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ŠKODA AUTO DigiLab a RegioJet uzavřely partnerství   
 

› Jízdenky RegioJet se dají kombinovat s možností využít nabídku sdílených elektrických skútrů BeRider 

nebo pronájmu auta flotily HoppyGo 

 

Mladá Boleslav, 7. září 2020 – ŠKODA AUTO DigiLab uzavřel partnerství s  provozovatelem železniční a 

autobusové dopravy – společností RegioJet. Chytrým propojením svých služeb v České republice umožňují 

partneři komfortní dopravu od dveří ke dveřím bez toho, aby cestující měli potřebu využít vlastnit auto. 

Uživatelé RegioJetu mohou pro jízdu na nádraží nebo z nádraží využít jak elektrický skútr BeRider, tak i auto 

z platformy pro peer-to-peer carsharing HoppyGo.  

 

Jarmila Plachá, vedoucí ŠKODA AUTO DigiLab vysvětluje: „ŠKODA AUTO se transformuje v Simply Clever 

společnost pro nejlepší řešení mobility. Partnerství se společností RegioJet je důležitým krokem v tomto vývoji: dává 

nám příležitost využít řadu synergií a učinit individuální mobilitu ještě progresivnější. V rámci této spolupráce také 

sledujeme zákaznickou orientaci našich služeb, které jsou šity přesně na míru požadavkům našich uživatelů a 

usnadňují jim každodenní život.“ 

 

Jádrem partnerství jsou praktická řešení mobility pro první a poslední míli: Lidé by se tak měli dostat kombinací více 

dopravních prostředků od dveří ke dveřím. První konkrétní krok v praxi obou partnerů je propojení jízdních dokladů 

RegioJet se službou BeRider. Při koupi jízdenky na autobus nebo vlak RegioJet obdrží cestující zvýhodněnou 

možnost zaregistrovat se do služby sdílení elektrických skútrů BeRider od ŠKODA AUTO DigiLab. Po potvrzení obdrží 

e-mail s kódem na 60 volných minut, díky němuž se může na skútru bezplatně dopravit na nádraží nebo z nádraží. 

V letošním roce BeRider vstoupil v Praze do své druhé sezóny a jeho obliba roste: 80 tisíc uživatelů už ujelo na 

elektrických skútrech přes 500 tisíc kilometrů. 

 

Podle podobného vzoru zapojí partneři i peer-to-peer carsharing HoppyGo. Nově registrovaní uživatelé HoppyGo 

obdrží k jízdence RegioJetu kredit ve výši 500 Kč na pronájem vozu. Cestující tak můžou například jet sdíleným 

osobním vozem na nádraží, tam jej v budoucnu odstavit na rezervovaných parkovacích místech a pokračovat v cestě 

autobusem nebo vlakem RegioJet.  

 

Plány obou partnerů však jdou ještě dál: spoje RegioJetu budou v budoucnu k mání i přes multimodální aplikaci 

Citymove, která je k dispozici v Praze. Přes ní bude možné pro plánovanou cestu předem vytvořit tu nejlepší 

kombinaci dopravních prostředků jako vlak či autobus RegioJet, elektrický skútr BeRider, sdílený vůz HoppyGo, 

prostředky MHD, sdílená kola nebo taxi. Uživatelé si můžou dotykem prstu vybrat vhodné dopravní prostředky, 

rezervovat je, rovnou zaplatit a získat tak pro sebe nejpohodlnější spojení. Jízdenky RegioJet bude možné rezervovat 

přímo v aplikaci. BeRider a HoppyGo patří již teď k možnostem mobility nabízeným prostřednictvím aplikace 

Citymove. 

 

Partnerství tímto otevírá ideální přístup k mobilitě pro všechny lidi, kteří sami nevlastní žádný vůz, ale chtějí být 

mobilní bez omezení. Propojení služeb sdílené mobility s dálkovou železniční a autobusovou dopravou snižuje emise i 

zatížení center měst. 

 

ŠKODA AUTO DigiLab podporuje jak transformaci ŠKODA AUTO k Simply Clever Company pro nejlepší řešení 

v oblasti mobility, tak i hlavní činnost výroby vozů vývojem digitálních řešení a budováním ekosystému služeb mobility.  

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/berider-skoda-auto-digilab-v-praze-spousti-sluzbu-sdilenych-elektrickych-skutru/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/berider-sluzba-sdileni-elektrickych-skutru-od-skoda-auto-digilab-v-nove-sezone-dal-rozsiri-flotilu/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skoda-auto-digilab-posiluje-svou-platformu-pro-carsharing-hoppygo-zaklada-novy-spolecny-podnik/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skoda-auto-digilab-spousti-mobilni-aplikaci-citymove/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skoda-auto-digilab-spousti-mobilni-aplikaci-citymove/
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RegioJet patří k největším soukromým železničním dopravcům v Evropě a je významným provozovatelem dálkové 

autobusové dopravy. Firma s hlavním sídlem v Brně roste mimořádně silně ve střední Evropě a neustále vyvíjí nová 

řešení mobility.  

 

 

Další informace: 

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 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

 

Fotografie k tiskové zprávě: 

 

 

ŠKODA AUTO DigiLab a RegioJet uzavřely partnerství  

Kdo si rezervuje jízdenku na autobus nebo vlak u RegioJetu, 

obdrží 60 volných minut pro využití sdíleného elektrického 

skútru BeRider. 
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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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