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ŠKODA spouští aplikaci Kalendář pro modely SCALA 
a KAMIQ 
 

› Nová aplikace pro systémy založené na třetí generaci modulární platformy infotainmentu je 

nyní nově v Evropě ke stažení  

› Synchronizace termínů s Google kalendářem a podpora konferenčních hovorů 

› Aplikace Kalendář bude v roce 2021 k dispozici i pro modely OCTAVIA, SUPERB, SUPERB iV, 

KAROQ a KODIAQ  

 

Mladá Boleslav, 6. ledna 2021 – ŠKODA AUTO rozšiřuje řadu svých praktických aplikací 

pro infotainment o novou aplikaci Kalendář. Řidiči vozů SCALA a KAMIQ vybavených 

infotainment systémem Amundsen si nyní mohou kromě aplikací Počasí a Zprávy stáhnout 

i svůj osobní kalendář a zobrazit si ho na centrálním displeji vozu. Tato novinka je k dispozici 

pro třetí generaci modulární platformy infotainmentu. Díky synchronizaci s kalendářem Google 

umožňuje aplikace přístup k osobním termínům a spolu s podporou konferenčních hovorů 

promění vůz v mobilní kancelář. Aplikace Kalendář je v zaváděcí fázi ke stažení zdarma. Do 

poloviny roku 2021 bude nová aplikace v Evropě k dispozici i pro modely OCTAVIA, SUPERB, 

SUPERB iV, KAROQ a KODIAQ. 

 

ŠKODA AUTO nabízí po aplikacích zobrazujících počasí, zprávy a personalizované nabídky také další 

aplikaci – Kalendář, který je zatím dostupný pro kompaktní modely SCALA a KAMIQ. Během zaváděcí 

fáze si mohou řidiči novou aplikaci stáhnout pomocí infotainmentu Amundsen zdarma z online 

obchodu v automobilu (Shop) a následně ji snadno nainstalovat prostřednictvím dotykové obrazovky. 

Synchronizace s Kalendářem Google umožňuje řidičům vozů značky ŠKODA přímý přístup do jejich 

osobního diáře na centrálním displeji, aniž by museli vzít do ruky mobilní telefon. Do poloviny roku 

2021 bude aplikace Kalendář k dispozici i pro další modely značky ŠKODA vybavené systémy 

infotainmentu třetí generace. 

 

Plánování termínů a konferenční hovory ve voze 

Nová aplikace Kalendář nabízí zákazníkům značky ŠKODA celou řadu možností, jak efektivně využít 

čas strávený ve voze. Díky propojení se svým osobním Google Kalendářem získají uživatelé 

prostřednictvím infotainmentu svého vozu přehled o svém plánu schůzek a termínů. Mohou si do něj 

zadávat nové termíny, nechat se navigačním systémem svého vozu dovést na cílovou adresu 

plánovaného termínu i účastnit se konferenčních hovorů po Skypu. Díky konstantnímu internetovému 

připojení vozu pomocí integrované eSIM online karty jsou data synchronizována v reálném čase. 

V průběhu roku 2021 umožní aplikace Kalendář také zobrazování oznámení a propojení s účtem 

Microsoft Office 365 či konferenční hovory prostřednictvím jiných poskytovatelů. 

 

Další modely značky ŠKODA získají aplikaci Kalendář v první polovině roku 2021 

Jako první vozy značky ŠKODA získají přístup k nové aplikaci Kalendář kompaktní modely SCALA 

a KAMIQ, které jsou vybavené infotainmentem Amundsen. V průběhu roku 2021 pak budou 

následovat další modely značky ŠKODA vybavené vrcholnými infotainment systémy třetí generace 

modulární platformy infotainmentu. To se týká obou SUV modelů KAROQ a KODIAQ, modelů 

SUPERB a SUPERB iV i nové, čtvrté generace modelu ŠKODA OCTAVIA. 

 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://shop.skoda-connect.com/
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Pro využití aplikace Kalendář je zapotřebí účet ŠKODA Connect a Google účet  

Aby mohl zákazník používat novou aplikaci Kalendář, musí mít ŠKODA Connect účet a účet Google. 

Náklady spojené s přenosem dat potřebných pro synchronizaci je nutné pokrýt datovým balíčkem 

nebo mít přístup k datům z mobilního zařízení prostřednictvím Wi-Fi hotspotu. Aplikace Kalendář 

bude k dispozici ve 27 zemích Evropské unie, dále také v Norsku, Švýcarsku, Velké Británii, Bosně 

a Hercegovině, Severní Makedonii, Srbsku, na Islandu a na Ukrajině. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Martin Preusker 

Vedoucí Komunikace produktu  Mluvčí Komunikace produktu 

P +420 730 862 420   P +420 604 292 190 

christian.heubner@skoda-auto.cz  martin.preusker2@skoda-auto.cz 
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ŠKODA spouští aplikaci Kalendář pro modely 

SCALA a KAMIQ 

Po aplikacích zobrazujících počasí, zprávy a 

personalizované nabídky nyní ŠKODA AUTO nabízí další 

aplikaci – Kalendář, který je zatím dostupný pro kompaktní 

modely SCALA a KAMIQ. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 
 

ŠKODA AUTO 
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem k vstupním 

segmentům, působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky v oblasti 
ekologie a diverzity. 

› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, 
OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV, 

› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů.  
› je už 30 let součástí 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 ve spolupráci s lokálním partnerem.  

› zaměstnává celosvětově zhruba 42.000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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