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Pohodlné hrazení parkovného v Evropě: 
ŠKODA spouští novou službu Pay to Park  
 

› Služba vyvinutá ŠKODA DigiLabem umožňuje hrazení poplatků za parkování 

prostřednictvím aplikace MyŠKODA nebo systému infotainmentu ve vozidle  

› Po pilotní fázi ve Švýcarsku je tato služba s okamžitou platností dostupná v sedmi 

evropských zemích, rozšíření o osm dalších evropských trhů se plánuje 

› Spolupráce s mezinárodním poskytovatelem connected car služeb Parkopedia 

 

Mladá Boleslav, 9. listopadu 2022 – Nová služba ŠKODA Connect Pay to Park 

usnadňuje  s okamžitou platností parkování v řadě evropských zemích: Zákazníci ŠKODA 

si mohou nechat prostřednictvím aplikace MyŠKODA nebo přes systém infotainmentu 

zobrazit možnosti parkování, prohlédnout ceny a pohodlně zaplatit. Po pilotní fázi ve 

Švýcarsku je služba nyní dostupná také v Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Německu 

a Norsku. ŠKODA tuto službu dále rozšiřuje, osm dalších zemí bude brzy následovat.  

 
Martin Jahn, člen představenstva ŠKODA AUTO za Prodej a Marketing, zdůrazňuje: „Pomocí 

nové služby ŠKODA Connect Pay to Park naleznou nyní naši zákazníci volná parkovací 

místa  v Evropě ještě rychleji a zaplatí pohodlně online prostřednictvím naší aplikace MyŠKODA 

nebo přes systém infotainmentu.“ 

 

Další plány expanze 

Po úspěšné pilotní fázi zavede ŠKODA AUTO službu Pay to Park nejprve ve Švýcarsku, Rakousku, 

Belgii, Dánsku, Finsku, Německu a Norsku. Brzy bude následovat dalších osm zemí - Francie, 

Maďarsko, Island, Itálie, Nizozemí, Slovinsko, Španělsko a Švédsko. V roce 2023 pak zavede 

značka ŠKODA tuto službu na dalších evropských trzích.  

 

Aplikace k dispozici v infotainmentu a v mobilním telefonu 

Zákazníci mohou službu využít prostřednictvím aplikace MyŠKODA na chytrém telefonu nebo 

prostřednictvím aktuálních systémů infotainmentu Amundsen a Columbus. Aplikace je již dostupná 

v modelových řadách FABIA, KAMIQ, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, SUPERB a KODIAQ. 

 

Snadná registrace 

Předpokladem pro použití služby Pay to Park je aktivní účet ŠKODA Connect a aktivovaný 

vzdálený přístup k vozu. Jakmile jsou v aplikaci MyŠKODA uloženy platební údaje a služba je 

aktivovaná, lze ji okamžitě využít také v systému infotainmentu a řidič vozu ŠKODA vidí, na kterých 

parkovištích může zaplatit online. Po příjezdu na parkoviště lze zvolit dobu parkování a  v případě 

potřeby ji pomocí aplikace prodloužit. Úhrada proběhne po ukončení parkování.  

 

Více podrobností brzy v Simply Clever Podcastu zde. 

 

   

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://skodaautodigilab.com/cs/simply-clever-podcast
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Další informace: 

Vítězslav Kodym  Martin Ježek 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí pro digitalizaci 

T +420 326 811 784  T +420 730 865 258 

vitezslav.kodym@skoda-auto.cz   martin.jezek4@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Pohodlné hrazení parkovného v Evropě: 

ŠKODA spouští novou službu Pay to Park  

Nová služba ŠKODA Connect Pay to Park usnadňuje 

parkování  v různých evropských zemích: Zákazníci 

vozů ŠKODA si mohou nechat prostřednictvím aplikace 

MyŠKODA nebo přes systém infotainmentu svého vozu 

zobrazit možnosti parkování, prohlédnout ceny 

a pohodlně zaplatit.  

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Pohodlné hrazení parkovného v Evropě: 

ŠKODA spouští novou službu Pay to Park  

Předpokladem využití služby Pay to Park je aktivní účet 

ŠKODA Connect a aktivovaný vzdálený přístup k vozu. 

Jakmile jsou v aplikaci MyŠKODA uloženy platební 

údaje a služba je aktivovaná, lze ji okamžitě využít 

také  v systému infotainmentu. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Pohodlné hrazení parkovného v Evropě: 

ŠKODA spouští novou službu Pay to Park  

Po úspěšné pilotní fázi zavede ŠKODA AUTO službu 

Pay to Park nejprve ve Švýcarsku, Rakousku, Belgii, 

Dánsku, Finsku, Německu a Norsku. Brzy bude 

následovat osm dalších zemí. 

  

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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 v základních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě; 
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› 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; má výrobní kapacity 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. 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews

