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Infotainment a konektivita: Špičkové propojení vozu
s chytrými zařízeními
› Nový infotainment systém Swing Plus s 6,5“ dotykovým displejem a technologií SmartLink+
› Online informace a vzdálený přístup k funkcím vozu
› Pomocí aplikace ŠKODA Media Command lze funkce infotainmentu ovládat až ze dvou
připojených tabletů či jiných chytrých zařízení
› Rozšířená nabídka funkcí služeb ŠKODA Connect
Pro současnou mladou generaci je nedílnou součástí každodenního života digitalizace
a konektivita. Modernizace se tak dočkaly v přepracovaném voze ŠKODA FABIA i
infotainment systémy a služby ŠKODA Connect. Vůbec poprvé se v nabídce pro vůz
ŠKODA FABIA objevuje infotainment systém Swing Plus, který stejně jako systém Swing
a vrcholný model Amundsen nabízí 6,5“ barevný dotykový displej a zároveň umožňuje
propojení s mobilními zařízeními.
Infotainment: Displej o velikosti 6,5“ a široké možnosti konektivity
Přepracovaný vůz ŠKODA FABIA nabízí čtyři hudební a infotainment systémy. Již základní
hudební systém Blues disponuje USB konektorem a slotem na SD kartu. Infotainment systémy
Swing, Swing Plus a Amundsen nabízejí dotykový displej o velikosti 6,5“. Externí přístroje lze
připojit pomocí bluetooth nebo USB. Infotainment systémy Swing Plus a Amundsen podporují také
technologii SmartLink+ (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink™ a SmartGate). Aplikace
na chytrém telefonu tak lze ovládat i přes displej infotainment systému. Systém Amundsen
disponuje druhým bluetooth rozhraním a Wi-Fi hotspotem. Na přání nabízí také služby Infotainment
Online a hlasové ovládání. Infotainment systémy Swing, Swing Plus a Amundsen nabízí na přání
DAB příjem, couvací kameru a dva USB konektory pro cestující na zadních sedadlech.
Používání digitálních médií je díky infotainment systému Amundsen v kombinaci s funkcí
ŠKODA Media Command 2.0 obzvlášť snadné. Ovládání zajišťuje bezplatná aplikace, která
umožňuje ovládání funkcí infotainment systému až dvěma tabletům připojeným přes Wi-Fi. Díky
nové funkci Parental Control mohou rodiče rozhodovat, na co se budou jejich děti na zadních
sedadlech dívat. Připojené přístroje mohou být také použity jako dálkový ovladač např. k ovládání
hlasitosti. Také je možné zaslat do navigačního systému navigační cíle.
Špičková konektivita: Služby ŠKODA Connect
Mobilita znamená mnohem více než jen cestu z bodu A do bodu B. Proto nabízí služby
ŠKODA Connect ve voze ŠKODA FABIA stále se rozšiřující portfolio služeb, díky nimž je jízda
snadnější a bezpečnější. Mobilní online služby ŠKODA Connect zahrnují oblasti Infotainment
Online, Care Connect a Tísňové volání.
V rámci služeb Infotainment Online získává infotainment systém Amundsen dopravní informace
online v reálném čase, předpověď počasí, ceny pohonných hmot nebo informace o volných
parkovacích místech. Služby Care Connect zahrnují Proaktivní servisní službu a funkci vzdáleného
přístupu k vozu Remote Access. V případě potřeby zajistí Proaktivní servisní služba spojení
se zákaznickým servisem, jehož pracovníci zodpoví technické dotazy k vozu, nebo s odborným
servisem, s nímž lze dohodnout termín servisní prohlídky. Kromě toho je také možné se

Tisková mapa ŠKODA FABIA || Infotainment a konektivita

TISKOVÁ MAPA
Strana 2 z 2

po jednoduché registraci vzdáleně připojit k vozu přes webový portál ŠKODA Connect nebo pomocí
aplikace ŠKODA Connect (dostupná i pro chytré hodinky). Tímto způsobem lze zjistit, kde je vůz
zaparkován, kolik zbývá benzinu v palivové nádrži nebo zda jsou zavřená okna. Tísňové volání se
aktivuje automaticky v případě aktivace zádržných bezpečnostních systémů. Mimo to ho lze spustit
i manuálně.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Hermann Prax
Vedoucí Komunikace produktu
T +420 734 298 173
hermann.prax@skoda-auto.cz

Pavel Jína
Tiskový mluvčí Komunikace produktu
T +420 326 811 776
pavel.jina@skoda-auto.cz

ŠKODA Media Services

Download the ŠKODA Media Services App

skoda-storyboard.com

Texty, infografiky, fotografie a videa naleznete v interaktivní tiskové mapě na
platformě ŠKODA Storyboard.
Pro aktuální informace nás sledujte na twitterovém účtu
https://twitter.com/skodaautonews
Veškeré informace k přepracovanému vozu ŠKODA FABIA získáte pod hashtagem
#FABIA2018

ŠKODA AUTO
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu,
dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ,
KODIAQ a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu 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, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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