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Infotainment: Prvotřídní konektivita a mobilní online služby
› V nabídce tři infotainment systémy, z nichž dva mají funkcí navigace
› Mobilní online služby ŠKODA Connect a na přání Wi-Fi připojení pro všechny cestující
› Na přání nabízený Virtuální Kokpit má displej, který nabízí několik režimů zobrazení
Mladá Boleslav/Wagram, 1. července 2019 – Vůz ŠKODA SUPERB překvapí cestující kromě vysoké
úrovně komfortu i moderním infotainmentem a prvotřídní konektivitou. Rozsáhlé možnosti komunikace
zajišťují tři infotainment systémy a mobilní online služby ŠKODA Connect. Díky na přání dostupnému
Wi-Fi připojení se mohou všichni cestující připojit k internetu. Řidič může na displeji na přání
dostupného Virtuálního Kokpitu volit mezi několika režimy zobrazení.
Kromě Virtuálního Kokpitu, který je nabízen na přání a který umožňuje několik režimů zobrazení a také
zobrazení navigační mapy, nabízí vůz ŠKODA SUPERB tři infotainment systémy. Dva z nich mají funkci
navigace. Rádio Bolero a infotainment systém s navigací Amundsen s mapovými podklady uloženými
na SD kartě se ovládají skrze 8" dotykový displej. Infotainment systém Columbus má displej o velikosti 9,2",
nabízí ovládání hlasem i gesty a DVD přehrávač. Pevný disk nabízí kromě mapových podkladů také místo
k ukládání hudby a videa. U všech výše zmíněných systémů je ve standardní výbavě technologie SmartLink
pro rozhraní Android Auto, Apple CarPlay* a MirrorLink™, která umožňuje ovládání aplikací chytrého telefonu
na displeji infotainment sytému. SIM karta zajišťuje permanentní připojení k internetu nebo zřízení Wi-Fi
hotspotu a umožňuje přístup k mnoha mobilním online službám ŠKODA Connect.
*Z důvodů nezávislých na společnosti ŠKODA AUTO nejsou funkce Apple CarPlay a Android Auto v době tisku na českém trhu externími
poskytovateli oficiálně podporovány.

Pomocí aplikace ŠKODA Media Command mohou cestující přes smartphone nebo tablet připojený k Wi-Fi
ovládat odkudkoliv ve voze funkce infotainment systému. Díky držáku tabletu, který je nabízen na přání, lze
tyto přístroje bezpečně připevnit do středové loketní opěry vzadu nebo do hlavových opěrek předních sedadel.
Phone Box ve středové konzoli umožňuje bezdrátové nabíjení chytrých telefonů. Lepší příjem zajišťuje
bezdrátové připojení k vnější anténě. O skvělý hudební přednes ve voze se stará Sound System CANTON
s 11 reproduktory a subwooferem umístěným v zavazadlovém prostoru. Výbavový stupeň L&K nabízí Sound
System CANTON ve standardní výbavě.

Tisková mapa ŠKODA SUPERB || Infotainment

TISKOVÁ MAPA
Strana 2 z 2

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Hermann Prax
Alžběta Šťastná
Vedoucí Komunikace produktu
Tisková mluvčí Komunikace produktu
T +420 734 298 173
T +420 605 293 509
hermann.prax@skoda-auto.cz
alzbeta.stastna@skoda-auto.cz
ŠKODA Media Services

Download the ŠKODA Media Services app

skoda-storyboard.com

Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews. Veškeré
informace k vozu ŠKODA SUPERB získáte pod hashtagem #SkodaSuperb.
ŠKODA AUTO
› byla založena v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ,
KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu 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 39 000 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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