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Nové Simply Clever řešení: Integrovaný trychtýř v uzávěru 
nádržky ostřikovačů čelního skla 
 
› Víčko nádržky ostřikovačů čelního skla se při otevření automaticky promění v trychtýř 
› Nový Simply Clever prvek výrazně zjednodušuje doplňování kapaliny do ostřikovačů 
› Inovativní řešení bude k dispozici pro všechny modelové řady značky ŠKODA 
› ŠKODA Originální Příslušenství nabídne chytrý uzávěr nádržky jako doplněk i pro starší vozy 
 
Mladá Boleslav, 19. března 2019 – Vývojáři automobilky ŠKODA AUTO rozšiřují paletu pro 
značku typických Simply Clever prvků, které motoristům usnadňují každodenní život. 
Nejnovějším přírůstkem je integrovaný trychtýř v uzávěru nádržky ostřikovačů čelního skla, 
která bude poprvé k dispozici jako standardní výbava v novém modelu SCALA a 
přicházejícím městském SUV KAMIQ.  
 
Každému majiteli vozu se to už pravděpodobně stalo: pokouší se doplnit kapalinu do nádržky 
ostřikovačů a polovina obsahu kanystru proteče vlivem přelití nebo nepřesného nalévání motorovým 
prostorem na zem pod vůz. Aby se předešlo tomuto běžnému problému, bude nádržka ostřikovače 
čelních skel v přicházejících modelech ŠKODA vybavena inovativním víčkem, které se rychle a 
chytře promění v nálevku umožňující pohodlné a efektivní doplňování kapaliny pro ostřikovače. 
 
Nádržka ostřikovačů čelního skla s nálevkou bude poprvé v novém voze ŠKODA SCALA. Tento 
nový kompaktní model bude od května k vidění v showroomech. Nové řešení Simply Clever bude 
v budoucnu také standardní výbavou městského SUV ŠKODA KAMIQ i dalších modelových řad. 
Kromě toho bude k dispozici pro všechny ostatní modely české značky v rámci sortimentu ŠKODA 
Originálního příslušenství. 
 
Simply Clever nápady – průkopnická důmyslnost 
Koncept Simply Clever se poprvé objevil v roce 2003, kdy automobilka ŠKODA představila na 
autosalonu ve Frankfurtu koncepční studii vozu ROOMSTER. Velmi pozitivní zpětné vazby se 
dočkaly vychytávky, jako posuvná lavice zadních sedadel nebo otočná přední sedadla. Velký ohlas 
inspiroval techniky ŠKODA AUTO k vývoji dalších, chytrých nápadů. Klasikou se stal deštník 
v předních dveřích nebo pod sedadlem spolujezdce, či škrabka na led ve víčku palivové nádrže 
umožňující nově také měření hloubky dezénu.  
 
Doposud se nabídka rozrostla už na více než 60 Simply Clever prvků, mezi které patří odpadkový 
koš v obložení dveří, prostor pro brýle nad zpětným zrcátkem a inteligentní ochrana hrany dveří. 
K tomu přidejte držák na láhve ve všech dveřích, držák nápojů Easy Open ve středové konzoli a 
síťka na dokumenty umístěná na vnitřní straně sedadla spolujezdce, snadno dosažitelná řidičem. 
Prakticky umístěné držáky na reflexní vesty a integrovaná ramínka na oblečení a skládací stolky 
jsou přínosem pro všechny cestující. Mezi další věci, které usnadňují každodenní jízdu, patří háčky 
na tašky v zavazadlovém prostoru a držák parkovacích lístků na A-sloupku.  
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Hermann Prax    Pavel Jína 
Vedoucí Komunikace produktu  Komunikace produktu 
T +420 734 298 173   T +420 326 811 776 
hermann.prax@skoda-auto.cz  pavel.jina@skoda-auto.cz 
 
Fotografie k tématu: 
 

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“. 
 

 

Nové Simply Clever řešení: Integrovaný trychtýř  
v uzávěru nádržky ostřikovačů čelního skla  
ŠKODA rozšiřuje paletu Simply Clever prvků o nové 
víčko nádržky ostřikovačů čelního skla, které se při 
otevření automaticky promění v trychtýř.  
 
Každému majiteli vozu se to už pravděpodobně stalo: 
pokouší se doplnit kapalinu do nádržky ostřikovačů a 
polovina obsahu kanystru proteče vlivem přelití nebo 
nepřesného nalévání motorovým prostorem na zem pod 
vůz. Aby se předešlo tomuto běžnému problému, bude 
nádržka ostřikovače čelních skel v přicházejících 
modelech ŠKODA vybavena inovativním víčkem, které 
se rychle a chytře promění v nálevku umožňující 
pohodlné a efektivní doplňování kapaliny pro 
ostřikovače. 
 
Download                              Source: ŠKODA AUTO 
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