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Konektivita: Infotainment s online službami a možností 
připojení chytrého telefonu 
 

› Dva infotainment systémy se 7" nebo 10" displejem 

› Vždy online: Wi-Fi hotspot, Phone Box pro bezdrátové nabíjení a čtyři USB-C konektory 

› ŠKODA Play Apps; na přání lze stáhnout funkci navigace 

› Tři konfigurace reproduktorů, včetně Sound Systemu ŠKODA se subwooferem a osmi 

reproduktory s celkovým výkonem 380 W 

 

Mladá Boleslav/Púna, 28. února 2022 – Moderní infotainmenty v novém voze SLAVIA umožňují 

připojení chytrých telefonů díky technologii SmartLink. Oba infotainmenty lze v závislosti na 

výbavovém stupni ovládat pomocí barevného dotykového displeje s úhlopříčkou 7" nebo 10". 

Výbavové stupně Ambition a Style mají ve standardu vrcholný infotainment, který umožňuje 

přístup k široké nabídce MyŠKODA Connect mobilních online služeb. Ke stažení jsou k 

dispozici ŠKODA Play Apps, které mimo jiné nabízejí funkci navigace. 

 

Infotainment systémy nového vozu ŠKODA SLAVIA lze ovládat pomocí barevného dotykového 

displeje a chytré telefony lze propojit díky technologii SmartLink. Výbavový stupeň Active nabízí 

infotainment s 7" displejem, technologii SmartLink s připojením pomocí kabelu a integrovaný mikrofon 

na přední straně, který v kombinaci s funkcí Bluetooth nabízí handsfree telefonování za jízdy. Pomocí 

konektoru USB-A lze nabíjet elektronické přístroje nebo přenášet data. Výbavové stupně Ambition 

a Style mají ve standardní výbavě vrcholný infotainment s 10“ barevným displejem, který umožňuje 

vícedotykové ovládání podobně jako u mobilního telefonu. Infotainment dále nabízí dva tunery, Wi-Fi 

hotspot a také externí mikrofon pro handsfree telefonování. Systém podporuje standard Bluetooth 4.0. 

K připojení a nabíjení mobilních zařízení jsou k dispozici dva USB-C konektory ve středové konzoli a 

dva USB-C konektory vzadu. Výbavový stupeň Style disponuje Phone Boxem, který umožňuje 

bezdrátové nabíjení vybraných chytrých telefonů. Zrcadlení mobilního telefonu probíhá bez kabelu 

pomocí bezdrátové technologie SmartLink. Infotainment také nabízí přístup k online obchodu, kde lze 

stáhnout ŠKODA Play Apps. 

 

Vždy aktuální, navigaci lze stáhnout ze ŠKODA Play Apps 

Funkce vrcholného infotainmentu dále rozšiřují ŠKODA Play Apps, které jsou na přání k dispozici ke 

stažení. Například aplikace Sygic nabízí i funkci offline navigace, neboť přijímač GPS, který je 

potřebný k zjištění aktuální polohy, je již předinstalován. Zábavu zajišťují aplikace pro streamování 

hudby Gaana a knihovna s audioknihami Audiobooks.com. Hotely lze rezervovat prostřednictvím 

aplikace Booking. Aktualizace softwaru vozu probíhá pomocí bezdrátové technologie „over the air“. 

 

Výbavový stupeň Style nabízí mnoho mobilních online služeb MyŠKODA Connect  

Široká nabídka mobilních online služeb MyŠKODA Connect pokrývá různé oblasti. Aplikace 

MyŠKODA Connect například zobrazuje rady pro úspornější jízdu nebo zobrazuje a analyzuje 

statistiky jízd. V oblasti jízdních dat lze vytvořit knihu jízd a přehled nákladů na pohonné hmoty, 

sledovat plánovanou trasu a vypočítat předpokládaný čas příjezdu. V reálném čase se také zobrazují 

informace o tom, kde je vozidlo zaparkováno včetně cesty k vozu, parkovací místa nebo čerpací 

stanice a informace o voze. Aplikace ukládá servisní historii, může zprostředkovat diagnostiku na 

dálku a zobrazovat nastavitelná upozornění. Je také možné vytvořit aktuální hlášení o stavu vozidla, 

uskutečnit spojení s asistenční službou nebo zaslat SMS zprávu záchranným složkám v případě 
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nehody. Díky geofencingu umí aplikace také upozornit majitele, když SLAVIA překročí určitou rychlost 

nebo vyjede mimo vymezenou oblast. 

 

Čtyři až osm reproduktorů, skvělý zvukový přednes zajišťuje Sound System ŠKODA 

O správný zvuk v novém voze ŠKODA SLAVIA se starají kvalitní reproduktory. Ve výbavovém stupni 

Active jsou vpředu použity dva výškové a dva basové reproduktory s celkovým výkonem 100 W. 

U výbavového stupně Ambition se stejná konfigurace reproduktorů nachází také v zadních dveřích. 

Celkový výkon tak činí 200 W. Skvělý zvukový přednes zajišťuje Sound System ŠKODA vrcholného 

výbavového stupně Style. Čtyři basové reproduktory, které jsou umístěné ve dveřích, mají navýšený 

výkon 50 W. K zajištění ještě intenzivnějších basů pomáhá subwoofer o výkonu 100 W umístěný 

v prostoru pro rezervní kolo v zavazadlovém prostoru. Zesilovač instalovaný pod sedadlem 

spolujezdce zajišťuje optimální rozložení zvuku. Celkový výkon Sound Systemu ŠKODA činí 380 W. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Zdeněk Štěpánek 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 730 862 420   T +420 730 861 579 

christian.heubner@skoda-auto.cz  zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 
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Pro aktuální informace nás sledujte na twitter.com/skodaautonews. Veškeré 

informace k novému vozu ŠKODA SLAVIA získáte pod hashtagem #SkodaSlavia. 

 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s elektrickým 

pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím 

koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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