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ŠKODA AUTO DigiLab rozšiřuje P2P platformu pro sdílení 
vozů HoppyGo na Slovensko a do Polska  
 
› Historicky rekordní čísla HoppyGo v Česku: počet rezervací, počet nově registrovaných uživatelů a počet 

dnů pronájmu byly v roce 2020 o 81 procent vyšší než rok předtím 
› HoppyGo nyní nově vstupuje do Polska a na Slovensko 
› HoppyGo bylo klíčovým projektem iniciativy #SKODAAUTOpomaha v boji proti koronaviru 
 
Mladá Boleslav, 18. května 2021 – Služba sdílení automobilů HoppyGo, vyvinutá a provozovaná inovačním 
centrem ŠKODA AUTO DigiLab, vstupuje po rekordních výsledcích v České republice na slovenský a polský 
trh. Na Slovensku je služba k dispozici v Bratislavě a okolí. V Polsku zastává s konceptem platformy peer-to-
peer roli průkopníka a už teď funguje ve všech větších městech. V obou zemích plánuje pokrýt celé území. 
 
Platforma HoppyGo dosáhla v České republice meziročně dosud nejlepších výsledků. Zájem o zápůjčku aut vzrostl 
vloni o rekordních 81 %, průměrná délka pronájmu vozidla se prodloužila na 4,2 dne a zvýšil se i počet registrovaných 
uživatelů, který přesáhl hranici 100 tisíc. Rekordní čísla zaznamenali také pronajímatelé, kteří v úhrnu utržili přes 15 
milionů korun.  
 
Vzhledem k dlouhodobě rostoucímu zájmu v České republice se ŠKODA AUTO DigiLab rozhodl platformu HoppyGo 
rozšířit také na zahraničních trzích. Jarmila Plachá, vedoucí ŠKODA AUTO DigiLab, uvádí: „Rozšíření námi 
vybudované platformy pro sdílení vozů HoppyGo na blízké zahraniční trhy, kde má ŠKODA AUTO významnou tržní 
pozici, je logickým krokem v rámci naší růstové strategie. Cílem je poskytnout přes naši platformu co nejširší veřejnosti 
možnost jednoduchého a dostupného přístupu k mobilitě a zároveň nabídnout majitelům aut příležitost získat příjem 
díky pronájmu svého vozu.” Například v Polsku se již v pilotní fázi projektu zaregistrovalo přes 5 000 uživatelů, kteří si 
mohou vybírat z téměř tisícovky automobilů.  
 
Službu HoppyGo mohou v České republice, na Slovensku i v Polsku zájemci využít zcela digitálně prostřednictvím 
mobilní, nebo webové aplikace. Zároveň je poskytována pouze ověřeným uživatelům a v ceně každé zápůjčky je vždy 
zahrnuto havarijní pojištění. P2P platforma pro sdílení vozů je v obou zemích k dispozici také pro B2B segment. 
Registrovat se mohou společnosti, které nemají plné využití pro vlastní firemní flotilu a sdílením aut tak mohou získat 
nový zdroj příjmu a zároveň snížit provozní náklady. Prostřednictvím HoppyGo si firmy mohou auto zapůjčit také pro 
účely vlastního podnikání ve speciální sekci vozů s odpočtem DPH. 
 
HoppyGo je otevřená platforma pro sdílení aut, spadající mezi inovační projekty mobility ŠKODA AUTO DigiLab, která 
je založená na konceptu peer-to-peer. Díky mobilní aplikaci si uživatelé HoppyGo mohou snadno, rychle a jednoduše 
pronajmout auto pro jakoukoliv příležitost přímo od majitelů ve svém okolí, ať už na jeden den, víkend, týdenní výlet 
atp. Stejně tak HoppyGo umožňuje majitelům bezpečně pronajmout svůj vůz pouze ověřeným uživatelům. Vše lze 
uskutečnit rychle, bez nutnosti složitého papírování prostřednictvím aplikace z pohodlí domova a v ceně každé 
zápůjčky je zároveň vždy zahrnuto havarijní pojištění, které kryje všechna běžná rizika. 
 
HoppyGo zahájilo svou činnost v Praze. Od roku 2017 má více než 100 000 registrovaných uživatelů a 1 400 
pronajímatelů aut, která jsou okamžitě k dispozici k zapůjčení. Toto číslo se mění dle nabídky a poptávky. S aplikací 
HoppyGo si uživatelé na českém trhu mohou vybrat z více než 2 300 nejrůznějších vozů.  
 
ŠKODA AUTO DigiLab stojí za více než 40 inovativními projekty nové generace, které se zaměřují především 
inteligentní mobilitu s přidanou hodnotou pro zákazníka a přispívají k digitální transformaci celé firmy. Mezi 
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nejúspěšnější projekty v oblasti mobility patří BeRider (služba sdílených elektrických skútrů), Citymove (multimodální 
dopravní aplikace pro Prahu), Uniqway (carsharing pro studenty a zaměstnance univerzit) nebo právě peer-to-peer 
služba HoppyGo. Ta bezpečně a jednoduše propojuje lidi, kteří mají auto, ale nepoužívají ho každý den, s těmi, kdo 
ho potřebují jen příležitostně.  
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Tomáš Kotera 
Vedoucí Komunikace podniku  
a interní komunikace 
T +420 326 811 773 
tomas.kotera@skoda-auto.cz  

 

Martin Ježek 
Tiskový mluvčí pro digitalizaci 
T +420 730 865 258 
martin.jezek4@skoda-auto.cz  

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 
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ŠKODA AUTO DigiLab rozšiřuje P2P platformu pro 
sdílení vozů HoppyGo na Slovensko a do Polska  
Platforma HoppyGo vyvinutá společností ŠKODA AUTO 
DigiLab umožňuje peer-to-peer sdílení soukromých aut. 
Vlastníci aut, kteří chtějí svůj vůz soukromě pronajmout, a 
zájemci o pronájem se pomocí aplikace na chytrém telefonu 
rychle a nekomplikovaně spojí. 
 
Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA AUTO DigiLab rozšiřuje P2P platformu pro 
sdílení vozů HoppyGo na Slovensko a do Polska  
HoppyGo je otevřená platforma pro sdílení aut, spadající 
mezi inovační projekty mobility ŠKODA AUTO DigiLab, která 
je založená na konceptu peer-to-peer. 
 
Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
  

 
ŠKODA AUTO  
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem k vstupním segmentům, 

působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky v oblasti ekologie a diverzity; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, 

KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů; 
› je už 30 let součástí 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 ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 


