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„BeRider“: ŠKODA AUTO DigiLab v Praze spouští 
službu sdílených elektrických skútrů 
 

› „BeRider“ startuje pilotní provoz 

› Elektrický skútr má v městském provozu dojezd až 70 kilometrů 

› ŠKODA AUTO DigiLab tak přispívá k udržitelné mobilitě v hlavním městě   

 

Mladá Boleslav/Praha, 3. září 2019 – „Simply Clever“ a na elektrický pohon: ŠKODA AUTO 

DigiLab v Praze uvádí službu sdílení elektrických skútrů „BeRider“. Nyní „BeRider“ startuje 

pilotní provoz. 

 

Elektrický pohon skútru zajišťují dvě lithium-iontové baterie. S LED-světlomety a kotoučovými brzdami 

vpředu a vzadu umožňuje „BeRider“ bezpečnou a efektivní jízdu v městském provozu. Díky nízké 

hmotnosti je elektrický skútr lehce ovladatelný. Velká kola a kvalitní odpružení poskytují komfortní 

jízdní vlastnosti. Jak je pro vozidla s elektrickým pohonem typické, má výrazné zrychlení a je schopen 

jet rychlostí až 66 km/h. S dojezdem až 70 km jsou tyto lokálně bezemisní elektrické skútry vhodné 

zejména pro krátké a střední vzdálenosti. 

 

Andre Wehner, Chief Digital Officer společnosti ŠKODA AUTO, říká: „‚BeRider‘ podporuje flexibilní a 

ekologickou dopravu v centru města. Hledání ekologických řešení v oblasti mikromobility je jedním 

z klíčových úkolů ŠKODA AUTO DigiLab. Naše inovační centrum tak v rámci Strategie 2025 přispívá 

k transformaci společnosti ŠKODA AUTO ve společnost přinášející chytrá řešení mobility podle motta 

SIMPLY CLEVER.“ 

 

Jarmila Plachá, vedoucí ŠKODA AUTO DigiLabu, dodává: „Naše služba ‚BeRider‘ skvěle doplňuje 

stávající nabídku městské mobility v Praze. Ať už na cestě do práce nebo při prohlídce 

pamětihodností. Elektrické skútry „BeRider“ jsou praktické, ekologické a jednoduché na obsluhu. 

Současně přinášíme i naši digitální odbornost: Každý skútr BeRider je vybaven senzory, které 

poskytují data v reálném čase. Díky tomu zlepšujeme zákaznický zážitek při používání skútrů.“ 

 

Displej skútru ukazuje základní informace jako rychlost a dojezd. Držák mobilního telefonu na řídítkách 

usnadňuje navigaci přes mobilní telefon. Prostřednictvím integrovaného USB-konektoru lze za jízdy 

dobíjet mobilní telefony a další elektronická zařízení. Své tašky si řidič může bezpečně a pohodlně 

pověsit na háček, v uzamykatelném boxu se nachází dvě přilby pro jízdu ve dvou.  

 

Po dohodě s úřady městských částí bylo pro půjčování skútrů zvoleno širší centrum města. Tam 

mohou uživatelé skútry odstavit na libovolném legálním místě. Parkovací pozice, nabití a další data se 

v reálném čase přenáší dispečinku. Takto lze lokalizovat chybně zaparkované nebo vybité skútry a 

rychle odstraňovat případné problémy.  

 

Pražský primátor Zdeněk Hřib novou službu v hlavním městě vítá: „Služby sdílené bezemisní mobility, 

které respektují lokální specifika Prahy, považujeme za velmi pozitivní příspěvek pro naše město. 

ŠKODA AUTO DigiLab nabízí promyšlené řešení, kterému přeji úspěšný start.“ 

 

Aby mohli uživatelé službu „BeRider“ využívat, musí si do svého chytrého telefonu bezplatně instalovat 

aplikaci „BeRider“ (k dispozici pro iOS a Android) a přes ni se přihlásit. Po úspěšné registraci mohou 
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v aplikaci najít a rezervovat volný skútr a telefonem, bez klíče, odemknout a zamknout. Po skončení 

jízdy uloží příslušné přilby zpět do uzamykatelné schránky. Po krátkém potvrzení prostřednictvím 

aplikace doba používání končí. Půjčovné se pak platí kartou a účtuje se po minutách. Cena za 1 

minutu činí 5,- Kč. Pro použití skútru je nutný řidičský průkaz skupiny B. Další informace a instrukce 

jsou také na oficiálních webových stránkách služby „BeRider“ www.be-rider.com.   

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku 

tomas.kotera@skoda-auto.cz  

T +420 326 811 773 

Martin Ježek 

Tiskový mluvčí pro digitalizaci 

martin.jezek4@skoda-auto.cz  

T +420 730 865 258 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

„BeRider“: ŠKODA AUTO DigiLab v Praze spustil službu 

sdílených elektrických skútrů 

„BeRider“ startuje jako pilotní projekt v Praze. Elektrické 

skútry jsou ekologické, snadno ovladatelné a prakticky 

vybavené.  

 

 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 
 

 

„BeRider“: ŠKODA AUTO DigiLab v Praze spustil službu 

sdílených elektrických skútrů 

Využívání služby „BeRider“ je možné pomocí příslušné 

aplikace – krok po kroku a pochopitelně vysvětlené. 

Registrace je zdarma.  

 

 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

„BeRider“: ŠKODA AUTO DigiLab v Praze spustil službu 

sdílených elektrických skútrů 

Mikromobilita v centru pozornosti: S dojezdem až 70 km 

jsou bezemisní elektrické skútry vhodné zejména pro krátké 

až střední vzdálenosti. 

 

 

Download                                      Zdroj: ŠKODA AUTO 
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„BeRider“: ŠKODA AUTO DigiLab v Praze spustil službu 

sdílených elektrických skútrů 
Když cestují dva: V uzamykatelném boxu se nachází dvě 
přilby – pro řidiče a spolujezdce.  
 
 
 

Download                                    Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 
 

ŠKODA AUTO 
› byla založena v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 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 39 000 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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