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ŠKODA AUTO je stále aktivnější na poli sdílené mobility 
› Platforma pro sdílení automobilů HoppyGo představuje zatím nejucelenější koncept 

mobility v České republice 
› Vozy ŠKODA jsou oblíbené mezi uživateli a přinášejí četné výhody provozovatelům služeb 

sdílené mobility 
› Moderní platforma sdílené ekonomiky šetří čas i starosti motoristům, současně však 

přináší benefity obyvatelům především ve velkých městech 
› 1000. vůz, model ŠKODA OCTAVIA COMBI, ve společnosti CAR4WAY autorizovaného 

obchodního partnera značky ŠKODA - Auto Louda 

Praha, 18. září 2018 – Mladoboleslavská automobilka posiluje svoji pozici v rozvíjejícím se 
segmentu sdílené mobility. Krátce poté, co založila společný podnik pro sdílení automobilů 
HoppyGo, její partner Auto Louda navyšuje flotilu vozů ŠKODA ve společnosti zabývající se 
sdílením vozů – CAR4WAY. Do vozového parku firmy provozované jedním z  obchodníků 
koncernových značek VW právě zamířil 1000. vůz mladoboleslavské automobilky. Neustále 
se rozvíjející segment individuální přepravy založený na sdílení vozidel představuje 
progresivní způsob mobility, účinnou inovaci v řešení nedostatku parkovacích míst a 
významný příspěvek ke zlepšení životního prostředí zejména ve větších městech. 

ŠKODA AUTO učinila další krok na cestě od tradičního výrobce automobilů k poskytovateli služeb 
komplexní mobility. ŠKODA AUTO DigiLab od roku 2017 provozuje peer-to-peer platformu 
HoppyGo, přes kterou si lidé mohou pronajímat soukromé vozy. Služba integruje dva důležité 
aspekty současné doby: sdílenou ekonomiku a multimodální mobilitu propojující více druhů 
dopravy. Zapojení železniční a dálkové autobusové dopravy  povyšují nabídku na novou úroveň. 
V budoucnu mohou uživatelé služby HoppyGo od své aplikace dostávat i návrhy na multimodální 
kombinace svých cest – tedy kombinace několika dopravních prostředků. V návaznosti na dálkové 
autobusové a vlakové spoje si lze v cílové destinaci jednoduše pronajmout soukromý automobil. 
Stále více uživatelů služby HoppyGo proto své vozy přistavuje do blízkosti zastávek dálkových 
autobusů nebo nádraží. Nyní je k dispozici 1000 automobilů a další přibývají. Do platformy 
HoppyGo se reálně zaregistrovalo již více než 34 000 uživatelů. Služba do dnešního dne 
realizovala 20 000 zápůjčních dní.  

Značka ŠKODA však neprovozuje jen vlastní platformu sdílené automobilové mobility, ale dodává 
své vozy i ostatním samostatně hospodařícím subjektům. Patří k historicky největším a do 
budoucna výhradním dodavatelům automobilů do programu CAR4WAY – platformy pro sdílení 
vozů ve vybraných českých městech provozované jedním z obchodních zástupců koncernových 
značek – Auto Louda. Vozy ŠKODA jsou oceňovány pro svou bezpečnost a k životnímu prostředí 
šetrný provoz, což je v městských a příměstských podmínkách jednoznačně favorizuje. Zákazníci si 
také pochvalují snadné a maximálně pochopitelné ovládání a celkovou uživatelskou přívětivost. 
Společnost CAR4WAY zákazníkům garantuje, že vůz ŠKODA, který si v bohaté nabídce lokalit 
vyberou, nebude starší než 1 rok a jeho nájezd nepřekročí 20 000 kilometrů. 

Carsharingová společnost v Česku využívá především modelové řady CITIGO a RAPID, k dispozici 
jsou i praktické modely FABIA COMBI a OCTAVIA COMBI. Jubilejním 1 000. automobilem ŠKODA 
v tomto programu se nedávno stala bílá OCTAVIA COMBI.  
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„Vozy ŠKODA jsou našimi zákazníky velmi pozitivně vnímány, není to však jejich jediná přednost. 
Pro naše zákazníky představují skvělou volbu, neboť vynikají spolehlivostí, provozní hospodárností, 
nízkými servisními náklady a v neposlední řadě si udržují stabilní zůstatkovou hodnotu. To je velice 
atraktivní mix vlastností pro všechny potenciální zájemce z řad zákazníků, ale i provozovatelů 
služeb sdílené mobility,“ sdělil dnes na tiskové konferenci zástupcům médií Miroslav Bláha, vedoucí 
prodeje ŠKODA AUTO Česká republika.  

Inovativní služby sdílené mobility jsou primárně určeny zákazníkům, kteří nedisponují vlastním 
vozem, ale chtějí využívat výhod individuální mobility, a zároveň jim jsou blízké myšlenky 
společenské odpovědnosti. Vozidlo je možné vyzvednout v dané lokalitě, vypůjčit si jej na libovolně 
dlouhou dobu a poté vrátit zpět a přenechat dalšímu účastníkovi programu. Registrovaný uživatel si 
vybere vůz požadované kategorie ve své bezprostřední blízkosti, nemusí se nikam dále dopravovat 
ani nic složitě vyřizovat. Sdílení je velmi jednoduché a komfortní. Po rezervaci stačí přiložit 
identifikační kartu, čímž se vůz odemkne, nasednout, vyzvednout klíče umístěné v přihrádce 
spolujezdce, nastartovat a vyrazit na cestu. Po vrácení sdíleného vozidla se klíče opět uloží do 
místa v přihrádce a identifikační kartou se vůz uzamkne. Ze sdílení netěží jen samotní uživatelé, 
ale také ostatní obyvatelé. Ve světových metropolích, kde jsou služby sdílené mobility rozšířeny ve 
větší míře než u nás, se povedlo citelně zredukovat počty nutných parkovacích míst a tím uvolnit 
veřejný prostor pro zeleň či volnočasové aktivity. 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Tomáš Kotera Vítězslav Pelc 
Vedoucí Komunikace podniku Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO ČR 
T +420 326 811 773 T +420 326 811 788 
tomas.kotera@skoda-auto.cz            vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 
 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 
 
Fotografie k tématu: 
 

 

1000. vůz ŠKODA ve službách platformy CAR4WAY  
Flotila vozů ŠKODA ve společnosti CAR4WAY se stále 
rozšiřuje. Do vozového parku této společnosti zabývající 
se sdílenou mobilitou, provozované jedním z největších 
obchodních partnerů koncernových značek – Auto 
Louda právě zamířil jubilejní 1000. automobil značky 
ŠKODA – OCTAVIA COMBI.  
 
 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,  
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu 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 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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