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ŠKODA E-shop je plný inspirace na vánoční dárky 
 

› Široká nabídka ŠKODA Originálního příslušenství a značkových produktů ŠKODA pro muže, ženy i děti 

› V předvánočním období jsou u vybraných produktů ze všech kategorií zvýhodněné ceny 

› Modernizovaný ŠKODA E-shop je díky možnosti zvolit doručení k partnerům značky ŠKODA připraven 

na zvýšený zájem o nákupy přes internet 

 

Mladá Boleslav, 8. prosince 2020 – Letošní Vánoce budou vzhledem k aktuální situaci zatěžkávací zkouškou 

českého e-commerce trhu. V nabídce značkových produktů ŠKODA a ŠKODA Originálního příslušenství na 

jaře zásadně modernizovaného ŠKODA E-shopu najde vhodný dárek každý, nejen majitelé vozu ŠKODA. 

 

Letos na jaře zásadně modernizovaný ŠKODA E-shop se v předvánočním období stává jedinečným místem, kde lze 

z pohodlí domova pořídit dárky, které na Štědrý den potěší všechny blízké bez ohledu na jejich věk, pohlaví či koníčky. 

Obliba široké nabídky ŠKODA E-shopu roste, jak u majitelů vozů ŠKODA, tak u ostatních motoristů, protože i ti si 

v pestré nabídce kategorií najdou užitečné doplňky. „O tom, že letošní zájem o on-line nákupy vyvrcholí právě koncem 

roku, který se tradičně nese v duchu shánění vánočních dárků, svědčí již nynější rostoucí čísla návštěvnosti a obratu 

ŠKODA E-shopu,“ říká Karel Starý, vedoucí servisních služeb ŠKODA AUTO Česká republika. 

 

Veškerý sortiment ŠKODA E-shopu je přehledně členěn do dvou kategorií, které se příznačně jmenují „Pro váš vůz“ a 

„Pro Vás“. Zmíněné oblasti jsou dále detailněji děleny a samozřejmostí jsou jasně definované funkční filtry a fulltextové 

vyhledávání, díky čemuž vždy velmi rychle najdete požadovaný produkt. V jeho detailu jsou nejen velké a názorné 

fotografie, ale také další podrobné informace, případně dokumenty ke stažení.  

 

Vánoční tipy pro každého 

K velmi oblíbeným dárkovým předmětům, a to nejen během Vánoc, se řadí kvalitní kovové modely aut. V nabídce 

jsou kromě aktuálních vozů také historické modely a závodní vozy ŠKODA Motorsport. Ostatně právě fanoušci 

mladoboleslavských závodních automobilů najdou na ŠKODA E-shopu samostatnou sekci, v níž lze nalézt třeba 

kvalitní týmové oblečení pro děti i dospělé či kvalitní hodinky z nerezové oceli. 

 

Také sportovci a vyznavači aktivního životního stylu si v nabídce ŠKODA E-shopu přijdou na své, a to zejména díky 

obsáhlé kategorii Cyklistika, která zahrnuje nejen nabídku jízdních kol a kvalitních dresů, ale také celou škálu 

doplňků, třeba cyklistický batoh nebo praktické kapesní multifunkční nářadí. Originální styl pak garantuje kategorie 

módy, tašek a doplňků, v níž jsou k nalezení třeba mikiny, funkční vesty a bundy či elegantní trika a svetry. Nabídku 

doplňují i desítky různých dárků, jako jsou například reproduktory, powerbanka, či originální sklenice na víno. 

 

ŠKODA Originální příslušenství pro váš vůz 

Ani vůz značky ŠKODA nepřijde na e-shopu zkrátka, vždyť jen v této sekci zahrnující originální příslušenství je v 

nabídce přes 1300 položek, a to z kategorií péče o vůz, kosmetiky, vnitřní a vnější výbavy či oblíbených výhodných 

kompletů pneumatik a disků kol. Velmi často se zde také kupují prvky pro bezpečnou přepravu, jako jsou příčné 

nosiče, střešní boxy či nosiče lyží a kol, u nichž je velmi důležitá kompatibilita s konkrétním vozem, jakož i veškeré 

bezpečnostní atesty a homologace.  

 

Díky stále se rozšiřující a obměňující se nabídce, najde na ŠKODA E-shopu inspiraci na vánoční dárky skutečně 

každý a nemusí to být nutně majitel vozu ŠKODA. Samotný proces objednání zboží vloženého do nákupního košíku 

už jednodušší být ani nemůže. Stačí zadat kontaktní údaje, zvolit způsob platby (dobírka, bankovní převod nebo 

platební karta) a způsob doručení. Vzhledem k aktuálním nařízením vlády a přetíženosti doručovacích společností 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://eshop.skoda-auto.cz/
https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/miniatury-vozu/c/carModels
https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/motorsport/c/motorsport?q=%3AscoreDesc%3Asize%3A68%3Asize%3AJedna%2Bvelikost%3Asize%3AS%3Asize%3AM%3Asize%3AL%3Asize%3AXXL%3Asize%3AXL%3Asize%3AXXXL%3Asize%3A74%3Asize%3A80%3Asize%3A86%3Asize%3A92%3Asize%3A98%252F104%3Asize%3A110%252F116%3Asize%3A122%252F128%3Asize%3A134%252F140%3Asize%3A12-14cm%3Asize%3AUnisex&text=
https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/hodinky-skoda-motorsport/p/000050800R
https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/jizdni-kola/c/bicycles?q=%3AscoreDesc
https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/obleceni-na-kolo/c/bikeClothing
https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/cyklisticky-batoh/p/000087327B
https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/cyklisticke-naradi/p/000093889B
https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/obleceni/c/clothes?q=%3AscoreDesc
https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/obleceni/c/clothes?q=%3AscoreDesc
https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/reproduktor-jbl-go/p/000087621A
https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/kovova-externi-baterie/p/000051729D
https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/sklenice-na-vino-/p/000069601BC
https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/pro-vas-vuz/c/forYourCar
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ocení zákazníci možnost vybrat i osobní vyzvednutí u jednoho z více než 200 autorizovaných prodejců ŠKODA. Tento 

způsob je velmi rychlý, pohodlný a hlavně zcela zdarma. I proto jej preferují zhruba tři čtvrtiny zákazníků. Osobní 

vyzvednutí je samozřejmě plně k dispozici i během současných epidemiologických opatření.  

 

 

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: 

 

 

ŠKODA E-shop je plný inspirace na vánoční dárky 

Sportovní vybavení, oblečení, elegantní módní 

doplňky i modely aut a vybavení pro Váš vůz, vše 

přehledně seřazené najdete na e-shopu domácí 

automobilky. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

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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