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S vozy ŠKODA Simply Clever a bezpečně i v zimním období 
 

› Simply Clever prvky pomáhají řidičům i v zimě 

› Inovativní řešení pro vyšší bezpečnost a komfort 

› Užiteční pomocníci jsou na palubě kdykoli po ruce 

 

Mladá Boleslav, 12. prosince 2019 – Zima už může přijít: Díky inovativním Simply Clever 

prvkům jsou řidiči vozů značky ŠKODA ideálně připraveni na teploty pod nulou, sníh a led. Kdo 

chce mít naprostou jistotu, může automobil na zimu včas připravit u svého partnera značky 

ŠKODA. 

 

Zima přináší řidičům mnoho nástrah: brzy se stmívá, teploty klesají, sníh a náledí si vyžadují plnou 

pozornost a opatrnou a předvídavou jízdu. Výhodu má ten, kdo se na zimní podmínky včas připraví a 

svůj vůz odpovídajícím způsobem přichystá. Partneři značky ŠKODA nabízí za tímto účelem zimní 

servisní akci. V jejím rámci proběhne funkční test všech bezpečnostní relevantních dílů a kontrola 

nemrznoucí směsi v chladiči. Technici zároveň prověří, jestli bude akumulátor do startéru dodávat 

dostatek energie i po mrazivých nocích. Nutnou součástí je také přezutí do zimních pneumatik a 

dostatečně mrazuvzdorná náplň nádržky ostřikovače.   

 

Avšak i ten, kdo už má vůz na zimu připraven, se pravděpodobně nevyhne několika mimořádným 

zimním úkolům, pokud neparkuje pod střechou. Jakmile nasněží, je nezbytné před jízdou sníh 

odstranit a když zrovna nesněží, ale jen mrzne, přichází na program odstraňování námrazy ze skel 

vozu. Občas je nutné doplnit nádržku ostřikovače a zbavit světlomety i zadní svítilny jejich šedého 

závoje. A to všechno často probíhá v nepříjemné zimě, za tmy nebo za sněžení. Šťastlivcem je pak 

ten, kdo bude mít potřebné pomocníky po ruce ve voze. A tady jsou řidiči vozů značky ŠKODA 

jednoznačně ve výhodě: některé pro tuto značku typické Simply Clever nápady jsou zejména v zimním 

období mimořádně užitečné. 

 

Simply Clever prvky skvěle slouží i v zimě  

Mnozí automobilisté zahajují den tím, že z vozu ometají sníh a oškrabují led. Nezbytná je v tomto 

případě škrabka na námrazu, kterou má každý vůz značky ŠKODA uloženou ve víčku hrdla palivové 

nádrže. Tento klasik mezi Simply Clever detaily kromě toho disponuje i praktickou stupnicí, s jejíž 

pomocí lze měřit hloubku vzorku pneumatik. Zimní pneumatiky by měly mít vzorek hluboký minimálně 

čtyři milimetry, aby na zasněženém povrchu měly dostatečnou trakci při rozjezdu nebo ve stoupání.  

 

Kdo často jezdí v zimním provozu, měl by pravidelně doplňovat nádržku ostřikovače. Jedině tehdy 

mohou stěrače kdykoli zajistit čistý výhled z vozu. Modely značky ŠKODA, jako SCALA nebo KAMIQ, 

tu nabízí jednoduchou, ale velice komfortní pomůcku. Nádržka ostřikovače má clever uzávěr, který se 

po otevření promění v nálevku. Díky tomu lze pohodlně dolévat vodu i nemrznoucí směs, aniž by se 

kapaliny vylily a motorovým prostorem protékaly na zem. Tento prvek je jako originální příslušenství 

k dispozici také pro všechny další modely značky ŠKODA.  

 

Nezbytný je v zimě také deštník: je dobré vědět, že vozy značky ŠKODA ho mají na palubě jako další 

klasický Simply Clever-prvek. Deštník se nachází v odkládací kapse ve dveřích řidiče a v dešti a 

sněžení je rychle při ruce.  
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Praktické jsou také reflexní vesty, které má celá posádka vozu po ruce v odkládacích kapsách ve 

výplních dveří. Světlo do zimní temnoty vnáší do zavazadlového prostoru integrovaná vyjímatelná 

LED-svítilna, která je například u modelu ŠKODA KAMIQ od výbavové verze Ambition součástí 

sériové výbavy. 

 

Vedle uvedených Simply Clever detailů disponují vozy značky ŠKODA celou řadou dalších prvků 

výbavy, které v zimě zajistí vyšší komfort a bezpečnost. Vyhřívané čelní sklo, vnější zpětná zrcátka a 

trysky ostřikovačů zajistí, že z vozu bude vždy dobrý výhled a že ostřikovače budou spolehlivě 

fungovat i při teplotách pod bodem mrazu. Ještě vyšší komfort zajistí vyhřívaný volant, dodávaný na 

přání, nebo nezávislé topení, které je součástí volitelné výbavy a které lze prostřednictvím online-

služeb ŠKODA Connect pohodlně ovládat i na dálku pomocí chytrého telefonu. 

 

Ještě více užitku díky ŠKODA Originálnímu příslušenství 

Také široká nabídka ŠKODA Originálního příslušenství výrazně zvýší komfort a praktičnost vozu 

ŠKODA v zimním období. Mezi nejoblíbenější doplňky, jež výrazně snižují opotřebení materiálů 

interiéru, patří zejména odolné plastové vany do kufru a vkládané gumové koberce do interiéru.  

 

Z vyloženě nepostradatelných prvků, které jsou nejen v alpských zemích i součástí povinné výbavy, 

jmenujme tažné lano či sněhové řetězy. Ty samozřejmě musí odpovídat nejen konkrétnímu modelu 

ŠKODA, ale také danému rozměru pneumatik. V nabídce ŠKODA E-shopu jsou pak i další doplňky 

z široké škály zimního příslušenství – třeba praktická skládací lopata, zimní sada autokosmetiky nebo 

střešní nosiče splňující veškeré bezpečnostní a homologační požadavky. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Martin Preusker 

Vedoucí Komunikace produktu  Mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 604 292 190 

hermann.prax@skoda-auto.cz  martin.preusker2@skoda-auto.cz 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

S vozy ŠKODA Simply Clever a bezpečně i v zimním 

období 

Mnozí automobilisté zahajují den tím, že z vozu ometají 

sníh a oškrabují led. Nezbytná je v tomto případě škrabka 

na námrazu, kterou má každý vůz ŠKODA uloženou ve 

víčku hrdla palivové nádrže.  

 

Download                                         Zdroj: ŠKODA AUTO 
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S vozy ŠKODA Simply Clever a bezpečně i v zimním 

období 

Světlo do zimní temnoty vnáší vyjímatelná LED-svítilna, 

integrovaná do zavazadlového prostoru, která je například 

u modelu ŠKODA KAMIQ od výbavové verze Ambition 

součástí sériové výbavy. 

 

Download                                      Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

S vozy ŠKODA Simply Clever a bezpečně i v zimním 

období 

Nádržka ostřikovače má clever uzávěr, který se po otevření 

promění v nálevku. Díky tomu lze pohodlně dolívat vodu i 

nemrznoucí směs, aniž by se kapaliny vylily a motorovým 

prostorem protékaly na zem.  

 

Download                                        Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO 
› byla založena v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 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 39 000 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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