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Konektivita: Vždy online s možností bezdrátového připojení 
 

› Infotainment systémy s úhlopříčkou až 9,2", ovládáním gesty a digitální asistentkou 

› Široká nabídka mobilních online služeb ŠKODA Connect  

 

Mladá Boleslav, 4. května 2021 – Nová FABIA nabízí moderní infotainment systémy poslední 

generace s úhlopříčkou až 9,2". Pomocí zabudované karty eSIM je vždy online, což umožňuje 

příjem internetového rádia nebo přístup k rozsáhlým mobilním online službám 

ŠKODA Connect nebo k novým aplikacím infotainmentu. Díky bezdrátové technologii 

SmartLink lze připojit chytré telefony. Nabíjecí box pro smartphone umožňuje jejich 

bezdrátové nabíjení. Vrcholný infotainment Amundsen lze ovládat i gesty nebo pomocí 

digitální asistentky Laury. 

 

Nová ŠKODA FABIA nabízí volbu ze tří systémů infotainmentu. Základní systém Swing s barevným 

displejem o velikosti 6,5" má vícedotykové ovládání, digitální DAB tuner a standardně čtyři 

reproduktory vpředu. Bolero s displejem o velikosti 8" přináší bluetooth s hlasovým ovládáním 

a navíc dva reproduktory se surround funkcí v zadních dveřích. Díky bezdrátové technologii 

SmartLink lze prostřednictvím Android Auto a Apple CarPlay připojit chytré telefony. Nabíjecí box 

pro smartphone, který je k dispozici na přání, umožňuje bezdrátové nabíjení mobilního telefonu. 

 

Vrcholný infotainment Amundsen s navigací a hlasovým ovládáním s online podporou 

Infotainment systém Amundsen má konfigurovatelný 9,2" displej a disponuje navigací s online 

podporou. K volitelným prvkům patří také zřízení wi-fi hotspotu. Po připojení mobilního telefonu lze 

spustit službu pro streamování hudby. SSD disk s kapacitou 64 GB je určen k ukládání mapových 

podkladů, které lze online aktualizovat. Součástí výbavy je také ovládání gesty. Na přání lze 

objednat hlasové ovládání pomocí digitální asistentky Laury s online podporou. Laura rozumí 

pokynům v celkem 15 jazycích. K nabíjení dalších mobilních přístrojů slouží ve voze FABIA až pět 

USB-C konektorů. Jeden z nich se nachází u vnitřního zpětného zrcátka, kterým lze například 

napájet palubní kameru. O lepší hudební přednes se stará na přání dodávaný sound systém 

ŠKODA s dodatečným zesilovačem a subwooferem umístěným v zavazadlovém prostoru. 

 

Aplikace infotainmentu zobrazují zprávy, počasí, kalendář a upozornění na nebezpečné 

dopravní situace 

Řidič si může založit účet ŠKODA Connect přímo přes displej infotainment systému Amundsen 

nebo přenést již existující účet do vozu FABIA. Snadno lze také stáhnout nové aplikace 

infotainmentu, které zobrazují zprávy a počasí, poskytují přístup k osobnímu Google kalendáři nebo 

upozorňují na nebezpečné situace. Amundsen také umožňuje používání mnoha mobilních online 

služeb ŠKODA Connect. Mezi ně patří eCall, který v případě nehody automaticky spustí tísňové 

volání, služba Proaktivní servis (Pomoc na cestě), rozsáhlé služby vzdáleného přístupu pomocí 

aplikace MyŠKODA a webový portál ŠKODA Connect. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Martin Preusker 

Vedoucí Komunikace produktu   Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 730 862 420   T +420 604 292 190 

christian.heubner@skoda-auto.cz  martin.preusker2@skoda-auto.cz 

 

 

ŠKODA Media Room 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download  

the ŠKODA Media Room 

app 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews. 

Veškeré informace k novému vozu ŠKODA FABIA získáte pod hashtagem 

#SkodaFabia. 

 
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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