RÁDI JEZDÍME SPOLU
Kodex ambasadora Jezdíme spolu
Jsem dochvilný.
Dodržuji pravidla silničního provozu a zásady bezpečné jízdy.
Jezdím efektivně.
Chovám se slušně k cestujícím i k ostatním účastníkům provozu.
Chovám se tak, aby cestující chtěli využívat spolujízdy i nadále.
Udržuji své vozidlo čisté a reprezentativní.
Neprezentuji při spolujízdě své politické ani náboženské názory.
Šířím myšlenku spolujízdy mezi kolegy i ve svém okolí.
Na základě svých zkušeností předávám podněty ke zlepšení služby.

Povinnosti Ambasadora
Měsíčně vypíši minimálně 15 zpátečních jízd (v obou směrech)
na své trase.
Vedu palubní deník - zápis o uskutečněných jízdách a počtu
přepravených osob.

Udržuji své vozidlo v perfektním technickém stavu a dbám na pravidelnou údržbu.
Udržuji své vozidlo čisté a reprezentativní.
Nikdy neriskuji zdraví své a pasažérů.
Svou jízdou jdu příkladem ostatním řidičům.
Jsem součinný při pravidelném měsíčním reportování (palubní deník).
1x měsíčně zašlu ofocené stránky palubního deníku koordinátorovi
ambasadorů.
Sbírám podněty své a svých pasažérů k fungování programu Jezdíme
spolu.
Zvážím zapojení do kampaně Ambasador jezdíme spolu (blog, focení,
součinnost při natáčení produktového videa).
Jsem aktivní v případě dotazů na fungování programu Jezdíme spolu.
Propaguji službu Jezdíme spolu ve svém okolí.
Jsem aktivní v případě dotazů na fungování programu Jezdíme spolu.

Co mi přinese role Ambasadora?
Pravidelná smluvní odměna.
Počet přepravených pasažérů násoben koeficientem 1,25 = větší
počet bodů využitelných pro čerpání odměn.
Možnost přímého ovlivnění směřování a rozvoje programu Jezdíme
spolu
Pozvánky na speciální akce organizované ŠKODA AUTO a partner.
Spolupráci na mediálních výstupech . (profesionální fotoprodukce a
dispozice) možnost stát se tváří programu.
2x ročně vstupenky do ŠKODA Muzeum + voucher na občerstvení v
přilehlé restauraci .
Zvýhodněná nabídka operativního leasingu vozidel ŠKODA.
Čtvrtletní setkání s koordinátorem Ambasadorů.

„Nelze být součástí dnešního, globálně propojeného světa, aniž
bychom na sebe vzali svůj díl odpovědnosti za životní prostředí
a za budoucnost dalších generací.“

Spolujízda má svá pravidla
Účastí na projektu Jezdíme spolu, a to jak prostřednictvím užívání
aplikace TwoGo (dále jen „aplikace“) či jiným způsobem, řidič souhlasí
a zavazuje se dodržovat níže uvedená pravidla:
Řidič je odpovědný za všechny cestující v autě. Řidič odpovídá za řádné připoutání bezpečnostními pásy všech spolucestujících.
Není-li řidič zároveň vlastníkem vozidla, zajistí si od vlastníka prokazatelný doklad o sjednání zákonného povinného ručení (zelená karta) ve
smyslu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích* pro vozidlo, které má být užito pro sdílenou jízdu (dále jen
„spolujízda“).
Řidič zváží sjednání úrazového připojištění osob na ostatních sedadlech pro případ dopravní nehody.
Řidič zajistí, že vozidlo, jež má být užito pro spolujízdu, je ve stavu
umožňujícím provoz na pozemních komunikacích dle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích*.
Řidič je držitelem platného řidičského oprávnění.
Řidič dodržuje během spolujízdy všechny dopravní předpisy ve smyslu
zákona o silničním provozu**.
Řidič se chová ke spolucestujícím tak, aby se při spolujízdě cítili bezpečně a příjemně.
Řidič zadává o spolujízdě pravdivé a přesné informace do aplikace
TwoGo, zejména co se týče místa pro vyzvednutí, cílové destinace
jízdy a časových údajů.
Řidič informuje ostatní cestující o případné změně nebo zrušení jízdy,
a to v dostatečném předstihu.
Řidič se vždy dohodne před započetím spolujízdy na výpočtu konečné
ceny za spolujízdu se spolucestujícími, která však nesmí být vyšší, než
cena doporučená aplikací TwoGo.
V případě, že řidič využívá pro spolujízdy služební vůz, může žádat
od spolucestujících finanční spoluúčast za cestovní výdaje pouze při

soukromých cestách, nikoliv při cestách služebních.
Pokud přesáhnou celkové příjmy řidiče v návaznosti na účast v projektu Jezdíme spolu (spolu s ostatními příležitostnými příjmy) hranici 30.000 Kč za rok, bere řidič na vědomí, že tyto příjmy podléhají
zdanění.
Řidič nebude kontaktovat účastníky projektu Jezdíme spolu za jiným
účelem, než je dohodnutí na podmínkách pro spolujízdy.
Pokud dojde ke zpoždění některého ze spolucestujících, vyčká řidič
maximálně 10 minut do příchodu spolucestujícího.
V případě špatné zkušenosti se spolucestujícím, přidá řidič v aplikaci
TwoGo spolucestujícího na seznam blokovaných osob.
Řidič pomůže řešitelskému týmu ŠKODA Jezdíme spolu při zjišťování
zpětné vazby na spolujízdu.
*

Zákon č.56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o
změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

**

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

