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Alexa ve ŠKODA Connect: Nově ve třech jazycích  
 

› Zpracování dotazů pomocí hlasového asistenta od Amazonu bude od října 2018 možné i 

ve francouzském jazyce  

› Anglický a německý jazyk budou již brzy dostupné po celém světě 

› Komunikace s vozem ŠKODA probíhá z domova pomocí reproduktoru Amazon Echo nebo 

na dálku díky aplikaci Alexa v chytrém telefonu  

 

Mladá Boleslav, 12. září 2018 – Řidiči vozů ŠKODA budou moci již brzy komunikovat se 

svým vozem pomocí hlasového asistenta Alexa od Amazonu, díky službám ŠKODA 

Connect, ve francouzském jazyce. Po německém a anglickém jazyce zavádí společnost 

ŠKODA AUTO třetí jazyk přesně v okamžiku zahájení pařížského autosalonu v říjnu 2018. 

Aplikace ŠKODA Connect Alexa Skill, která propojí Alexu se službami ŠKODA Connect, 

bude také dostupná po celém světě.  

 

Po úspěšné pilotní fázi v Německu a Velké Británii mohou řidiči vozů ŠKODA po celém světě 

v budoucnu využívat novou službu v anglickém a německém jazyce. Třetím nabízeným jazykem 

je francouzština. Společnost ŠKODA AUTO tak soustavně usiluje o to, aby pomocí nejnovějších 

technologií a nabídek služeb ulehčila zákazníkům každodenní používání vozu a jeho ovládání. 

 

Pomocí aplikace ŠKODA Connect Alexa Skill nabízí ŠKODA svým zákazníkům pohodlnější způsob 

komunikace s vozem. Komunikace je možná z domova přes reproduktor Amazon Echo nebo 

na dálku odkudkoliv díky aplikaci Alexa v chytrém telefonu. 

 

Trh s hlasovými asistenty rapidně roste a Amazon patří s funkcí Alexa k prvním poskytovatelům 

a inovátorům v této oblasti technologií. Společnost ŠKODA AUTO sází v oblasti tohoto nového 

způsobu komunikace na již celosvětově rozšířeného hlasového asistenta, kterého lze propojit 

s vozem. Alexa se aktivuje pomocí jednoduchých dotazů a následně informuje majitele o jeho voze 

ŠKODA. Aktuálně je možné zjistit celkový počet ujetých kilometrů, obsah paliva v nádrži, informaci 

o tom, zda jsou okna a dveře zavřené, zda je vozidlo zamčeno nebo kde se nachází. Kromě toho 

umí Alexa hlásit průměrnou spotřebu, průměrnou rychlost nebo ujetou vzdálenost podle denního 

počitadla kilometrů.  

 

Přístup k informacím o vozidle je možný u všech vozů ŠKODA, které mají služby ŠKODA Connect 

a jsou připojeny k internetu pomocí SIM karty. Podmínkou k používání funkce Alexa je založený 

účet na Amazonu, přes který se aplikace ŠKODA Connect Alexa Skill aktivuje. Vlastník vozidla 

musí tento účet propojit s vlastním uživatelským účtem ŠKODA Connect.  

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte:  

Tomáš Kotera    Martin Ježek 

Vedoucí Komunikace produktu    Tiskový mluvčí pro oblast digitalizace a technologií 

T +420 326 811 773   T +420 608 210 695  

tomas.kotera@skoda-auto.cz  martin.jezek4@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

Alexa ve ŠKODA Connect: Nově ve třech jazycích  

Zjištění informací o vozidle pomocí hlasového asistenta 

Alexa bude brzy možné v anglickém, německém i 

francouzském jazyce. 
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ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,  
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 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 35 000 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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