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Carsharing Uniqway zahajuje provoz 
 

› Studenti ze tří pražských univerzit vyvinuli celoevropsky jedinečnou koncepci sdílení vozidel 
› Realizaci projektu podpořily ŠKODA AUTO ČR a ŠKODA AUTO DigiLab  
 
Mladá Boleslav, 17. října 2018  – Uniqway, celoevropsky jedinečná carsharingová platforma 
pro studenty, vstupuje po úspěšné testovací fázi do každodenního provozu. Odteď je 
platforma k dispozici studentům a pedagogům Českého vysokého učení technického, 
Vysoké školy ekonomické a České zemědělské univerzity. Podmínky pro to, aby služba 
mohla vzniknout, vytvořily ŠKODA AUTO ČR a ŠKODA AUTO DigiLab. 
 
Základní sazba pronájmů vozů se skládá z kombinace využitého času a najetých kilometrů: 29 Kč 
za hodinu a 4,90 za kilometr. Uniqway však zvýhodní delší zápůjčky například pro účely dlouhých 
jízd či výletů. Služba funguje na mezinárodní kartu ISIC, kterou disponuje každý student. 
Po bezplatné registraci se auta dají v aplikaci vyhledávat a rezervovat.  
 
ŠKODA AUTO DigiLab provozuje i službu HoppyGo, která patří mezi největší poskytovatele peer-
to-peer carsharingu v České republice. 
 
Více informací ke carsharingu Uniqway je na ŠKODA Storyboard. 
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Tomáš Kotera    Martin Ježek 
Vedoucí Komunikace podniku   Tiskový mluvčí pro digitalizaci 
T +420 326 811 773   T +420 730 865 258 
tomas.kotera@skoda-auto.cz  martin.jezek4@skoda-auto.cz 
 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 
 
 
Fotografie k tématu: 
 

 

Carsharing Uniqway zahajuje provoz 
Studenti a pedagogové si mohou v Praze 
pronajmout jeden z 15 vozů ŠKODA FABIA 
STYLE. 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Carsharing Uniqway zahajuje provoz 
Platforma je odteď k dispozici studentům a 
pedagogům Českého vysokého učení 
technického, Vysoké školy ekonomické a České 
zemědělské univerzity v Praze. 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

Carsharing Uniqway zahajuje provoz 
Základní sazba pronájmů vozů se skládá 
z kombinace využitého času a najetých kilometrů: 
29 Kč za hodinu a 4,90 za kilometr. 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

Carsharing Uniqway zahajuje provoz 
ŠKODA AUTO a ŠKODA AUTO DigiLab podpořily 
studenty při vývoji služby. 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

 

Carsharing Uniqway zahajuje provoz 
Díky funkčnímu uspořádání a přehlednosti nabídky 
je v aplikaci Uniqway pro chytré telefony hledání a 
pronajímání vozů mimořádně snadné. 
 
 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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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