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Car Configurator získává na popularitě: Více než
87.000 dokončených konfigurací modelu Superb
za pouhých 57 dní
› Detailní konfigurace všech vozů ŠKODA s rozšířenými funkcemi
› Integrovaná nabídka financování od ŠkoFINu umí rozpočítat jednotlivé
položky mimořádné výbavy do měsíčních splátek
› Přes 87.000 dokončených konfigurací nového vozu ŠKODA Superb během
necelých dvou měsíců
Mladá Boleslav, 29. června 2015 – Výběr a pořízení nového vozu se stále častěji
přesouvá z klasických showroomů do digitálního světa. Značka ŠKODA na tento
trend reaguje kontinuálním vývojem svého Car Configuratoru, který umožňuje
detailní sestavení vozu podle specifických přání konkrétního zákazníka včetně
vyspělých vizualizací. Aktuálním hitem Car Configuratoru značky ŠKODA se stal
nový Superb, u něhož autorizovaní prodejci v České republice registrují téměř
2500 závazných objednávek.
ŠKODA AUTO Car Configurator patří k nejvyspělejším systémům svého druhu na českém
trhu. Tento inovativní nástroj určený k detailní konfiguraci vozu dle požadavků klienta je
dostupný na webových stránkách tuzemské prodejní organizace (http://cc-cloud.skodaauto.com/cze/cze/cs-cz). Zákazník si v postupných krocích vybírá jednotlivé položky – od
modelu přes výbavový stupeň, motorizaci, typ převodovky, barvu karoserie, velikost kol,
provedení interiéru až po mimořádnou výbavu, přičemž vybrané položky se promítají do
3D modelu vozu. Stále se rozšiřující okruh funkcí zahrnuje také volbu produktů pečujících
o zákaznický komfort během doby užívání vozu, jako je např. prodloužená záruka,
předplacený servis či velmi výhodný paket Mobilita PLUS. Aktuálně se konfigurátor
rozšiřuje o další prvky ŠKODA Originálního příslušenství, například střešní nosiče. Během
celého procesu má zákazník příležitost prohlédnout si vybraný vůz tak, jak v dané fázi
konfigurace reálně vypadá, z mnoha úhlů vnějšího i vnitřního pohledu. Vždy se lze vrátit
o několik kroků zpět a vizuálně porovnat různé varianty.
O stále rostoucí oblibě tohoto nástroje mezi potenciálními zájemci o nový vůz svědčí čísla
posledních týdnů. Od 29. dubna, kdy byl spuštěn konfigurátor nového modelu Superb
v karosářském provedení liftback, do 24. června si vlajkovou loď značky ŠKODA sestavilo
více než 87.000 uživatelů z České republiky. Stabilně velkému zájmu se těší modelová
řada Octavia, která za zmíněné období zaznamenala téměř 68.000 dokončených
konfigurací (liftback + kombi). U modelové řady Fabia pak bylo realizováno skoro 62.000
konfigurací.
„Těší nás neutuchající zájem, který nový Superb krátce po jeho uvedení na domácí trh
budí,“ říká Luboš Vlček, ředitel prodejní organizace ŠKODA AUTO Česká republika. „Již
předchozí generace modelu Superb byla lídrem ve vysoce prestižním a silně
konkurenčním prostředí střední třídy, nový model tuto pozici dále upevňuje a výrazně
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překonává. Momentálně registrujeme takřka 2500 závazných objednávek a věříme, že
s ohledem na příchod karosářského provedení kombi, bude zájem zákazníků dále růst,“
doplňuje Luboš Vlček a děkuje všem zákazníkům i celému týmu ŠKODA, bez nichž by
tento úspěch nebyl možný. Také novinka v portfoliu ŠKODA AUTO Car Configurator,
model Superb v karosářské variantě kombi, dosáhla bezprecedentního úspěchu. Za první
den bylo registrováno takřka 2000 dokončených konfigurací, přijato bylo dosud přes 500
závazných objednávek na model Superb Combi.
ŠKODA AUTO Car Configurator nabízí i unikátní funkci ŠKODA Finance. Zákazník tak
v každém kroku konfigurace vidí nejen absolutní cenu vozu, ale rovněž měsíční splátku
díky integraci kalkulačních systémů společnosti ŠkoFIN, s nimiž konfigurátor komunikuje
na bázi online propojení. Klient si nastaví počáteční parametry financování, jako jsou
akontace či doba splácení, a ty se následně promítají do zobrazovaných měsíčních
splátek. Při zadání mimořádné výbavy zákazník ihned vidí, jakým způsobem se daná
položka projeví na měsíční splátce. Po úplném dokončení se konfigurace dá uložit do tzv.
virtuální garáže, aby bylo možné se k ní kdykoliv vrátit. Samozřejmě ji lze zaslat na
email či publikovat na sociálních sítích. Pak už stačí jen kontaktovat nejbližšího
autorizovaného partnera, který takto sestavený vůz zadá do výroby.
Pro další informace, prosím kontaktujte:
Jozef Baláž, Komunikace podniku
Vítězslav Pelc, Komunikace podniku
T +420 326 811 773
T +420 326 811 788
jozef.balaz@skoda-auto.cz
vitezslav.pelc@skoda-auto.cz
Fotografie k tématu:
ŠKODA AUTO Car Configurator získává na
popularitě
Aktuálním hitem Car Configuratoru značky ŠKODA se
stal nový Superb Combi, který za první den
zaznamenal takřka 2000 dokončených konfigurací.
Download
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ŠKODA AUTO Car Configurator získává na
popularitě
Více než 87.000 dokončených konfigurací v průběhu
57 dnů zaznamenal Car Configurator nového modelu
Superb. To znamená 64 kompletních konfigurací
vozu každou hodinu.
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ŠKODA AUTO
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla
nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,
› má v současnosti následující řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Roomster, Rapid, Octavia, Yeti a
Superb,
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. 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 a v Indii většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci
s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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