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Představení Smart řešení
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Projekt byl připravován ve ŠKODA AUTO / DigiLab ve spolupráci se třemi pražskými univerzitami: VŠE,
ČVUT a ČZU. Projekt byl navržen pro řešení mobility studentů a pracovníků univerzit (uzavřená
komunita), za účelem zjednodušení a dostupnosti osobní mobility pro tuto cílovou skupinu.
V současné době podporujeme projekt pouze v Praze s tím, že vozidlo lze použít na cesty kamkoliv po ČR.
Projekt má za cíl zlepšit dostupnost mobility za užití ekonomiky sdílení pro uzavřenou komunitu studentů
a univerzitních pracovníků. Studenti se podíleli jak na vývoji HW, tak i SW a backendu pro provoz služby,
administrativní a zákaznické zajištění (včetně kontroly technického stavu vozidel a obsahu PHM v nádrži),
vč. marketingu. ŠKODA AUTO dodala financování a vozidla, mentoring studentů má na starosti ŠKODA
AUTO DigiLab.
Flotila pro pilotní provoz je plánována na 15 vozů zn. ŠKODA Fabia, se stacionárním parkováním
(univerzity a kampusy), platba je propočítávána na základě kombinace ujetých kilometrů a času ve
vozidle. Unikátnost služby (kromě toho, že je určena pouze pro univerzity) je i v tom, že vůz lze otevřít
studentskou kartou, například ISIC. Stačí přiložit kartu na čtečku za předním sklem, auto rozpozná
oprávnění a konkrétního řidiče a otevře se. Následně se pomocí bezklíčového zapalování nastartuje a je
připraven sloužit svému účelu. Unikátním prvkem služby je také její komunitní aspekt – každý uživatel se
může podílet na provozu služby a pomoci tak komunitě službu dále zlepšovat. Výměnou za to následně
získá např. zvýhodněné jízdy nebo body do reward shopu. Služba nemá konkurovat MHD, neboť její
využití i finanční náročnost je rozdílná, naopak pokrývá potřeby svých zákazníků nad rámec veřejné
dopravy, ať už se jedná o romantický výlet, či nákup v obchodním centru.
Proběhly řady dotazníků, testů, výzkumů na cílové skupině, včetně požadavků na vybavení auta. Po
pozitivních výsledcích výzkumů byl proveden POC a poté iniciován MVP. Nyní je projekt v pilotní fázi na
uzavřené komunitě studentů/testerů.

UniqWay
https://www.skodaautodigilab.com/cs/projects/uniqway
HoppyGo
https://www.skodaautodigilab.com/cs/projects/hoppygo
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