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ŠKODA AUTO spolupracuje se společností Parkopedia  
na rychlejším a snadnějším vyhledávání parkovacích míst 
pomocí informací v reálném čase 
 

› Integrace služeb přední světové parkovací služby do oblasti služeb ŠKODA Connect 

› Informace o volných parkovacích místech budou v reálném čase zobrazovány na navigaci 

nebo pomocí aplikace ŠKODA Connect App 

 

Mladá Boleslav, 23. září 2020 – Řidiči vozů ŠKODA mají k dispozici online vyhledávání volných 

parkovacích míst. Společnost ŠKODA AUTO uzavřela smlouvu o spolupráci s přední světovou 

parkovací službou Parkopedia. Řidiči tak získali přístup k informacím v reálném čase o 

milionech parkovacích míst v celé Evropě, které jsou zobrazovány na navigaci vozu nebo v 

aplikaci ŠKODA Connect App. Služba Parkovací místa je jedna z mnoha mobilních online 

služeb ŠKODA Connect. 

 

Příjezd do cizího města a s ním spojené vyčerpávající hledání volného parkovacího místa nebo 

nejbližšího parkovacího domu – kdo by to neznal? Již dnes přitom pomáhá řidičům služba Parkovací 

místa, která patří do mobilních online služeb ŠKODA Connect. Díky nové spolupráci s přední 

parkovací službou Parkopedia se rozsah této služby výrazně rozšiřuje. Řidiči vozů ŠKODA mají 

přístup k informacím o milionech parkovacích míst po celé Evropě. V navigaci vozu nebo v aplikaci 

ŠKODA Connect App, kterou lze stáhnout z App Storu společnosti Apple nebo na Google Play Storu, 

se vždy zobrazí nejvýhodnější nebo nejbližší možnosti parkování v okolí aktuální pozice či zvolené 

adresy. Kromě ceny parkování je řidič informován také o tom, zda je dané místo opravdu volné. Na 

místech, kde je to možné, jsou tyto informace zobrazovány v reálném čase. Jednoduchou volbou v 

aktuální verzi aplikace ŠKODA Connect App nebo v navigačním systému také tato služba dovede vůz 

na požadované parkovací místo.  

 

Jan Havlas, koordinátor projektů Connected Car společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Vytváříme naše 

nabídky služeb ŠKODA Connect vždy s cílem co nejvíce usnadnit vzdálený přístup k vozu a 

komunikaci zákazníka s jeho vozem. Spolupráce se společností Parkopedia je v tomto procesu dalším 

důležitým krokem. Parkopedia poskytuje řidičům vozů ŠKODA parkovací službu a jednotný uživatelský 

zážitek přes aplikaci ŠKODA Connect App a obrazovku infotainmentu ve voze.“ 

 

Hans Puvogel, provozní ředitel společnosti Parkopedia, dodává: „Jsme potěšeni, že můžeme 

společnosti ŠKODA AUTO nabízet naše prémiové parkovací služby v Evropě napříč několika 

platformami. Tato dohoda je dalším důkazem snadné integrace parkovacích služeb společnosti 

Parkopedia.“ 

 

Společnost Parkopedia, založená v roce 2007, nabízí podrobné informace o více než 70 milionech 

parkovacích míst v 15 000 městech a 89 zemích světa. Jedná se o parkovací domy, veřejná nebo 

soukromá parkovací místa.  
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax Martin Preusker 

Vedoucí Komunikace produktu Mluvčí Komunikace produktu 

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

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

 

Fotografie k tématu: 
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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 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV, 
› 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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