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ŠKODA AUTO spustila novou podobu e-shopu, nyní 
s modernizovaným vzhledem a vylepšenou funkcionalitou 
 

› Zcela nový moderní design oficiálního ŠKODA E-shopu kompatibilní se všemi běžnými zařízeními 

› Sortiment čítající přibližně 2500 položek přehledně rozdělen do 2 hlavních kategorií 

› Doručení zakoupeného zboží k vybranému obchodníkovi ŠKODA zdarma, domů prostřednictvím kurýrů 

smluvních přepravců za 99 Kč 

 

Mladá Boleslav, 14. května 2020 – ŠKODA AUTO spustila na adrese eshop.skoda-auto.cz nový e-shop pro 

český trh. Spojení moderního vzhledu s vylepšenými funkcionalitami pomůže zákazníkům se v novém online 

prostředí snáze zorientovat. Zobrazení je optimalizované pro všechna zařízení a sortiment je nově rozčleněn 

do 2 hlavních kategorií, „Pro váš vůz“ a „Pro vás“. Zákazník si objednané zboží může vyzvednout buď zdarma 

u vybraného autorizovaného obchodníka ŠKODA, nebo si ho nechat doručit až domů.  

 

V nově členěném a průběžně aktualizovaném sortimentu se nachází přibližně 2500 položek. Kromě výbavy pro 

všechny modely vozů ŠKODA nabízí i originální designové dárky, detailní miniatury vozů, oblečení, nebo jízdní kola a 

cyklistikou výbavu. Zboží je pro větší přehlednost rozděleno do dvou hlavních kategorií „Pro Vás“ a „pro Váš vůz“. 

Hlavní menu lze jednoduše ovládat pomocí horní vodorovné lišty. Tam se nabízejí jednotlivé podkategorie, v nichž 

jsou umístěny produkty. Pro přesnější vyhledávání lze využít levého svislého menu, které slouží k pohodlnému výběru 

položek pomocí podkategorií nebo filtrů. Produkty, které lze instalovat jen na konkrétní typ vozu, je možné přesně 

filtrovat podle různých kritérií (např. podle modelu a roku výroby daného vozu). Produkty se dají vyhledávat rovněž 

pomocí vyhledávacího pole v horní vodorovné liště. Stačí začít psát a nově instalovaná funkce praktického 

našeptávače začne sama nabízet vhodné produkty. 

 

Veškeré příslušenství nabízené ve ŠKODA E-shopu prochází přísnými interními testy, aby splňovalo normy a 

kvalitativní kritéria značky. S nákupem ŠKODA Originálního příslušenství si tak zákazník pořizuje jistotu bezpečnosti, 

mechanické odolnosti, bezproblémové kompatibility a dlouhé životnosti. „Objemy obchodů přes ŠKODA E-shop 

dynamicky rostou již několik let po sobě, proto jsme přistoupili k dalšímu vylepšení tohoto prodejního kanálu,“ 

vysvětluje vedoucí servisních služeb ŠKODA AUTO Česká republika Karel Starý. „Na jednom místě zde zákazník 

najde originální příslušenství i dárkové předměty, které si může objednat z pohodlí domova. Atraktivitu e-shopu dále 

zvyšují pravidelné akční nabídky vybraného zboží za zvýhodněné ceny,“ dodává Karel Starý s tím, že do konce května 

je na vybrané produkty z e-shopu sleva až 50 %. 

 

Objednané zboží je možné uhradit platební kartou, převodem z účtu, on-line platbou, nebo dobírkou. Pokud je 

objednávka učiněna před 14. hodinou a platba řádně připsána, případně zákazník zvolil doručení dobírkou, bude zboží 

expedováno na určenou adresu již tentýž pracovní den. Díky široké paletě možností dopravy si tu nejvhodnější najde 

každý. Při objednávce na ŠKODA E-shopu se dá zboží odebrat i u autorizovaného partnera ŠKODA, kterých je na 

území České republiky více než 200. Doručení k obchodníkovi probíhá z pohledu zákazníka zcela zdarma. Pokud 

zákazník zvolí variantu dodání na domovskou adresu prostřednictvím smluvního kurýra, zaplatí 99 Kč. Platba dobírkou 

pak vyjde na 49 Kč. Celou nabídku e-shopu najdete na adrese eshop.skoda-auto.cz. 

   

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://eshop.skoda-auto.cz/
https://eshop.skoda-auto.cz/
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera  Pavel Jína 

Vedoucí Komunikace podniku  Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO ČR 

T +420 326 811 773  T +420 326 811 776 

tomas.kotera@skoda-auto.cz    pavel.jina@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Nový e-shop ŠKODA 

ŠKODA AUTO představila nový e-shop. Sortiment čítá 

zhruba 2500 položek pro vozy ŠKODA i dárkové předměty, 

oděvy a cyklistickou sekci. 
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ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z nejstarších dosud aktivních 

automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ , 

KAROQ a KODIAQ,  
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 zhruba 42 000 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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