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Polopatě: Tohle umí asistenční systémy vozů ŠKODA 
 

› Nový video-seriál: Děti vysvětlují funkci asistenčních systémů vozů ŠKODA 

› První díl: Adaptivní tempomat, rozpoznávání dopravních značek, Front Assist, funkce nouzové 

brzdy, sledování mrtvého úhlu a asistent pro jízdu v pruzích 

› Druhý díl: Identifikace únavy řidiče, Light asistent a adaptivní světlomety 

 
Mladá Boleslav, 3. března 2017 – Automobily značky ŠKODA jsou bezpečné a komfortní. 
Napomáhá k tomu celá řada moderních a inteligentních asistenčních systémů. Co přesně se 
ale skrývá pod pojmy jako např. adaptivní tempomat, rozpoznávání dopravních značek, 
Front Assist, identifikace únavy řidiče nebo nouzová brzda City? Odpovědi na tyto otázky 
nabízí první dva díly šestidílného video-seriálu „Polopatě“. 
 

Pro média, novináře, youtubery a další uživatele aktivně působící na internetu jsou videa už nyní ke 

stažení na stránce www.skoda-storyboard.com.  

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Silke Rosskothen     Zbyněk Straškraba 
Vedoucí Komunikace produktu   Komunikace produktu 
T +420 326  811 731     T +420 326 811 796 
silke.rosskothen@skoda-auto.cz    zbynek.straskraba@skoda-auto.cz 

   

Videa k tématu: 

 

 

Polopatě: Tohle umí asistenční systémy vozů ŠKODA 

Řada inteligentních asistenčních systémů umí zabránit ne- 

milým překvapením. Jejich nabídka sahá od adaptivního 

tempomatu (Adaptive Cruise Control) a rozpoznávání  

dopravních značek (Traffic Sign Recognition) přes tempomat 

(Cruise Control) a Front Assist s funkcí nouzové brzdy City   

(City Emergency Brake) až po asistenční systém pro sle- 

dování mrtvého úhlu (Blind Spot Detect) a asistenta pro jízdu 

v jízdních ruzích (Lane Assist). 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

Polopatě: Tohle umí asistenční systémy vozů ŠKODA 

Ať už se jedná o identifikaci únavy řidiče nebo moderní  

systémy osvětlení, jako je dynamický světelný asistent 

(Smart Light Assist) a adaptivní světlomety. Řada inteligent- 

ních asistenčních systémů umí zabránit nemilým 

překvapením.  

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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, YETI, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2016 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 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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