
LETNÍ
  DOVOLENÁ
Objevte překvapivá místa

Zažijte něco nového

ŠKODA E-shop: Ať vám na dovolené nic nechybí

Pozor na záludnosti 

v silničních pravidlech!
7 zemí a 35 tipů
pro vaši inspiraci



OBSAH  MÍSTA, KTERÁ STOJÍ ZA TO  OBJEVIT
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MYŠKODA
Mobilní aplikace 

pro smartphony 

a tablety, kterou 

vás provází interaktivní 

asistent Paul, pomáhá 
v každodenních situacích 

spojených nejen s řízením 

vozu. Nabízí elektronický 

manuál, praktická instruktážní 

videa, která dokážou ušetřit 

spoustu času, a uživatel má 

k dispozici i řadu dalších služeb. 

Třeba názorné vysvětlení 
významu všech kontrolek 
ve vašem autě, a to včetně 

informací, co máte dělat, 

pokud se daný symbol 

rozsvítí a objeví na 

přístrojové desce. Stejně 

tak se při cestování 

v Čechách i zahraničí může 

hodit funkce vyhledání 
nejbližšího autorizované-
ho servisního partnera 
ŠKODA. 

ŠKODA CONNECT
Součástí konektivity v nových 

modelech ŠKODA je kompexní 

systém ŠKODA 

Connect, který kromě jiného 

umožňuje vzdálený 
přístup. Uživatelské rozhraní 

existuje jak ve verzi pro stolní 

počítače, tak  jako aplikace 

pro chytré telefony. Díky ní 

máte neustálý přehled napří-

klad o tom, kolik má vaše 
auto aktuálně paliva
v nádrži, zda není 

odemčené, nemá otevřené 

dveře a jestli se blíží nějaké plánované servisní 

úkony. Velmi praktická je i možnost vyhledání 
zaparkovaného vozu, který lze na dálku 

dokonce rozblikat či rozhoukat. Odkudkoliv si 

také můžete zkontrolovat stav uzamčení dveří 

a evidovat statistiky posledních jízd. V aplikaci 

nechybí ani plánovač 
cest pro navigaci, díky 

kterému si můžete 

pohodlně a velmi rychle 

přenést požadované cíle 

z mobilu přímo do 
palubní navigace v autě. 

V mobilu také přímo 

uvidíte předpokládaný 

čas příjezdu, který počítá 

s aktuální dopravní 

situací.

MOBILNÍ APLIKACE
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 4  ČESKO
I u nás je stále co objevovat. 

Ať už se chcete procházet v oblacích, 

navštívit historický skanzen nebo

objevit Fata Morganu.

 18   DŮLEŽITÉ 
INFORMACE

Praktické rady a tipy, díky nimž

se vyhnete zbytečným stresům.

 19   RYCHLÁ
KONTROLA

Hlavně na nic důležitého 

nezapomenout! Přehledná 

„odškrtávací“ tabulka vám pomůže.

 10  NĚMECKO
Spousta zábavních parků 

a atrakcí pro děti všech 

věkových skupin dělá 

z Německa perfektní 

destinaci pro 

dovolenou s dětmi. 

Užijte si společné 

chvíle s rodinou!

 12  POLSKO
Může být Polsko rájem 

pro milovníky všech 

možných vodních 

sportů? Může! Třeba 

na plavbu malou 

plachetnicí na 

Mazurských jezerech 

budete určitě dlouho 

vzpomínat.

 8  RAKOUSKO
Kdo chce na kole točit 

dlouhé kilometry, může 

vyrazit po cyklostezce podél 

Dunaje, ti z vás, kteří touží po blátu

a divokých sjezdech, najdou uspokojení 

v korutanském bikeparku.

 14  ITÁLIE
Změnou oproti vyhlášeným 

přímořským letoviskům může 

být dovolená na Ligurské riviéře, 

nebo absolvujte českou

školu kiteování

na Sicílii.

 6  SLOVENSKO
Sbalte si svá zavazadla a vyrazte k našim 

východním sousedům, u nichž jsme již tradičně 

srdečně vítaní. A pozor, ať vám 

neunikne náš tip naprosto 

exkluzivního ubytování.

 16  CHORVATSKO
Proč se na oblíbenou českou 

zahraniční destinaci nepodívat 

jednou trochu jinak? Navštivte 

národní parky, technické

muzeum nebo ochutnejte 

jedinečný chorvatský 

olivový olej.

Autoturistika je u nás velmi oblíbená 
a počet Čechů, kteří cestují raději 
autem než letecky, rok od roku roste 
– za loňský rok už jich byla více než 
polovina. Je jedno, zdali si autem jen 
vyrazíte oddychnout na chalupu, 
nebo ho naopak naložíte „až po 
střechu“ a vydáte se tisíce kilometrů 
daleko. Tak či onak jedete vstříc 
novým zážitkům a samozřejmě 
očekáváte, že auto vám bude 
spolehlivým společníkem. I proto 
je dobré ještě před cestou provést 
alespoň základní kontrolu a údržbu. 
O tom, co je vhodné nepodcenit a na 
co si dát v dané zemi z pohledu řidiče 
obzvláště pozor, se dočtete v této 
příloze. Hlavně jsme pro vás ale 
připravili sborník zajímavých tipů na 
výlety či celou dovolenou ze sedmi 
zemí Evropy, které se tradičně těší 
velkému zájmu českých turistů. 
A v každé zemi jsme se navíc trochu 
více soustředili na jednu oblast. 
V Rakousku třeba doporučíme, kde 
vás čekají nejlepší zážitky na kole, na 
Slovensku vám ukážeme perfektní 
ubytování a třeba také poradíme, 
proč s dětmi vyrazit do Německa. 
A aby toho nebylo málo, vybrali 
jsme z široké nabídky ŠKODA 
E-shopu ty nejzajímavější produk-
ty, které se vám v každé zemi při 
dané aktivitě budou určitě hodit.

Šťastnou cestu a užijte
si svoji dovolenou!

Stejně jako v přechozích letech také letos 
v letních měsících spousta z nás usedne za 
volant svého auta, abychom vyrazili objevovat 
nová místa a zážitky, ať už u nás nebo v zahra-
ničí. Aby byla vaše dovolená co nejpestřejší, 
připravili jsme pro vás 35 výletních tipů 
v celkem sedmi zemích Evropy, které 
jste možná doposud neznali. Tak se 
nechte inspirovat.
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ČESKO

ŠKODA
Není doma
Czech Vibes je české ženské 
kreativní duo, které se během 
svých cest věnuje focení, natáčení 

videí a rovněž 
zvukové produkci.

Markéta a Magdaléna 
se na svých cestách snaží 

zachytit zejména v hluboké 

přírodě ukrytá zajímavá místa 

v neobvyklých ročních obdobích tak, aby 

zachycená atmosféra byla co možná 

nejemotivnější. Podívejte se na YouTube 

kanál ŠKODA Česká republika a seriál 

ŠKODA Není doma. Objevte krásy Čech 

a Moravy! 

DOMÁCÍ VÝPRAVY NA  MÉNĚ ZNÁMÁ MÍSTA

Dovolenou v Česku tráví stále více 
z nás a ruku v ruce s tím se zlepšují 
nejen služby, ale roste i nabídka 
pro vyznavače aktivní rekreace. 
I u nás však lze stále objevovat nová 
zajímavá místa, která přinesou 
zábavu i poučení.
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DÁMSKÁ A PÁNSKÁ
SOFTSHELLOVÁ BUNDA
Perfektní funkční vrstva do každého počasí 

s povrchovou membránou má voděodolnost 

8 000 mm. V nabídce je více variant jak 

v pánském, tak dámském provedení. 

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

STEZKA V OBLACÍCH

Lanovkou, pěšky i na kole se dostanete v Dolní 
Moravě ke Stezce v oblacích (55 m, nadmořská výška
1 116 m). Kromě naučných tabulí je tu například síť, 
v níž stojíte na samotném vrcholu a vidíte pod sebe, 
hravé odbočky pro nebojácné děti a stometrový 
tobogan umožňující bleskový návrat dolů. 
Obdobná atrakce (Stezka korunami stromů) 
láká již pátým rokem na Lipno. 
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BATOH ŠKODA
Černý batoh 

s anatomicky 

tvarovanými popruhy 

a zádovým systémem 

má objem 28 litrů a je 

vhodný jak do města, 

tak na výlety do přírody.

MULTIFUNKČNÍ
ŠÁTEK KODIAQ

Inspiraci k různým 

možnostem praktického 

použití unisex šátku 

s šířkou 5 cm z originální 

kolekce Kodiaq najdete na 

stránkách ŠKODA 

E-shopu.
54 Kč

Cena pouze

ODOLNÉ
INTERIÉROVÉ
KOBERCE
Vkládané koberce 

z kvalitního 

a odolného 

materiálu přijdou 

vhod při každé 

nepřízni počasí, kdy 

interiér nejvíce trpí.

MIKINA
MOTORSPORT

Zeleno-černá mikina s bílým 

pruhem je určená nejen pro 

fanoušky ŠKODA 

Motorsport, ale její kvality 

ocení všichni i při 

každodenním nošení.

407 Kč
Cena pro FABIA III
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CESTA PROTI PROUDU ČASU
CESTA PROTI PROUDU ČASU
Skanzen nedaleko Velehradu ukazuje podobu opevněného sídliště i každodenní život starých Slovanů. Je možné si vyzkoušet dávná řemesla či potkat volně pobíhající domácí zvířata. Pro návštěvu si vyberte den s programem nebo trhem. 

 www.archeoskanzen.cz

SCHWARZENBERSKÝ KANÁL
SCHWARZENBERSKÝ KANÁL

 www.npsumava.cz

Z Jeleních vrchů, kde je parkoviště, se vydejte po 

značené turistické trase (9 km) a poznáte 

nejzajímavější úsek z unikátního 

technického díla s portály tunelu, 

akvaduktem, stavidly či boční propustí. 

ZLATÁ CESTA
ZLATÁ CESTA
Špacír po části původní Zlaté cesty Karla IV. můžete absolvovat mezi Tachovem a bavorským Bärnau. Na trase milníky, sochy a další původní artefakty, nezbytné infotabule, v „cíli“ historický park. 

 www.terratachovia.cz

PŘED A ZA PLOTEM FATA MORGANY
PŘED A ZA PLOTEM FATA MORGANY

Na naučné stezce Trojskou kotlinou (3 km, 

nahoru dolů, 2 h) poznáte historicky 

zajímavou oblast a přírodní památky. 

Na závěr přidejte skleník Fata Morgana 

a vinici sv. Kláry v Botanické zahradě.

 www.botanicka.cz

http://www.terratachovia.cz
http://www.botanicka.cz/hlavni-stranka.html?page_id=95
http://www.dolnimorava.cz/stezka-v-oblacich
http://www.npsumava.cz/cz/
http://www.archeoskanzen.cz
https://www.youtube.com/watch?v=5V76jbEzmRU&list=PLIaDWoLurY2dvF0-l_hS50uvz8hHNMlza
https://www.youtube.com/watch?v=5V76jbEzmRU&list=PLIaDWoLurY2dvF0-l_hS50uvz8hHNMlza
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/bunda-softshellova-damska-21965x
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/batoh-skoda-000087327ax
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/mikina-motorsport-000084131xx
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/autokoberce/predni-gumove-koberce-fabia-iii-6v1061551x/22/2/24/43/1001
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/doplnky/satek-multifunkcni-kodiaq-565084331x/22/2/24/43/1001
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UŽIJTE SI PO HOSTINNOSTI NA HORÁCH I V LÁZNÍCHSLOVENSKO
Češi opět objevili 
Slovensko a jezdí jich 
sem víc než do Chor-
vatska. Lákají je 
samozřejmě Vysoké 
Tatry, ale i lázně se 
svými termálními 
prameny a další 
zajímavá místa pro 
aktivní dovolenou. Mile 
překvapí i gastronomie.

APARTMÁN NA LOMNICKÉM ŠTÍTU (2 634 M N. M.)

Z plošiny u observatoře na Lomnickém 
štítu přehlédnete celé nejmenší 

velehory Evropy. Nocovat tu můžete 
nyní už ve dvou apartmánech, 

v nichž noc sice přijde nejméně na 
14 500 Kč, ale v ceně je nejen 

ojedinělý zážitek a v noci 
výhled na hvězdy, ale také la-

novka, přípitek na 
uvítanou, večeře 

v kavárně Dedo 
a snídaně na Skalna-

tém plese. 

CESTOVNÍ TAŠKA
Elegantní černá taška s nepromokavou 

úpravou je v nabídce ve třech rozměrech 

s objemem 40,  60 a 80 litrů.

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

PORADNA
Pravidla takřka stejná jako u nás. Svítit se musí rovněž 

celodenně, ale při vystoupení z auta mimo obec musí mít 
řidič na sobě oblečenou vestu. Na dálnici nesmíte vjet do pruhu před 

vozidlo blížící se výrazně vyšší rychlostí. Při chůzi po vozovce mimo obec pro 
chodce povinné reflexní prvky. 

◼ Veškeré radarové detektory jsou zakázány, tedy i pasivní. K alkoholu je zde nulová tolerance, řízení 

s hladinou přes jedno promile je trestný čin. Při odmítnutí krevního testu je řidič považován

za vinného (pokuta až 1 300 eur, zákaz řízení až na 5 let).

◼ Pokuty do 650 eur za závažné činy a do 150 eur za méně závažné (překročení rychlosti do 20 km/h

v obcích, do 30 km/h mimo ně).  Za telefonování 20–60 eur. V Bratislavě je možné koupit v trafikách 

hodinové „parkovačky“, trest za neoprávněné parkování se pohybuje obvykle mezi 30 až 60 eury.

 www.vt.sk
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SPORTOVNÍ TAŠKA 
MONTE CARLO

Sportovní taška v bílo-červeno-

-černé barvě, která vznikla ve 

spolupráci se značkou Helly 

Hansen, má několik menších 

kapes a promyšlených detailů.  

TAŠKA PŘES RAMENO
Jasně zelená barva je zárukou, že budete 

v městské šedi doslova zářit. Uvnitř tašky 

je malá kapsa na zip a dva organizéry na 

psací potřeby.

368 Kč
Cena pouze

CHLADICÍ/OHŘEVNÝ BOX
Praktický box o objemu 15 litrů lze 

jednoduše upevnit bezpečnostními

pásy a využít jej můžete v létě nejen pro 

chlazení nápojů, ale třeba i na ohřev 

svačiny pro děti. Napájení z 12V zásuvky.
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ORAVSKÝ HRAD Z HLADINY ŘEKY

ORAVSKÝ HRAD Z HLADINY ŘEKYVysoko (112 m) nad hladinou řeky se tyčí Oravský hrad. Plavba přes 
Oravský Podzámok po středním úseku 

Oravy patří k vodácky nejzajíma-
vějším. Můžete si půjčit loď nebo se 

nechat svézt na pltích, stejně jako 
na Dunajci. 
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OÁZA PRO SPORTY

OÁZA PRO SPORTY
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Na břehu Dunaje 

u Šamorína (20 km 

od Bratislavy) najdete 

všestranné město 

sportu. Moderní 

komplex X-bionic 

Sphere poskytuje 

zázemí pro 

spoustu aktivit.  

Na své si přijdou 

jak profesio-

nálové, tak 

rekreační

sportovci.

TOKAJSKÝ ORIGINÁL 
TOKAJSKÝ ORIGINÁL 

Na Tokajské vinné cestě poznáte 

oblast, v níž lze jako v jedné z mála 

na světě vypěstovat hrozny na 

přírodní sladká vína. Seznámíte 

se s tokajským vínem, jeho 

pěstováním a zpracováním. 

 www.tokajregnum.sk

NÁVRAT VODÁKŮ NA HORNÁD

NÁVRAT VODÁKŮ NA HORNÁD

Mezi slovenské „rodinné zlato“ patří Slovenský 

ráj – přitažlivá oblast nabitá památkami 

(např. Spišský Vatikán). Od loňského roku 

láká i obnovená možnost plavby po 

Hornádu (70 lodí za den, nutná 

registrace).

 www.slovenskyraj.sk

http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/mala-taska-skoda-000087300ex
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/taska-na-rameno-skoda-51471x
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/taska-sportovni-monte-carlo-3u0087318x
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/termoelektricky-chladici-box-15l
http://www.xbionicsphere.com/en/home
http://www.plte-orava.sk
http://www.slovenskyraj.sk
http://www.slovenskyraj.sk
http://www.tokajregnum.sk
http://www.vt.sk


RÁJ NEJEN PRO  NADŠENÉ CYKLISTY 

LINZ

VÍDEŇ

SALZBURG

INNSBRUCK

ŠTÝRSKÝ
HRADEC

RAKOUSKO
HORSKÉ KOLO ŠKODA MTB 29
Skvěle vybavené horské kolo s hliníkovým 

rámem, který má geometrii vhodnou jak pro 

sportovní jízdu, tak pro pohodovější vyjížďky. 

K dispozici ve třech velikostech.

HELMA
CRIMEO
Profesionální cyklistická 

přilba s vnitřním 

hliníkovým skeletem

má 18 větracích otvorů, 

příjemnou anatomickou 

výstelku a hlavně 

hmotnost pouze

cca 300 gramů!

CYKLISTICKÁ TAŠTIČKA
Taštička pod sedlo 

s rychloupínáním má 

objem 0,7 litru a je pro 

každého cyklistu 

naprostou nezbytností. 

Mějte důležité drobnosti 

a nářadí stále s sebou!

NOSIČE JÍZDNÍCH KOL ŠKODA
Ať už zvolíte provedení 

s připevněním na tažné zařízení, nebo 

nosič na střechu, vždy budete mít 

jistotu vysoké kvality a bezpečnosti 

při převozu svých kol.

PÁNSKÝ
CYKLISTICKÝ DRES
Vysoce funkční elastický

materiál je u dresu 

v moderních barvách 

samozřejmostí, stejně jako 

praktické kapsy na zádech či 

skrytý zip dlouhý 35 cm.

Rakouské léto může být rozmanité. 
Záleží jen na vašem výběru. Aktivní 
i odpočinkové, v horách nebo u řek 
a jezer, vždy však s perfektními 
službami a výtečným 
zázemím. Nejvíce asi 
poznáte ze sedla kola 
– Rakousko má totiž 
přes 10 000 km 
cyklostezek
a několik 
bikeparků.

PORADNA
Nekompromisní 

policisté, kteří se nedají umluvit. Pokud nemáte 
na pokutu, zavezou vás k bankomatu nebo něco zabaví. 

Fotografie z radaru je dokladem i pro další přestupky (pásy, 
telefonování, více osob v autě atd.). Při kolonách jsou povinné 

nouzové koridory!
◼ Dálniční známky koupíte levněji na rakouské pumpě než u nás. Jízda 

bez „vignette“ je kontrolována (i na odpočívadlech 

a sjezdech – pokuta 80 €). Úsporně benzin a naftu 

koupíte u obchodních center, nejlevněji odpoledne 

(14–18 h). Draho je v noci.

◼ Pozor na IG-L zóny (snížená 

rychlost vesměs na dálnicích kvůli 

omezení emisí). Pokuty za rychlost 

i znečištění životního prostředí (až 

2 000 eur) a zákaz další jízdy až na 24 h (botička, 

odebrání klíčů). Reflexní vesty pro všechny členy 

posádky a v kabině!

8 9

MOUNTAINBIKOVÝ TRAIL V KORUTANECH

Lanovkou na horu Petzen a pak na kole 
dolů (10 km, převýšení 1 000 m). Flow 

Country Park Petzen nedaleko jezera 
Klopeiner See má jeden z nejdelších MTB 

trailů na světě. Zažijete pocit z jízdy jako na 
horské dráze, přičemž trasa je sjízdná i za 

deště a méně zkušenými bikery. K dispozici je 
také areál pro začátečníky a děti plus tři tratě 

cross-country. 

 www.klopeinersee.at

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz
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PORADNA
Nekompromisní 

policisté, kteří se nedají umluvit. Pokud nemáte 
na pokutu, zavezou vás k bankomatu nebo něco zabaví. 

Fotografie z radaru je dokladem i pro další přestupky (pásy, 
MMOOOUUUUUUUUUNNNNTTTTAAATT INNNNNNNNNBBBIKKKKOOOOKKKKKK VVVVVVVOOO ÝÝÝÝÝÝÝÝVVVV TTTRRRRAAAAARR IIIL VVVVVVV KKKKKKKKKKKOOOOOOKKKKKKKKKK RRRUUUUUUUUTTTAAAAATTTT NNNEEECCCCCCCHHHHHHHHHHHH

ALPSKÉ SILNICE
ALPSKÉ SILNICE

 www.korutany.com, kaernten-top10.at

Automobilové výlety pro 

nadšence a milovníky serpentin: 

Malta Hochalmstrasse (14,4 km, 

zatáčka 180 stupňů v tunelu) u Spittalu, 

Villacher Alpenstrasse a 13 dalších. 

Cestou garantujeme zážitky za volantem, 

nahoře se vydýcháte na horském vzduchu.  

OD LEDOVCE K VÍNUOD LEDOVCE K VÍNU

8 z 10 dálkových stezek v Rakousku je ve Štýrsku. 

Nejmalebnější z nich je trasa od ledovce na 

Dachsteinu až po vinařskou oblast Štýrska 

(různé trasy, až 548 km a 35 etap). 

 www.steiermark.com/cs

UNTERWASSERREICH

UNTERWASSERREICH

Přírodní park 

Hochmoor se 

zážitkovým centrem dá 

nahlédnout pod vodní 

hladinu rybníků Dolního 

Rakouska. Nechybí ani 

pohled shora (rozhledna 

Himmelsleiter – 20 m). 

Ochutnat lze i regionální 

speciality – třeba med 

nebo čaje.
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NA KOLE PO PROUDU DUNAJE
NA KOLE PO PROUDU DUNAJE

Nejstarší část Dunajské cyklostezky (Donauschingen–Budapešť/1 200 km) mezi Pasovem (313 m n. m.) a Vídní (157 m n. m.) měří 330 km a patří k nejoblíbenějším v Evropě. Na rovinaté trase jsou kromě památek i vinohrady, restaurace a penziony. 
 www.radtouren.at/cz

426 Kč
Cena pouze

https://www.klopeinersee.at
http://www.korutany.com
http://www.unterwasserreich.at
http://www.radtouren.at/cz/domu.html
https://www.steiermark.com/cs
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/jizdno-kola/panske-jizni-kolo-skoda-mtb-29-00005023xxx/0/1/24/43/1001
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/jizdno-kola/pansky-cyklisticky-dres--000084610xx/0/1/24/43/1001
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/drzak-jizdniho-kola-na-strechu-000071128ex
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/cyklistika/cyklisticka-helma-crimeo-000050320x/22/2/24/43/1001
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/cyklistika/cerna-cyklisticka-tasticka-0-7-l-22028x/0/1/24/43/1001


Německo má takřka nespo-
četné množství přírodních 
skvostů (mj. 16 národních 
parků), moře, jezera i lázně
a nesčetné historické 
památky. Turistickým 
trendem jsou nyní speciál-
ní areály pro zábavu celé 
rodiny a v posledních letech 
zejména pro aktivní prožitek 
volného času.

DRÁŽĎANY

NORIMBERK

MNICHOV
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CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

NĚMECKO

ZÁBAVA NEJEN S HLAVOU DOLŮ

Jméno dalo největšímu zábavnímu parku v Evropě 
13 sekcí s charakterem daným typickou architektu-
rou a gastronomií konkrétní evropské země, další 
dvě nesou název Arturova země a Dětský svět. 
Europa park na německo-francouzsko-švýcar-

ské hranici, to jsou však hlavně horské a vodní dráhy. 
Na Blue Fire Megacoaster dosáhnete 100 km/h za 
2,5 s, Silver Star má maximálku 130 km/h.  

 www.europapark.de

PLYŠOVÝ MEDVĚD KODIAQ
Děti ho budou milovat! Hnědý plyšový 

medvěd veliký 40 cm má na pravé nožce 

výšivku se svým jménem – KODI.

ODSTRKOVADLO
SPORT
Lásku k autům a schopnost je ovládat 

v různých situacích je nutné u dětí 

pěstovat od útlého věku.

SLUCHÁTKA
MONTE CARLO

Moderní bílá sluchátka s červeno-mod-

rými detaily v designu Monte Carlo jsou 

skvělým doplňkem na všechny cesty.

DRŽÁK MULTIMÉDIÍ SMART HOLDER
Jak mobil, tak tablet mohou zadní cestující 

bezpečně uchytit do funkčního držáku. Pro 

upevnění je potřeba ještě adaptér a sada stojí 

dohromady 610 Kč.

AUTOSEDAČKA KIDFIX XP
Z široké nabídky homologovaných 

a bezpečných dětských autosedaček 

vybíráme tu určenou pro děti 

s hmotností 15–36 kg, která 

se uchycuje pomocí ISOFIXu.

 PORADNA
Až třetina dálnic má 

rychlostní omezení. Jezděte 
„seriózně“ – trestná jsou i gesta vůči jiným 

řidičům, agresivní styl jízdy (vynucování 
si přednosti, pozor i na rychlé vozy 

v levém pruhu za sebou). V kolonách 
je povinný nouzový koridor. 

◼ Ekologické zóny jsou
téměř ve 100 městech

(www.umweltzone.de). Plake-

ta v Německu na stanicích 

TÜV/Dekra přijde na pět 

eur, v Česku na 300 Kč. 

Německé „STK“ většinou 

stačí malý techničák, ale pro 

jistotu mějte i velký. Pozor 

však na otevírací dobu!

◼ Výstražný trojúhelník na dálnici 
dávejte cca 200 m za vozem. Porou-

chaný vůz smí být odtažen jen po 

první exit. Zakázáno je předjíždět 

nebo objíždět školní autobusy stojící 

v zastávce. 

ZÁBAVA I POUČE NÍ PRO CELOU RODINU NA DOSAH

1110

339 Kč
Cena pouze

POHÁDKOVÁ STEZKA POHÁDKOVÁ STEZKA 

Oblíbená prázdninová trasa. 
Vede z Hanau – rodiště bratří 

Grimmů – po místech jejich 
pohádek až do Bremerhavenu

 (600 km, 60 měst a obcí, 8 přírodních 
parků). Užijí si cyklisté, turisté i vodáci. 

 www.deutsche-maerchenstrasse.com/de

ZÁŽITKY NA POBŘEŽÍ
ZÁŽITKY NA POBŘEŽÍ

 www.nationalpark-wattenmeer.de

Několik biosférických rezervací 

na pobřeží Severního moře (např. 

tzv. mělčinová moře u ústí Labe) 

nabízí kombinaci zážitku 

z procházky po dvakrát denně 

zaplavovaném pobřeží a poznání 

unikátní přírody.

ŽELEZNIČNÍ UNIKÁT
ŽELEZNIČNÍ UNIKÁT
Doslova za humny najdete Žitavskou úzkokolejku, která se z technické památky 
stala turistickou atrakcí se starými parními 
lokomotivami a vagonky. Na jednom jejím 
konci leží pohádkově vyhlížející Oybin se 
skalním klášterem a malebným nádražíčkem. 

 https://www.zittauer-schmalspurbahn.de

KRÁLOVSKÁ CYKLOSTEZKA
KRÁLOVSKÁ CYKLOSTEZKA

Aktivní prožitek s poznáváním památek nabízí cyklistické putování oblastí Havolských jezer nad Berlínem, vedoucí kolem královských zámků (Postupim, Sanssouci, Charlottenhof a Cecilienhof). 

 germany.travel/cz

http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/detska-autosedacka-kidfix-xp-000019906kx
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/detska-autosedacka-kidfix-xp-000019906kx
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/smart-holder---drzak-multimedii-3v0061129x
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/smart-holder---drzak-multimedii-3v0061129x
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/plysovy-medved-kodiaq-565087703bx
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/odstrkovadlo-sport
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/sluchatka-monte-carlo-3u0063702x
http://www.europapark.de/de
http://www.nationalpark-wattenmeer.de
http://www.germany.travel/cz/index.html
https://www.zittauer-schmalspurbahn.de
http://www.deutsche-maerchenstrasse.com/de


POZNAŇ
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KRAKOV

LODŽ

BLLUBLLINN

VARŠAVAVA

POLSKO

PORADNA
Polská silniční síť se zlepšuje, přibývají ale 
i zpoplatněné dálnice (A1, A2, A4 – mýtné brány, 

platba zloté, euro, dolary, karty). Zůstaňte ostražití – polští řidiči 
jsou nadále neukáznění a nevyzpytatelní (blinkry snad neznají). 
Rizikem za deště jsou hluboké vyjeté koleje.
◼ Limit alkoholu je 0,2 promile, takže raději jezděte s nulou. Cizinci platí pokutu na 

místě, pokud na ni nemáte, tak vás mohou zadržet až na 48 h kvůli řešení u soudu 

nebo odebrat doklady. Botičky při špatném parkování nedávají, rovnou odtahují.

◼ Do povinné výbavy tu patří hasicí přístroj a stejně jako u nás se svítí celodenně. 

V noci (23–05) se v obci může jezdit 60 km/h, v obytné zóně však maximálně 

20 km/h, na dálnici až 140 km/h. Odlišná je úprava přednosti na kruhových objezdech!

NA SVÉ SI PŘIJDOU  MILOVNÍCI VODNÍCH SPORTŮ A HISTORIE

MAZURSKÁ JEZERA V LÉTĚ I V ZIMĚ

Nejpopulárnější jezerní 
jachtařská oblast Evropy 

přitahuje také kajakáře, 
windsurfery, potápěče 

i rybáře. Region zaujme 
středověkými pevnostmi 

a válečnými bunkry. Tipem pro 
jachtaře je Stezka velkých 

mazurských jezer, na kterou 
počítejte nejméně 10 dní. Při 

pronájmu místní jachty (člunu, 
hausbótu) nepotřebujete průkaz.

 www.mazury.info.pl

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

OCHRANNÝ POTAH 
ZADNÍCH SEDADEL
Vynikající způsob, jak účinně 

ochránit čalounění zadních 

sedadel při převozu čtyřnohých 

miláčků. Potah je velmi odolný 

a snadno omyvatelný.

PLASTOVÁ VANA
DO KUFRU

Praktický doplněk, díky kterému 

zabráníte znečištění zavazadlového 

prostoru. Okraje jsou zvýšené

a vana je snadno omyvatelná.

SÍŤOVÝ PROGRAM
Skutečný pořádek v kufru jen těžko 

udržíte bez promyšleného síťového 

programu. 

BEZPEČNOSTNÍ PÁS PRO PSY
Každý řidič má povinnost zajistit bezpečnost nejen 

spolucestujících, ale i převážených zvířat. Proto je pro 

něj bezpečnostní pás pro psy doslova nepostradatelný. 

V nabídce je ve 4 velikostech. 

Polsko nabízí vyznavačům všech
vodních sportů nejen moře, ale i rozlehlá 
jezera a půvabné říčky. Je ideální destina-
cí pro aktivní trávení volného času, třeba 
také horskou turistikou. Najdete tu řadu 
pamětihodností stejně jako
lokálně pestrou
gastronomii.  

!
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349 Kč
Již od (CITIGO)
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NORSKÝ SYMBOL V KRKONOŠÍCHNORSKÝ SYMBOL V KRKONOŠÍCH

Evangelický kostel Wang přenesený 

z Norska se stal symbolem krkonošské obce 

Karpacze. Dřevěný svatostánek ze 17. století 

byl postaven bez hřebíků! Polské 

Krkonoše mají samozřejmě i další lákadla…

 www.karpacz.com.pl

ORLÍ STEZKA V TATRÁCH
ORLÍ STEZKA V TATRÁCH

 www.tatry.cz

Orla Perč (vyznačená 1903–6) je 

jediná via ferrata neboli zajištěná 

cesta na polské straně Tater. 

Magistrála jen pro zkušené

(4,5 km – celkem 18–20 h). 

Spousta dalších pěších lehčích 

tras v Gorczaňském 

národním parku.

PAMĚTIHODNOSTI A KOSTELY
PAMĚTIHODNOSTI A KOSTELY

I moderní stavby mohou lákat – třeba Hala 

století ve Vratislavi. Jedinečný zážitek 

nabízejí i protestantské kostely Míru 

ve Świdnicy a Jaworze ze 17. století, 

bez věží a zvonů, postavené ze dřeva, 

hlíny a slámy. 

 www.polska.travel

PŘÍMOŘSKÝ PRUH
PŘÍMOŘSKÝ PRUH

V přímořském pruhu na severu Polska se 

nachází Słowińský národní park, jehož 

výjimečnou atrakcí jsou pohyblivé duny, 

nabízející pozoruhodný zážitek a skvělé 

výhledy. Na pobřeží jsou i nejrozsáhlejší 

tisové lesy v Evropě.

 www.slowinskipn.pl

http://slowinskipn.pl/pl/
http://www.karpacz.com.pl
https://www.polska.travel/pl/
http://www.tatry.cz/cs/
http://www.mazury.info.pl
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/ochranny-potah-zadnich-sedadel
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/zavazadlovy-prostor/plastova-vana-do-zavazadloveho-prostoru-5e5061162x/0/1/24/43/1001
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/sitovy-program-citigo-%E2%80%93-vertikalni-sit-1st065110ax
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/bezpecnostni-pas-pro-psy-000019409*


PALERMO

KATÁNIE

BOLOŇA

NEAPOL

MILÁN

TURÍN

BENÁTKY

ŘÍM

ITÁLIE

PORADNA
Ekologické zóny v mnoha městech mají značení jen v italštině 
a centra pro „přespolní“ takřka nedostupná. Italští řidiči nejsou právě 

ukáznění („Bílá čára není zeď.“), ale řídit umějí.
◼ Řidiči s průkazem mladším tří let mají i na dálnici limit 100 km/h, a alkohol 0. Za deště je 

rychlost na dálnici snížena na 110 km/h. Povinné celodenní svícení a vesty pro všechny členy posádky.

◼ Dálnice jsou drahé (100 km přes 5 euro). Téměř polovina dálnic je trvale monitorována radary! 

Pokuty již za +10 km/h. Benzin a nafta patří k nejdražším v Evropě.

HISTORICKÝ EXKURZ VE  VELKÉM STYLU

PERLA LIGURSKÉ RIVIÉRY
Vesničky jakoby vrostlé do skal, nesoucí 
společný název Cinque Terre, patří nyní do 
národního parku a dostaly se na seznam 
světového dědictví UNESCO. Vinice, 
hradby, vily, pláže, čistá voda. Vaše 
auto je tu mimo hru, sem se jezdí vlakem, 
místní ekologickou autobusovou linkou, 
pochopitelně na kole a také se chodí 
pěšky po značených trasách. 

 www.cinqueterre.eu.com/en

Všechny cesty možná vedou 
do Říma, ale úžasné památ-
ky a písečné pláže najdete 
po celé Itálii. Zejména na jihu 

italské boty se těšte i na 
průzračné moře. Po návratu 

se vám bude stýskat po 
starobylých městečkách, 

gastronomii a pravé italské 
kávě, po tamějších řidičích 

ale asi moc ne... 

15

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

PÁNSKÉ TRIČKO
„BRAVO ŠKODA“
Šedé pánské tričko 

s originálním historickým 

motivem závodního vozu 

z kolekce Monte Carlo.

SLAMĚNÝ KLOBOUK
MONTE CARLO
Bílý slaměný klobouk s decentním

designem kolekce Monte Carlo je ideální 

doplněk pro slunné dny na riviéře.

HODINKY MONTE CARLO
Výrazný stylový doplněk na vašem zápěstí nikdo 

nepřehlédne. Ciferník má průměr 4 cm a velikost 

pásku lze nastavit.

DÁMSKÉ HODINKY SEIKO
Elegantní dámské hodinky z nerezové oceli 

a s kulatým černým ciferníkem krytým minerálním 

sklem pohání mechanický japonský strojek Seiko.

PÁNSKÁ KOŽENÁ PENĚŽENKA
Ručně vyráběná peněženka z vysoce kvalitní kůže poskytuje 

dostatek prostoru nejen pro mince a bankovky, ale třeba i pro 

platební karty.

171 Kč
Cena pouze
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KITEBOARDING V ČEŠTINĚKITEBOARDING V ČEŠTINĚ

Pro kiteování, což je stále populárnější 

adrenalinový sport využívající síly větru, je 

vhodné mělké a teplé moře. Na Sicílii 

můžete od dubna do října absolvovat

kurz také v češtině.

 www.kiteseason.cz

TRENTINO LÁKÁ GURMETY

TRENTINO LÁKÁ GURMETY
Severoitalské Trentino okouzlí horskými 

scenériemi, památkami i nabídkou sportovních 

a adrenalinových aktivit, nejvíc však možná svou 

gastronomií. Prolíná se zde několik 
kulinářských tradic a výsledek je báječný! www.visittrentino.info/cs 

NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADA EVROPY
NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADA EVROPY

Villa d‘Este (Tivoli u Říma, památka UNESCO) uchvátí vedle interiéru s nádherně malovanými stěnami i velkolepým parkem. Zahrady kromě tisíců rostlin a stromů zaplňují desítky teras a stovky fontán, vodotrysků a soch. 

 www.villadestetivoli.info

TOSKÁNSKO: HISTORIE I VÍNO
TOSKÁNSKO: HISTORIE I VÍNO

Pobyt u moře lze skloubit s poznáním 

historických měst (Florencie, Pisa, Siena, 

Lucca, šperkařské Arezzo) a zejména 

zdejších slavných vinic (ochutnávka 

v Tenuta Greppo v Montalcinu).

 www.biondisanti.com

http://www.cinqueterre.eu.com/en
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/kolekce-monte-carlo--11/tricko-panske-monte-carlo-bravo-skoda-3u0084200x/0/1/24/43/1001
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/kolekce-monte-carlo--11/tricko-panske-monte-carlo-bravo-skoda-3u0084200x/0/1/24/43/1001
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/kolekce-monte-carlo--11/hodinky-monte-carlo-3u0050800x/0/1/24/43/1001
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/kolekce-monte-carlo--11/hodinky-monte-carlo-3u0050800x/0/1/24/43/1001
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/panska-kozena-penezenka-51482x
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/kolekce-monte-carlo--11/slameny-klobouk-monte-carlo-3u0084308x/0/1/24/43/1001
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/hodinky-damske-cerne-51436x
https://www.visittrentino.info/cs
http://www.villadestetivoli.info
http://www.biondisanti.com
http://www.kiteseason.cz
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CHORVATSKO

 PORADNA
V sezoně časté měření rychlosti, zejména 

na konci vesnic (tabule bývají daleko za 
posledními domy). Na dálnici A1 při sjezdu k Zadaru pozor na 

radar i boční vítr (obytné vozy, karavany). Pobřežní silnice mohou 
být za deště kvůli naváté soli z moře a vápenci extrémně kluzké. 

◼ Kolonám v létě se vyhnete jen jízdou mimo 

víkend. Čas i peníze (až 25 %) můžete ušetřit koupí 

krabičky ENC. Pro turisty je praktičtější předplacený 

balíček. Získat se dá stále jen v Chorvatsku (mýtné 

brány, HAC), v Česku pronájem (ušetříte hlavně čas).

◼ Pokuty je lepší platit na místě, policie vydá i složenku se splatností do 

8 dnů. Preventivně může zabavit cestovní pas řidiče, kvůli pokutě i při řízení 

ve stavu vyčerpanosti! Hasicí přístroj je součástí povinné výbavy. 

NEBOJTE  SE POZNAT VNITROZEMÍ

OLIVOVÝ OLEJ Z POLOOSTROVA ISTRIE 

Víc než desetina (61) z 500 „nej“ olivových 
olejů z 59 zemí světa podle ročenky Flos 
Olei 2017 pochází z Istrie! Od roku 2000 
tu vysadili milion stromů, obnovili staré 
terasy a sorty, zavedli moderní postupy. 
Prvotřídní producenti jsou v Bale, 
Vodnjanu, Rabacu i Umagu, jedničkou 
rodina Ipša (Oprtalj). Degustace je možná 
na tzv. olivové stezce přímo na farmách, 
levnější koupě pak přímo u producentů.

 www.croatia.hr/cs-CZ

Jaderské moře je hlavním chorvatským magnetem, ale 
„pokladů“ tu najdete mnohem víc – římské památky, 
osm národních parků, turisticky zajímavé vnitrozemí. 
V posledních letech hraje Chorvatsko i na strunu 
moderní gastronomie s regionálními specialitami 
včetně lanýžů, kvalitních vín a olivového oleje. 
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STŘEŠNÍ BOX ČERNÝ
Aerodynamicky tvarovaný a zároveň lehký 

a elegantní střešní box má objem 380 litrů. 

Samozřejmostí jsou bezpečnostní 

homologace a snadná manipulace.

PŘÍČNÝ STŘEŠNÍ NOSIČ
Originální příčný střešní nosič z eloxovaného 

hliníku s T-drážkou je k dispozici pro všechny 

modely vozů ŠKODA a úspěšně absolvoval 

test City Crash.

SLUNEČNÍ BRÝLE
Takto vypadá sebevědomý styl fanouška 

značky ŠKODA – tmavá skla a výrazně zelené 

obroučky.  Oproti tomu dámské pilotky zase 

vynikají minimalistickým designem.

CO SE MŮŽE HODIT
eshop.skoda-auto.cz

65 Kč
Cena pouze

CETINA LÁKÁ RAFTAŘE A PIJE SE

CETINA LÁKÁ RAFTAŘE A PIJE SEVodnatá řeka Cetina ústící do moře u Omiše zaujme kaňonem v pohoří Mosor a několika 
soutěskami. Na horním toku láká vodáky a jezdí se 

i na vorech, na středním a dolním toku baví hlavně 
raftaře. Její voda se dokonce prodává jako balená.  www.visitomis.hr/cz

MOŘE I AKVAPARKY 

MOŘE I AKVAPARKY 

 www.istralandia.hr

Hned dva akvaparky najdete na Istrii 

(Istralandia u Novigradu, Poreč) a třetí 

na nedalekém ostrově Lošinj (Čikat). Další 

vznikl v Dalmácii, v rezortu Solaris 

u Šibeniku. Všude čekají tradiční atrakce 

(bazény, tobogany, řeka, vířivky, vodopády...).

NP KRKA: VODA V HLAVNÍ ROLI

NP KRKA: VODA V HLAVNÍ ROLI

Národní park Krka je po Plitvicích druhým 

nejznámějším a nejnavštěvovanějším 

místem. Těšte se na plavbu lodí po jezeře 

Visovac, ostrov s klášterem, starobylé i technické 

památky, vodopády a jezírka i na koupání! 

 www.npkrka.hr

AUTOMUZEUM A TESLŮV PAMÁTNÍK
AUTOMUZEUM A TESLŮV PAMÁTNÍKV Záhřebu můžete kromě Technického muzea navštívit soukromé automuzeum Ferdinanda Budinského. Cestou na jih, ve Smiljanu u Gospiče a dálnice A1, najdete „Memorial“ místního rodáka Nikoly Tesly. 

 www.mcnikolatesla.hr, tehnicki-muzej.hr

http://www.istralandia.hr
http://www.croatia.hr/cs-CZ
http://www.mcnikolatesla.hr
http://www.npkrka.hr
http://www.visitomis.hr/cz
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/box-na-lyze-skoda-5l6071175ax
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/pricny-stresni-nosic-pro-vozy-fabia
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/zelene-bryle-s-tmavymi-skly-51500x


NEZAPOMNĚLI JSTE NA NĚCO?  ANO, MÁM

REFLEXNÍ VESTA
Při jízdě napříč Evropou uděláte nejlépe, pokud budete mít reflexní vestu pro všechny
členy posádky. Třeba v Itálii je to povinné. A pozor! Vesty by měly být stále
v dosahu – nedávejte je tedy do kufru.

DALŠÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA
Zejména před dovolenou, na které plánujete ujet větší vzdálenosti, se vyplatí zkontrolovat 
termín a zbývající kilometry před nadcházející pravidelnou servisní prohlídkou. Třeba takový 
výlet na jih Itálie přidá klidně i 5 000 km a řešit servis na dovolené chce asi jen málokdo.

SADA NÁHRADNÍCH ŽÁROVEK
Jedna prasklá žárovka vám na cestách může způsobit spoustu nepříjemností. Proto je dobré 
mít s sebou sadu náhradních žárovek, i kdyby vám s jejich výměnou měli pomoci v nejbližší 
vesnici... ostatně pokud se na výměnu necítíte, pomůže vám zdarma ŠKODA Assistance.

TLAK V PNEUMATIKÁCH
Zkontrolovat tlak v pneumatikách se doporučuje před každou delší jízdou, tím spíše, pokud 
je auto výrazněji zatížené nákladem a třeba i střešním boxem. Nejen podhuštěné, ale 
i přehuštěné pneumatiky mají výrazně negativní vliv na jízdní vlastnosti a bezpečnost 
posádky. U vozů ŠKODA najdete tabulku doporučených tlaků zevnitř na víčku nádrže.

VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK
Naprostá nezbytnost a nedílná součást povinné výbavy. V případě odstavení vozu jej musíte 
umístit nejméně 50 m za auto, na dálnici pak do vzdálenosti minimálně 100 m, ale vždy tak, 
aby byl dobře viditelný pro ostatní.

PLNĚ FUNKČNÍ KLIMATIZACE
Pravidelná a odborná kontrola celé klimatizační soustavy je naprostou nutností. Ve stanovených 
intervalech je potřeba měnit nejen pylový filtr, ale provést i celkovou dezinfekci, jinak hrozí např. 
alergické reakce posádky na vytvořené plísně – pokud řidič kýchne při rychlosti 50 km/h, ujede 
naslepo 13 metrů! Jestli klimatizace nechladí, může to být tím, že v ní chybí chladivo.

LÉKÁRNIČKA
Není pochyb o tom, že ji v autě vozí drtivá většina z nás, ale před cestou určitě zkontrolujte datum 
její expirace. Nezřídka se stává, že autolékárnička v autě je tzv. prošlá. O nutnosti mít v autě jako 
součást povinné výbavy lékárničku výhradně „čerstvou“ si můžeme myslet své, ale je to povinnost.

LETNÍ SMĚS DO OSTŘIKOVAČŮ
Speciální letní směs do ostřikovačů účinně pomáhá odstraňovat nečistoty a hmyz zachycený 
na čelním skle. Před odjezdem je určitě žádoucí zkontrolovat a případně doplnit kapalinu do 
nádržky, abyste se o to cestou nemuseli starat. Mít s sebou minimálně litr jako rezervu také 
není vůbec od věci.

EVROPSKÝ ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ
Nemalujeme čerta na zeď, a i když není tento jednotný evropský formulář součástí povinné 
výbavy, doporučujeme ho mít vždy v autě – ať už po Čechách nebo v zahraničí. Výrazně totiž 
usnadní případné jednání s pojišťovnou, pokud dojde k nehodě.

DŘÍVE NEŽ VYRAZÍTE     RYCHLÁ KONTROLA VÁM UŠETŘÍ STAROSTI

ŠKODA ZÁRUKA MOBILITY
Doživotní ŠKODA Záruka mobility je zdarma ke každému 
novému vozu ŠKODA, pro starší vozy ji lze prodloužit při 
absolvování servisní prohlídky v autorizovaném servisu. V rámci 
záruky mobility je vám totiž dostupná nonstop asistenční služba 
ŠKODA Assistance jako pomoc na cestách 365 dní v roce, 
a to po celé Evropě.
Asistenční služba pomůže na místě, když nepůjde závada odstranit 
na počkání, zařídí odtah do nejbližšího autorizovaného servisu 
ŠKODA. V případě potřeby dostanete i náhradní vůz nebo se 
postará i o vaše ubytování v hotelu. To vše samozřejmě zdarma. 

Důležité kontakty ŠKODA Assistance v ČR: 800 120 000 | ze zahraničí: +420 236 090 002

AKTUALIZACE 
MAP V NAVIGACI
Jak u nás, tak v Evropě se 
neustále mění silniční síť, ulice 
i čísla popisná jednotlivých 
domů. Cestovat se zastaralou 
mapou v navigačním přístroji 
tak může v některých 
případech znamenat citelnou 
ztrátu času i zbytečně najeté 
kilometry navíc. Navigační 
data byste proto měli 
pravidelně aktualizovat. Pro 
vozy ŠKODA tak snadno 

učiníte na webu updatepor-
tal.skoda-auto.com. Po 
zadání VIN kódu vašeho auta 
systém sám rozpozná, jaké 
aktualizace jsou pro váš 
přístroj potřeba, a ihned je 
nabídne ke stažení z pohodlí 
domova. Online aktualizace 
map zdarma jsou možné pro 
vozy s infotainmentem MIB. 
U starších vozů doporučuje-
me aktualizaci map pomocí 
SD karty, dostupné u každého 
dealera vozů ŠKODA.

58 Kč
Objem 3 litry

167 Kč
Akční cena

249 Kč
Cena pouze

246 Kč
Cena od 

54 Kč
Cena pouze

Asi to zná každý z nás. Ten moment, kdy odjíždíte na delší dovolenou 
někam daleko a už s nastartovaným autem se před domem naposledy 
ptáte: „Tak, máme všechno?“ Náš přehled vám to usnadní...
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MÁTE DŮLEŽITÉ DOKUMENTY A INFORMACE?

OPRÁVNĚNÍ K JÍZDĚ DO CIZINY
OPRÁVNĚNÍ K JÍZDĚ DO CIZINY

TECHNICKÝ PRŮKAZTECHNICKÝ PRŮKAZ

POJIŠTĚNÍ A ZELENÁ KARTAPOJIŠTĚNÍ A ZELENÁ KARTA

ASISTENČNÍ SLUŽBYASISTENČNÍ SLUŽBY

ITINERÁŘ CESTYITINERÁŘ CESTY

MÝTNÉ NA TRASEMÝTNÉ NA TRASE

PLATEBNÍ KARTA, PENÍZE A DROBNÉ MINCE PŘI RUCEPLATEBNÍ KARTA, PENÍZE A DROBNÉ MINCE PŘI RUCE

CÍLOVÁ ADRESACÍLOVÁ ADRESA

Pokud nejste přímým vlastníkem vozidla, což je 

případ nejen firemních aut, ale třeba také vozů 

na operativní leasing či vypůjčených aut, 

doporučujeme se před jízdou do ciziny vybavit 

oprávněním k jízdě od provozovatele vozidla (mělo 

by být notářsky ověřeno), a to minimálně 

v angličtině. Předejdete tak případným problémům.

Nepředpokládáme, že byste ho 

zapomněli, ale zkontrolujte si pro 

jistotu i platnost technické kontroly.

Všechny dokumenty k cestovnímu pojištění je 
dobré mít pohromadě, to samé platí 
i o pojištění vozidla (např. ŠKODA Pojištění). 
Určitě nezapomeňte tzv. zelenou kartu, 
tedy doklad o tom, že máte u svého auta platné 
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Pokud máte sjednané asistenční služby, uložte si přímý 

telefon pro volání z Čech a zahraničí (pozor, číslo se 

může lišit!) rovnou do mobilu. Telefonní číslo na 

ŠKODA Assistance najdete také na levém zadním 

okně každé škodovky.

Dnes už téměř každý 
využívá při cestách 
navigaci, ale stejně není 
špatné si zejména 
u delších tras, které 
tak dobře neznáme, 
vypsat na lístek 
hlavní průjezdní 
body, abychom 
měli jistotu, že 
nás navigace 
vede správně.

TIŠTĚNÁ MAPATIŠTĚNÁ MAPA

Buďte připraveni na vše. 

I na to, že si váš mobil 
postaví hlavu. Mít 

s sebou klasickou papíro-

vou mapu s alespoň 

hlavními silničními tahy 

určitě neuškodí.

Určitě neuškodí, když si dopředu zjistíte, jaké poplatky vás cestou čekají a jak je zaplatíte. Někde se za dálnici platí nalepovací dálniční známkou (např. Rakousko), někde je naopak mýto už jen elektronické (např. Slovensko). Čím lepší budete mít přípravu z klidu domova, tím plynulejší a pohodovější bude vaše jízda na dovolenou.

Zní to možná jako banalita,ale opravdu přesně víte, 
kam jedete? 
Poznamenejte si raději 
přesnou adresu a ideálně si z internetu vytiskněte i příjezdový plánek. 
Navigace někdy nezná přesná popisná čísla 
a tápat na konci dlouhé 
cesty při hledání hotelu 
asi nechcete.

Při cestách po Evropě se pravděpodobně nevyhnete 

placeným silničním úsekům, ať už půjde o tunely či placené 

dálnice. Mějte proto při ruce jak platební kartu, tak peníze, 

abyste mýtnicí projeli co možná nejrychleji. Často se 

tam totiž tvoří kolony, tak ať nemáte zbytečný stres.

Použité fotografie: str. 5 – © Dolní Morava,
str. 6, 7 – © SACR, str. 8 – © Kärnten Werbung,

str. 10 – © Europa Park, str. 12, 13 – © MZV Polska,
str. 14 – © Archive Agenzia In Liguria, str. 16 – © HTZ

http://updateportal.skoda-auto.com
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/reflexni-vesta
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/sada-zarovek-pro-vozy-fabia-iii-6v0052000x
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/vystrazny-trojuhelnik-gga093001ax--11
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/autolekarnicka
http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/letni-smes-do-ostrikovacu-hba096037x--11
http://www.skoda-auto.cz/mam-vuz-skoda/zaruky


   MYSLETE V KLIDU
NA JINÉ VĚCI

Máte přece ŠKODA Předplacený servis!

O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, nezaplatíte totiž za servis ani korunu navíc! 

Nezáleží na tom, jestli si pořizujete vůz na leasing, nebo v hotovosti ani jestli jste fyzická,

nebo právnická osoba. Rozsvícené kontrolky vás tak vždycky nechají chladnými.

Výhody Předplaceného servisu:

• Kryté servisní úkony ve zvoleném rozsahu na 5 let, nebo 60/100/150 tisíc km.

• Špičková péče o váš vůz po celou dobu trvání služby včetně bezplatné asistence na cestách. 

•  Výhradní používání ŠKODA Originálních dílů.

•  Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji díky prokazatelné servisní historii.

•  Při koupi vozu s fi nancováním rozložení servisních nákladů do měsíčních splátek.

www.predplaceny-servis.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

http://www.skoda-auto.cz/chci-vuz-skoda/predplaceny-servis/pages/predplaceny-servis.aspx
http://www.skoda-auto.cz/chci-vuz-skoda/predplaceny-servis/pages/predplaceny-servis.aspx
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