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Polopatě, díl druhý: Tohle umí asistenční systémy vozů 
ŠKODA 
 

› Další část oblíbeného video-seriálu: Děti vysvětlují funkci asistenčních systémů vozů ŠKODA 

› Malí experti tentokrát předvedou, jak řidičům vozů značky ŠKODA pomáhá asistent pro 

vyjíždění z parkovacího místa, parkovací asistent a asistent pro jízdu v kolonách  

› Šarmantní vysvětlení moderních technologií pro zlepšení bezpečnosti a komfortu: po stisknutí 

tlačítka zasáhnou chytří pomocníci 

 

Mladá Boleslav, 26. června 2017 – ŠKODA představuje dvě nová videa ze seriálu „Polopatě“. 

Děti v nich zábavnou a názornou formou ukazují, jak řidičkám a řidičům vozů značky ŠKODA 

pomáhají asistenční systémy. Nevysvětlují pomocí technických popisů, ale prostřednictvím 

„reálných“ dopravních situací s nákupním vozíkem. I tak je ale jasné, že jakmile zasáhnou 

asistenční systémy vozů značky ŠKODA, jde o příspěvek k vyšší úrovni bezpečnosti a 

komfortu – jako ve skutečném motoristickém životě. 

 

Zábavná videa jsou médiím i široké veřejnosti k dispozici ke stažení níže nebo na www.skoda-

storyboard.com. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Silke Rosskothen     Zbyněk Straškraba 
Vedoucí Komunikace produktu   Komunikace produktu 
T +420 326  811 731     T +420 326 811 796 
silke.rosskothen@skoda-auto.cz     zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

 

 

Videa k tématu: 

 

 

Polopatě, díl druhý: Tohle umí asistenční systémy vozů ŠKODA 

Moderní a inteligentní technologie ve vozech značky ŠKODA zlepšují 

bezpečnost a komfort: Asistent pro vyjíždění z parkovacího místa při 

couvání varuje před blížícími se vozy. Parkovací asistent po stisknutí 

tlačítka najde místo na zaparkování a automaticky do něj najede. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Polopatě, díl druhý: Tohle umí asistenční systémy vozů ŠKODA 

Moderní a inteligentní technologie značky ŠKODA zvyšují úroveň 

bezpečnosti a komfortu: Asistent pro jízdu v kolonách dokáže u vozů 

s dvouspojkovou převodovkou (DSG) převzít pomalé popojíždění. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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, YETI, 

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 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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