
SDÍLENÍ VOZIDEL 
 
Představujeme Vám 
CAR SHARING 
od CAR4WAY a.s. 

 



Princip našeho carsharingu 
 

• Registrace uživatele při uzavření smlouvy na 

základě pravidel C4W a přidělení karty  

• On-line rezervace vozu podle dostupnosti vozu  

v našem rezervačním systému 

• Vyzvednutí vozu a samotná jízda v rámci času 

rezervace se spouští přiložením karty ke čtecímu 

modulu za čelním sklem vozu, kdy se vůz odemkne, 

vy nastoupíte, vyjmete klíče od vozu z přihrádky  

a jedete  

CAR4WAY jednoduše 

• Po skončení jízdy a zaparkování vozu v dané 

lokalitě vrátíte klíč od vozu do přihrádky a opět 

kartou uzavřete vůz 

• Okamžikem přiložení karty se vám ukončí doba 

sdílení vozu a následuje vyúčtování (týdenní, 

měsíční) 



• Jsme největším a profesionálním poskytovatelem carsharingu v ČR 

• Aktuálně provozujeme jen v Praze 150 vozů,  do konce roku 2016 

máme připraveno přes 80 nových vozů pro provoz v Praze 

• Používáme vlastní systém vyvinutý našimi vlastními programátory 

• Všechny naše vozy značky ŠKODA obnovujeme každý rok s 

nájezdem do 25tis km  

• O vozy pečujeme ve vlastním profesionálním servisním zázemí  

• Základní cena užívání C4W se skládá z ceny na kilometr 

a hodinové sazby  

• Cena za hodinu od 39kč s DPH   

• Cena na km od 3,9kč s DPH, včetně paliva 

• Nabízíme možnost přizpůsobení se více modelům z pohledu užívání 

jednotlivcem / firmou 

• Možnost individuálního nastavení podmínek pro firmy, podle míry 

využívání služby (rozsah služby, tarify na míru, zaměstnanecký 

program, kniha jízd, atd.) 

Výhody, podmínky a možnosti 
našeho carsharingu 



 

• Používáme vlastní systém vyvinutý našimi 

programátory 

• Jednoduché řešení orientované na uživatelský 

komfort 

• On-line rezervace vozu prostřednictvím našeho 

rezervačního systému 

• K dispozici interaktivní mapa se všemi 

dostupnými vozy 

• Přehledné statistiky 

• Okamžité informace o stavu rezervace a 

cenách 

• Podpora více účtů uživatele 

(soukromý/firemní) 

 

 

 

 

 

 

Rezervační systém 



 

• Umožňuje rezervovat vůz CAR4WAY 

• Provádění změn rezervací 

• Zobrazení mapy se všemi dostupnými vozy CAR4WAY 

• Možnost rezervace vozu z mapy 

• Zobrazení seznamu vozidel se vzdálenostmi uživatele od 

daného vozu 

• Zobrazení informací o vozidlech – např. hladina paliva 

nebo obsazenost vozu dalšími zákazníky 

 

Mobilní aplikace CAR4WAY 



Carsharing ve světě 
 

• Rychle rostoucí segment ve světě  

• Z ekonomických a ekologických důvodů je i ve světě carsharing 

jedinou variantou jak uspokojit potřeby lidí 

• V milionových městech jako Londýn nebo Mnichov si to v dnešní 

době neumí bez carsharingu představit (tisíce uživatelů jen v 

Londýně) 

• Obliba u obyvatel stoupá přímo úměrně s povědomím mezi nimi 

(oslovením ze strany správy měst, státu nebo lobování u velkých 

korporací) 

 

 



Carsharing ve světě  
dle průzkumu carsharingové asociace ve 12 městech,  

3 zemích 

 

• Uživatelé casharingu jsou převážně mladí a vzdělaní lidé 

• 49% uživatelů ve stáří do 34 let 

• Většinou nevlastní vůz 

• Dvoučlenné rodiny, prozatím bez dětí 

• Většina přistoupila k užívání casharingu méně než před 1 rokem 

• 61% uživatelů preferuje pěší vzdálenost ke stanovišti vozu pod  
20 minut 

• 52% preferuje on-line rezervaci 

• 70% preferuje provedení vozů hatchback  



Cíle pro rok 2016 
 

200 vozů v Praze 
50 vozů mimo Prahu 

 
= Číslo 1 na trhu carsharingu v ČR 

 


