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Cena Connected Car Award pro ŠKODA SmartGate 
 

› ŠKODA získala cenu ‚Pionier Award’ za inovativní systém SmartGate 

› SmartGate umožňuje přístup k datům vozu a propojení vozu s aplikacemi 

ŠKODA; kompatibilní s telefony Android, iOS a Windows Phone 

› Konektivita je jedním z pilířů růstové strategie ŠKODA  

 

Mladá Boleslav, 8. ledna 2016 – Za své inovativní komunikační řešení SmartGate 

získala ŠKODA cenu Connected Car Award 2015 v kategorii ‚Cena za 

průkopnický počin’. Tato cena, kterou udělují magazíny AUTO BILD a COMPUTER 

BILD, oceňuje chytré řešení české automobilky pro síťové propojení své 

modelové palety s vlastními aplikacemi ŠKODA. Prostřednictvím funkce 

SmartGate a rozhraní SmartLink ŠKODA konektivitu svých vozů intenzivně 

rozvíjí. 

 

Již potřetí udělovaly magazíny AUTO BILD a COMPUTER BILD cenu Connected Car Award. 

Tou oceňují výrobce, kteří do vozu co nejinteligentněji integrují chytré telefony, internet 

a navigaci. 

 

Předání ceny se uskutečnilo na veletrhu CES (Consumer Electronics Show) v Las Vegas. 

„Cena ‚Pionier Award’ za náš systém SmartGate nás velice těší,“ říká předseda 

představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier a dodává: „S novou generací 

našich modelů se do naší vozové palety dostává i téma konektivity. Ocenění Connected 

Car Award dokazuje, že naše řešení pro zasíťování vozů zákazníci pozitivně přijímají. Jako 

jeden z pilířů naší Růstové strategie budeme v příštích letech intenzivně prosazovat další 

rozšiřování nabídky vozů s moderními informačními technologiemi.“ 

 

Funkce SmartGate je aktuálně k dispozici pro vozy modelových řad Fabia, Octavia, Rapid, 

Rapid Spaceback, Yeti a Superb. Inovativním systémem a příslušnými novými aplikacemi 

lze mobilní přístroje propojit s vozem a získávat tak cenné informace o spotřebě paliva, 

dynamice jízdy nebo o servisních pokynech. Dalším promyšleným prvkem v této oblasti 

je rozhraní SmartLink, které umožňuje zobrazení a využívání aplikací chytrého telefonu 

prostřednictvím obrazovky systému infotainmentu ve voze. 

 

ŠKODA Superb, uvedená na trh v polovině roku 2015, hraje v oblasti zasíťování vozů 

klíčovou roli. Prostřednictvím systému SmartLink (MirrorLink™/Apple CarPlay /Android 

Auto) je možno systémy infotainmentu pohodlně propojit se smartphonem. Funkce 

ŠKODA SmartGate umožňuje předávání dat vozu a umožňuje jejich mnohostranné 

využití. S volitelným vysokorychlostním internetovým připojením (LTE) se ŠKODA Superb 

ve spojení se systémem infotainmentu Columbus může také proměnit v mobilní hotspot. 

Další novinkou je volitelné dálkové ovládání systému Columbus. Prostřednictvím 

WiFipřipojení a nové aplikace ŠKODA Media Command  se na tabletu nebo 

smartphonu zobrazují ovládací prvky z plochy infotainmentu. 
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Funkce SmartGate, která získala cenu ‚Pionier Award’, nadchne řadou užitečných 

aplikací. Načíst lze zhruba 40 různých parametrů vozu. Uživatel získá pomocí funkce  

SmartGate a odpovídajících aplikací ve svém chytrém telefonu užitečné informace o 

hodnotách spotřeby nebo rychlosti. Průměrnou rychlost, provozní náklady a další data lze 

zobrazit a analyzovat pomocí aplikace ŠKODA Drive. Uživatel si také ujetou trasu může 

prohlédnout na mapě a seznam tras pak uložit v portálu ŠKODA Drive Portal. Zde má 

možnost data spravovat, využívat užitečné statistiky nebo grafické zobrazení a výsledky 

sdílet na sociálních sítích.  

 

Aplikace SmartGate jsou k bezplatnému stažení k dispozici na Apple Store, Google Play a 

Windows Store.   

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

David Haidinger, Komunikace produktu 

T +420 326 811 737 

david.haidinger@skoda-auto.cz 

 

  

Fotografie k tématu: 

 

 

Connected Car Award pro systém ŠKODA 

SmartGate 

Předání ceny se uskutečnilo na veletrhu CES 

(Consumer Electronics Show) v Las Vegas. Zleva: 

výkonný ředitel divizí Auto, Computer & Sport Axel 

Springer Dr. Hans H. Hamer; předseda 

představenstva ŠKODA AUTO Bernhard Maier a 

šéfredaktor COMPUTER BILD Axel Telzerow. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

Connected Car Award pro systém ŠKODA 

SmartGate 

Za své inovativní řešení konektivity SmartGate 

získala ŠKODA cenu Connected Car Award 2015 v 

kategorii ‚Pionier-Award’. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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 ŠKODA AUTO  
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla 

nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Yeti a 

Superb,  
› v roce 2015 dodala zákazníkůmcelosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. 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 a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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