
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 1 z 2 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

ŠKODA AUTO získala ocenění SMARTBEST 2019 za novou 
digitální asistentku Lauru 
 

› Porotci z 31 zemí ocenili zejména skutečnost, že byla Laura vyvinuta společností ŠKODA AUTO 

› Model ŠKODA KAMIQ obsadil třetí místo v kategorii Best Buy Car of Europe pro rok 2020 

 

Mladá Boleslav, 14. února 2020 – Je to velká pocta pro novou „kolegyni“ Lauru ze ŠKODA 

AUTO. Zástupci společnosti ŠKODA AUTO převzali v Mohuči ocenění SMARTBEST 2019 za 

novou digitální asistentku. Automobiloví novináři z 31 evropských zemí udělili rozšířenému 

hlasovému ovládání značky ŠKODA první místo z celkem deseti finalistů. Porota považuje 

Lauru za inovaci roku 2019 v oblasti interakce mezi řidičem a umělou inteligencí. Při 

každoročním udílení cen evropského sdružení AUTOBEST obsadil také vůz ŠKODA KAMIQ 

třetí místo v hlavní kategorii Best Buy Car of Europe pro rok 2020. 

 

Nová ŠKODA digitální asistentka Laura zcela splňuje požadavek evropského sdružení AUTOBEST 

na implementaci nových, lehce ovladatelných technologií ve voze. Rozšířené hlasové ovládání rozumí 

také plynule proneseným celým větám. Umožňuje tedy pohodlné a jednoduché ovládání více funkcí 

vozu. Řidič nemusí používat pevně stanovené povely nebo fráze. Systém lze jednoduše aktivovat 

slovním spojením „Okay, Lauro!“. Stisk tlačítka nebo dotykové obrazovky není třeba. Porota zvláště 

ocenila fakt, že Lauru vyvinuli inženýři společnosti ŠKODA AUTO bez pomoci softwaru jiné 

technologické firmy. Laura je aktuálně k dispozici v modelových řadách SCALA, KAMIQ a SUPERB iV. 

Později bude nabízena také v novém voze ŠKODA OCTAVIA.  

 

Stupně vítězů pro městské SUV ŠKODA KAMIQ 

Vůz ŠKODA KAMIQ obsadil také třetí místo v kategorii Best Buy Car of Europe pro rok 2020. KAMIQ 

v sobě spojuje klasické přednosti vozu SUV, jakými jsou větší světlá výška nebo zvýšená pozice 

sedadel, s agilitou kompaktního vozu a emocionálním designem. Díky nejmodernějším asistenčním 

a infotainment systémům, velkorysému prostoru, typickému pro vozy ŠKODA, a mnoha prvkům 

Simply Clever splňuje městské SUV ŠKODA KAMIQ nároky lifestylově orientovaných zákazníků 

i rodin. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Martin Preusker 

Vedoucí Komunikace produktu  Mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 604 292 190 

hermann.prax@skoda-auto.cz  martin.preusker2@skoda-auto.cz   

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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Fotografie k tématu: 

 

 

Cena SMARTBEST 2019 pro digitální asistentku Lauru, 

ŠKODA KAMIQ třetí v kategorii Best Buy Car of Europe 

Nová ŠKODA digitální asistentka Laura získala během 

každoročního galavečera evropského sdružení AUTOBEST 

cenu SMARTBEST 2019. Městské SUV ŠKODA KAMIQ 

obsadilo třetí místo v kategorii Best Buy Car of Europe pro 

rok 2020. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z 

nejstarších dosud aktivních automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ a KODIAQ.  
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 zhruba 42 000 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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