Care Connect podporují řidiče v mnoha situacích a jsou k dispozici pro všechny
infotainment systémy (na přání od výbavového stupně Ambition). Rychlou pomoc nabízí
automatické Tísňové volání (Emergency Call). Tísňové volání se aktivuje samočinně, jakmile
zasáhne některý ze zádržných systémů, například airbag. Vůz naváže hlasové a datové spojení
s ústřednou nouzového volání a předá všechna relevantní data (pozice vozu, směr předchozí jízdy,
obsazenost apod.). Tlačítkem na stropním modulu může řidič nebo spolujezdec tísňové volání
spustit i manuálně.
Řidič může tlačítkem ve stropním modulu spustit i službu Pomoc na cestě. Třetí tlačítko v modulu,
označené písmenem ‚i‘, je určeno ke spojení se službou Infolinka – odborníci v zákaznickém call
centru zodpoví například dotazy týkající se techniky vozu.
Proaktivní servisní služba umožňuje z vozu sjednat a připravit termín servisní prohlídky.
Mezi služby ŠKODA Care Connect v modelu ŠKODA KAROQ patří také služby vzdáleného
přístupu k vozu Remote Access, fungující přes aplikaci ŠKODA Connect App, tedy přes chytrý
telefon uživatele. Funkce Poslední parkovací pozice ukáže, kde vůz stojí, a funkce
Houkání & blikání usnadní na místě vyhledání vozu tím, že aktivuje houkačku a výstražná světla.
Nemá vůz opustit definovanou oblast nebo jezdit maximálně 130 km/h? Služby Oznámení
o oblasti a Oznámení o překročení rychlosti informují majitele o tom, že toto omezení bylo
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porušeno. Portfolio doplňuje služba Jízdní data.
Nabídku aplikace ŠKODA Connect App doplňuje portál ŠKODA Connect, přenášející služby
ŠKODA Connect do zákazníkova domácího počítače. Pomocí tohoto portálu je možné konfigurovat
služby a do vozu přenášet cíle a trasy.
Platforma SmartLink+ se standardy MirrorLink™ a SmartGate je již součástí standardní výbavy
základního infotainment systému Bolero.
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Pro další informace prosím kontaktujte:
Silke Rosskothen
Vedoucí Komunikace produktu
T +420 326 811 731
silke.rosskothen@skoda-auto.cz

Štěpán Řehák
Tiskový mluvčí Komunikace produktu
T +420 734 298 614
stepan.rehak@skoda-auto.cz
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ŠKODA AUTO
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu,
dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ,
KODIAQ a SUPERB,
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu 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, v Alžírsku a v Indii většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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