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Škoda Auto připravuje další fázi své produktové 
ofenzívy. Již v roce 2016 představí nový model SUV. 
Velké, až sedmimístné SUV, postavené s využitím 
platformy MQB, 
už před delší 
dobou sliboval 
bývalý předseda 
p ř e ds t ave n s t va 
Škoda Auto 
Winfried Vahland. 
Pro jeho výrobu 
byly vytvořeny 
podmínky v závodě 
v Kvasinách, kde 
se má tento vůz 
vyrábět společně 
s obdobně 
k o n c i p o v a n ý m 
vozem značky Seat.

„Poté, co Škoda v uplynulých letech důsledně 
rozšiřovala a modernizovala modelovou paletu, běží 
teď na plné obrátky přípravy na další fázi modelové 
ofenzívy, v jejímž rámci Škoda mimo jiné posílí 
své zastoupení v segmentu SUV,“ uvedl předseda 
představenstva společnosti Škoda Auto Bernhard 
Maier.

O podobě prvního SUV značky Seat hodně 
napověděl vloni v Ženevě předvedený koncept 

20V20. Jak bude vypadat novinka značky Škoda 
se zatím úspěšně tají. Pro ukrytí jeho designu totiž 
Škoda Auto zvolila zajímavý postup, když testovací 

prototypy jezdí 
s prodlouženou 
karoserií modelu 
Yeti a jejich 
fotografie se občas 
oběvují v tisku. Také 
o jménu se vedou 
velké diskuze. 
Nápovědou by 
snad mohlo být, 
že si Škoda Auto 
v říjnu nechala 
zaregistrovat jméno 
Kodiaq.

Jisté je, že nové SUV 
bude nabízet pohon všech kol s mezinápravovou 
spojkou Haldex a speciální režim pro jízdu v těžším 
terénu. Pohonné jednotky by měly být do značné 
míry obdobné jako u modelu Superb.

Premiéra tohoto vozu se předpokládá počátkem 
března na autosalonu v Ženevě nejprve ve formě 
konceptu a posléze v sériové podobě na podzim v 
Paříži.

Škoda Auto připravuje nové SUV
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Kontrola turbodieselů EA189 nemá být povinná
Ministr dopravy Dan Ťok na Ministerstvu 
dopravy přivítal zástupce ostatních 
členských států Visegrádské čtyřky. 
Společně jednali o dalším postupu v 
kauze týkající se vznětových motorů 
z koncernu Volkswagen. Výsledkem 
jednání, jehož cílem bylo vyměnit 
si informace o dopadech kauzy a 
navrhnout plánovaná opatření s co 
nejmenším dopadem na koncové 
uživatele vozů s dotčenými motory, byl 
jednoznačný: pro povinné svolávací akce nejsou zákonné prostředky. Výsledek jednání 
tak potvrdil předběžné závěry z jednání ministra Dana Ťoka s britskou homologační 
autoritou VCA (Vehicle Certification Agency) a britským ministrem dopravy Patrickem 
Mc Loughlinem. Nepovinné prohlídky v servisu by mohly začít na přelomu prvního a 
druhého čtvrtletí 2016, proběhnout by podle ministra měly až u 80 % dotčených vozů.
více na www.autoweek.cz

S balíky a dopisy pojedou 
elektromobily
Česká pošta se zapojila do 
projektu Elektromobilita Skupiny 
ČEZ. V ostrém provozu bude 
po dobu šesti měsíců testovat 
elektromobily. Při doručování 
zásilek v centru Prahy budou 
terénním pracovníkům České 
pošty sloužit dvě nové dodávky 
s elektrickým pohonem - Nissan 

eNV200 a Peugeot Partner Electric. V průběhu testování budou prověřeny ve všech 
klimatických podmínkách - od zimy až do léta. Pro dobíjení obou elektromobilů zapůjčil 
ČEZ České poště dobíjecí stanici, která je umístěna v areálu Masarykova nádraží.
Nissan eNV200 má objem nákladového prostoru 3,47 m3, největší užitečnou hmotnost 
770 kg a dojezd 163 km podle cyklu NEDC. U Peugeotu Partner Electric je objem 
nákladového prostoru 3,3 m3, užitečná hmotnost 510 kg a dojezd 170 km. 
více na www.autoweek.cz

Další témata 2. týdne na www.autoweek.cz:
Úspěšná prodejní bilance pro Peugeot ČR
Prodejní rekord Porsche Inter Auto CZ v roce 2015
Autostadt ve Wolfsburgu hlásí rekordní návštěvnost i prodej nových aut
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Opel zahájil předprodej kombi Astra Sports Tourer. 
Stejně jako hatchback kombi využívá novou lehkou 
architekturu GM D2XX, která snížila hmotnost vozu 
až o 200 kg. K zákazníkům přijde začátkem jara. 

Na kombi verzi Sports Tourer tradičně připadá asi 30 
% prodeje modelu Astra v Evropě. V České republice 
by tento podíl měl být větší. Pro české prodejce značky 
je tato verze důležitá i vzhledem k její významné roli 
při oslovování fleetové klientely.

Podoba kombi Sports Tourer navazuje na dynamické 
linie základního pětidveřového hatchbacku Astra 
přesně v souladu se stylem zavedeným šéfdesignérem 
Markem Adamsem. Nová Astra Sports Tourer má 
délku 4702 mm, takže spolu je navenek prakticky 
stejně velká jako předchozí model. Uvnitř však nabízí 
větší prostor.

Nabídka motorů pokrývá výkony od 70 kW (95 k) do 
147 kW (200 k). Zážehové i vznětové motory nejnovější 
generace o objemu od 1,0 do 1,6 litru mají přímé 

vstřikování paliva. Proti původní nabídce se spolu 
se Sports Tourerem přidá ještě vznětový motor se 
dvěma turbodmychadly 1,6 BiTurbo CDTi s výkonem 
118 kW (160 k). Ten bude k dispozici i pro hatchback.

Absolutní novinkou, kterou Astra uvedla do segmentu 
kompaktních vozů, a kterou dostane i Sports Tourer, 
jsou inteligentní adaptivní světlomety IntelliLux LED 
Matrix, oceněné cenou SafetyBest 2015. 

Kombi Sports Tourer lze již objednávat za cenu o 
25 000 Kč zvýšenou proti srovnatelným verzím s 
karoserií hatchback. Tzn. základní verze Selection se 
zážehovým motorem 1,4 l přijde na 344 900 Kč. V 
nízkých celkových provozních nákladech nové Astry 
Sports Tourer bude hrát významnou roli i nejdelší 
servisní interval ve třídě 30 000 km.

Opel v ČR pro první polovinu roku připravuje také 
rozšíření on-line asistenční a záchranné služby OnStar 
také na území České republiky.

více na
www.autoweek.cz
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Opel GT Concept se blíží
Opel na autosalonu v Ženevě představí koncept zcela nového sportovního vozu. Šéf 
Opel Group Dr. Karl-Thomas Neumann avizuje příjezd konceptu GT Concept, který má 
být dalším výrazným momentem v  evoluci designerské filozofie značky Opel. Nový 
koncept se už svým označením GT Concept hlásí k modelu Opel GT z let 1968 až 
1973. Jeho podoba by měla vycházet z designérského stylu konceptu Monza Coupe 
z roku 1973, který navrhl hlavní designér 
Opelu Mark Adams. Opel GT Concept 
ale bude rozměrově odpovídat 
kompaktnímu modelu Astra, s nímž bude 
v předpokládané sériové podobě sdílet i 
základní konstrukční prvky. Připravovaný 
sportovní vůz se ve světové premiéře 
představí na autosalonu v  Ženevě 3. 
března. Více Opel zveřejní už 21. ledna.
více na www.autoweek.cz

Volkswagen v USA zřejmě některá 
auta odkoupí
Ve Spojených státech Volkswagen 
čelí požadavku agentury pro 
životní prostředí EPA, aby většinu 
z automobilů s motory EA 189 
vybavenými softwarem zajišťujícím 
podvádění při měření emisí NOx, 
odkoupil zpět. Nejvyšší představitel 
Volkswagenu Matthias Mueller v 
předvečer autosalonu v Detroitu 

tuto možnost nevyloučil. Podle německých médií by to mohlo znamenat odkoupení až 
115 000 automobilů. Při své první návštěvě USA v roli šéfa Volkswagenu Mueller připojil 
nabídku, že automobilka dodatečně vybaví první generaci motorů EA189 systémem 
katalytické redukce. Ten vyžaduje zabudovat do vozu nádrž na roztok močoviny. 
V USA už 265 000 majitelů vozů s motory EA 189 využilo nabídku a vyzvedlo si platební 
kartu s částkou 500 USD a poukaz na speciální služby u dealera rovněž za 500 USD.
Volkswagen v USA nechce skončit s prodejem turbodieselů, nicméně už předvedl i 
jiné alternativy - koncept mikrobusu BUDD-e s elektrickým pohonem a novou generaci 
SUV Tiguan ve verzi GTE Active s hybridním pohonem s možností dobíjení (Plug-In).
více na www.autoweek.cz
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Fiat Tipo získal ocenění AutoBest 2016. Tento klíčový 
model nové strategie Fiatu se do světa vydává z 
Turecka ze závodu společnosti Tofaş v Burse. Proč se 
bude klíčový model Fiatu vyrábět právě v Turecku? 
Odpověď nám dal šéf FCA pro region EMEA Alfredo 
Altavilla: „Tofaş v Burse je nejlepším montážním 
závodem v celém regionu. Dlouhodobě dosahuje 
úžasně vysokou úroveň kvality produkce, a proto 
jsme zde uskutečnili rozsáhlé investice.“

Kvalita výroby, energetické efektivita produkce, její 
ohleduplnost k životnímu prostředí a bezpečnost 
práce vynesly závodu Tofaş v Burse zlaté ocenění v 
mezinárodním programu World Class Manufacturing 
(WCM). Tím se může chlubit jen velmi málo továren 
po celém světě a řadí jej mezi ty nejlepší podle 
globálních standardů.

Ředitel továrny Akin Aydemir nám k tomu řekl: 
„Naše úspěchy jsou založeny na studiu osvědčených 
postupů, a to nejen v automobilovém průmyslu, ale ve 
všech odvětvích. Učíme se z existujících metod, jako 
jsou například Total Engineering a Just-in-time. WCM 
je zaměřena na neustálé zlepšování standardů kvality 
výroby a současně eliminuje plýtvání a ztráty. To vše 
nás vede k jasnému cíli: Just zero, tedy žádný odpad, 
žádné defekty, žádná přerušení, žádné zásoby a 
samozřejmě žádné nehody. Dosažení zlatého ocenění 

WCM se nestalo završením naší snahy, ale novým 
začátkem pro ještě větší úsilí pro nejlepší kvalitu u 
automobilů z projektu Tipo/Ægea.“

V lisovně Tofaş se vyrábějí díly i pro Jeep Renegade 
a Fiat 500 X, oba montované v Melfi, ale také pro 
vozy Maserati. Lisují se zde dokonce i díly pro jiné 
automobilky - BMW, Daimler, Ford a Volkswagen!

Továrna v Burse je první v rámci koncernu FCA, kde 
nepotkáte žádné vysokozdvižné vozíky - veškerou 
dopravu zajišťují mobilní roboty AGV (Automatic 
Guided Vehicle). S tím souvisí i revoluční postup finální 
montáže. Zatímco jinde se usiluje o minimalizaci 
zásob na pracovištích, tady nejsou žádné. Vše 
potřebné ke každému montovanému vozu zvlášť 
přivážejí vozidla AGV. Připojené montážní vozíky pak 
popojíždějí souběžně s montážní linkou. Z vozíků 
se vysouvají sedátka pro operátory v ergonomicky 
optimalizované poloze a předkládají se jim potřebné 
díly i nástroje k montáži. Správný utahovací moment 
při montáži se kontroluje pomocí Bluetooth. Tento 
revoluční montážní systém byl vyvinut a realizován 
v Turecku. V Tofaşi jsou na něj patřičně hrdí, ale také 
si jej patřičně chrání, takže zde je fotografování a 
filmování přísně zakázáno.

více na
www.autoweek.cz
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Nový Lexus LC 500
Lexus představil na autosalonu v Detroitu nové sportovní kupé LC 500 vybavené motorem 
V8 5,0 l. Stylistické ztvárnění vychází z konceptu LF-LC. Ryze sportovní ráz vozu podtrhují 
aerodynamické linie a funkční doplňky - zadní difuzor, aktivní zadní spoiler či masivní 
kola 20“ nebo 21“. 
LC 500 je vůbec prvním vozem značky, jenž bude využívat novou podvozkovou 
platformu určenou pro vozy s pohonem zadních kol, která se doposud neobjevila u 
žádného jiného vozu a jež je součástí 
nové globální architektury GA-L 
pro prémiové modely Lexus. Díky 
promyšlené konstrukci skeletu 
karoserie s vysokou torzní tuhostí, 
propracované geometrii zavěšení 
kol typu multilink a optimálnímu 
rozložení hmotnosti v poměru 52:48 
% by měl nový LC 500 patřit mezi 
nejagilnější i nejkomfortnější vozy své 
kategorie.
více na www.autoweek.cz

Kia Telluride - pohled do 
budoucnosti luxusních SUV
Kia Motors na autosalonu 
v Detroitu předvedla vizi 
velkého luxusního SUV Telluride. 
Sedmimístný koncept přináší 
moderní techniku zaměřenou 
na pohodlí posádky vozu 
a naznačuje úmysl značky 
nabídnout v budoucnosti 
velké luxusní sedmimístné SUV 

v kategorii nad současným modelem Sorento. Telluride má klasické přední dveře v 
kombinaci se zadními dveřmi otevíranými protisměrně. V opěradlech čtyř samostatných 
sedadel je několik výřezů, v nichž jsou zabudovány inteligentní snímače sbírající 
důležité informace o zdravotním stavu cestujících. Tato data se zobrazují na displejích 
začleněných do vnitřního obložení dveří a poté se synchronizují s „omlazujícím“ 
terapeutickým systémem LER (Light Emitted Rejuvenation). Součástí systému je velký 
LED panel pod střešním oknem, produkující terapeutické světelné obrazce s cílem 
snižovat únavu cestujících. 
Koncept Telluride navrhlo kalifornské designové centrum KDCA (Kia Design Center 
America) v Irvine.
více na www.autoweek.cz
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Personalia z

Z AutoSAP odejde ředitel Antonín Šípek
Sdružení automobilového průmyslu přijde 
o dlouholetého ředitele sekretariátu Ing. 
Antonína Šípka. Z pozice odejde po 
vzájemné dohodě k 31. lednu. Jméno 
jeho nástupce zatím není známé. 
„Odcházím po 43 letech práce v 
automobilovém průmyslu, z toho po 
více než 26 letech ve sdružení,” rozloučil 
se Šípek 7. ledna na tiskové konferenci 
s novináři. Sdružení bude také na 
dalším zasedání Rady ředitelů v březnu 
volit prezidenta. Mandát současného 
prezidenta Martina Jahna, který byl 
nominován mladoboleslavskou Škodou, 
vypršel 31. prosince 2015. 

Změna v PR oddělení českého Fordu
Česká Ford Motor Company plní na 
začátku roku 2016 personální rubriky. Od 
1. ledna si své pozice vyměnili dosavadní 
marketingový a technický ředitel. Nyní 
import oznámil změnu ve svém PR teamu. 
Na počátku roku 2016 převzal Dušan 
Fornůsek roli FCSD (technického) ředitele 
společnosti, zatímco Martin Sládek se stal 
jejím marketingovým ředitelem. Výměna 
se v lednu odehraje také v komunikaci. 
„Od ledna týdne dojde v PR oddělení 
Fordu k personální změně. Vzhledem 
k tomu, že odcházím na mateřskou 
dovolenou – nastupuje do Fordu kolegyně 
z AMI Communications, slečna Michaela 
Vaníčková,“ informovala nás dosavadní 
PR pracovnice značky Nikola Kirschová.

Personální změna v Porsche Inter 
Auto CZ
Pozici PR a HR manažerky společnosti 
Porsche Inter Auto CZ převzala od 
Ireny Bandové, která odchází na 
vlastní žádost, Mgr. Zuzana Křížková, 
MBA. Křížková vede PR značek 
Porsche, Bentley a Lamborghini a 
zároveň HR skupiny Porsche Inter 
Auto CZ. Přichází ze společnosti IPSOS 
GmbH se sídlem v Berlíně. Zkušenosti 
v oblasti PR získala na Ministerstvu 
zahraničí a Ministerstvu vnitra ČR. 
Vystudovala Filozofickou fakultu UK v 
Praze a titul MBA získala na Sheffeld  
Hallam University ve Velké Británii.
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Českobrodská 10/19, Praha 9.

Partner organizace:

Jen v PDF ještě najdete:
Výroba vozidel v ČR dosáhla v roce 2015 nového rekordu
Peugeot vyhrál Dakar 2016
Rekordní rok 2015 pro Škoda Auto
Trh s ojetými vozy v roce 2015 v České republice
Importérské certifikované programy pro prodej ojetin

http://www.oldtimermagazin.cz


V České republice bylo v roce 2015 vyrobeno celkem 
1 328 788 silničních vozidel, z toho 1 305 330 motor-
ových a 23 458 přípojných. Jedná se o nejvyšší roční 
produkci vozidel v dosavadní historii České republiky 
či Československa. 
Podle údajů jednotlivých výrobců se v roce 2015 pro-
dukce osobních automobilů v České republice těsně 
přiblížila hranici 1,3 
milionu - vyrobeno 
bylo 1 298 236 osob-
ních automobilů včet-
ně lehkých užitkových. 
Na celkové produk-
ci osobních auto-
mobilů participovali 
v roce 2015 celkem tři 
výrobci: Škoda Auto 
se na výrobě podílela 
56,8 %, Hyundai Mo-
tor Manufacturing Czech Nošovice necelými 26,4 % a 
TPCA Czech více než 16,9 %. Počet vyrobených osob-
ních automobilů na 1000 obyvatel dosáhl hodnoty 
123,2 (v roce 2014 to bylo 118,4 OA /1000 obyvatel). 
Další historický rekord byl v roce 2015 dosažen i v pro-

dukci autobusů, kterých bylo poprvé v historii v ČR 
vyrobeno více než 4000 - celková produkce českých 
výrobců dosáhla celkem 4517 vozidel. Dosavadní 
nejvyšší roční produkce autobusů (3893 z roku 2014) 
tak byla překonána o více než 600 kusů. Společnost 
Iveco Czech Republic dosáhla oproti roku 2014 
nárůst produkce o 13,4 % (podíl na celkové produk-

ci přitom činil 82,5 %) 
a firma SOR Libchavy 
vyrobila o 33,9 % více 
autobusů než v roce 
2014 (podíl na pro-
dukci 16,4 %). Ostatní 
tuzemští výrobci se 
na výrobě autobusů 
podíleli 1,0 %.
K o p ř i v n i c k á 
společnost Tatra 
Trucks v roce 2015 vy-

robila 850 vozidel, což představuje nárůst produkce 
nákladních automobilů o 3,5 %. 
Jawa Moto vyrobila celkem 1727 motocyklů, což je o 
60,6 % více než v roce 2014. 

Výroba vozidel v ČR dosáhla v roce 2015 nového rekordu

více na
www.autoweek.cz
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Škoda Auto ve 120. roce existence společnosti dosáh-
la nového prodejního rekordu a podruhé za sebou 
prodala více než 1 milion vozů za jeden kalendářní 
rok. Celosvětový prodej značky v jubilejním roce vz-
rostl o 1,8 % na 1 055 500 vozů (2014: 1 037 200). Sil-
ný růst značka Škoda zaznamenala v západní a střed-
ní Evropě.

V západní Evropě Škoda v roce 2015 rostla o 4,3 % na 
430 900 dodaných vozů. Na svém druhém největším 
trhu Německu zvýšila automobilka v roce 2015 své 
dodávky zákazníkům o 6,2 % na 158 700 vozů (2014: 
149 500) a opět tak posílila svou pozici nejsilnější zah-
raniční značky. Dvouciferný růst zaznamenala Škoda v 
Itálii (16 600 vozů; +16,8 %), Portugalsku (3 100 vozů; 
+30,7 %), Španělsku (22 100 vozů; +24,1 %), Švédsku 
(15 100 vozů; +10,9 %) a Irsku (7 900 vozů; +25,1 %).

Ve složitých podmínkách východoevropských trhů, 
vyjma Ruska, dodala Škoda svým zákazníkům v roce 
2015 celkem 32 700 vozů (2014: 34 700). Tržní podíl 
značky vzrostl na 7,5 % (2014: po 6,6 %). 

V Rusku dosáhl prodej vozů značky Škoda za celý 
rok hodnoty 55 000 vozů (2014: 84 400), tržní podíl 
se zvýšil na 3,7 % (2014: 3,6 %). Dvouciferným tem-
pem rostla Škoda v Rumunsku (9000 vozů; +23,0 %), 
Srbsku (5900 vozů; +14,4 %), v Bulharsku (2600 vozů; 
+27,9 %). 

V nejlepším světle se Škoda v roce 2015 předvedla 
ve střední Evropě: značka rostla o 14,8 % na 172 100 
vozů (2014: 149 900). Tržní podíl značky přitom vz-
rostl na 20,9 % (2014: 20,0 %). Prodej značky Škoda 
na domácím českém trhu vzrostl dokonce o 21,1 % 
na 85 000 vozů (2013: 70 200). Rovněž dvouciferný 
růst zaznamenala automobilka na Slovensku (18 300 
vozů; +11,3 %) a ve Slovinsku (5700 vozů; +13,9 %). 

V Číně si značka Škoda udržuje stabilní odbyt. Za 
celý rok vzrostl prodej v nejsilnějším trhu značky o 
0,1 % na 281 700 vozů (2014: 281 400). Pozitivní vývoj 
zaznamenala Škoda v roce 2015 v Izraeli (17 800 vozů; 
+17,4 %) a v Turecku (22 200 vozů; +58,4 %). V Indii 
dodala Škoda v roce 2015 svým zákazníkům 15 800 
vozů (2014: 15 500).

Dodávky vozů značky Škoda zákazníkům v roce 2015 
(v kusech, zaokrouhleno, po jednotlivých modelech; 
+/- v % oproti předchozímu roku):
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Informace o trhu s ojetými vozidly v roce 2015

Na základě své analýzy společnost Cebia zjistila, že v 
ČR bylo v roce 2015 prodáno 660 000 ojetých osobních 
vozidel, což znamená více než 6% nárůst oproti roku 
2014. Podle údajů SDA bylo vloni individuálně dovezeno 
a zaregistrováno 151 334 ojetých vozidel, což znamená 
nárůst o 26 % oproti roku 2014 a historicky nejvyšší 
počet ojetých vozidel od roku 2008. Téměř polovina z 
nich byla starší 10 let. Zbývajících 508 666 ojetých vozidel 
bylo koupeno v tuzemsku (meziroční nárůst téměř 2 %). 

Z 660 000 ojetin bylo zhruba 350 000 (53 %) prodáno mezi 
soukromými osobami a 310 000 bylo prodáno prodejci 
ojetých vozidel. Z prodejců ojetých vozidel prodaly 
nejvíce vozidel 
autobazary - 
230 000 ojetých 
vozidel.

Znamená to, 
že v roce 2015 
p ř e k v a p i v ě 
vzrostl zájem 
č e s k ý c h 
m o t o r i s t ů 
o dovážené 
ojetiny, a to i 
přes značná 
rizika s nimi 
spojená a přes 

jejich zdražení, zejména vyšší míru stáčení kilometrů (o 
50 %), podvodné omlazení, neznámý původ a předělání 
identifikátorů vozidla. Jejich kupující se mylně domnívají, 
že výběrem vozidla ze zahraničí se stočeným vozidlům 
vyhnou. Ve skutečnosti se často dovážejí vozidla s 
nezjistitelnou historií.

Průměrná cena ojetých vozidel prodaných v loňském 
roce klesla z 205 000 na 196 000 korun. Průměrné stáří 
vloni prodaných vozidel bylo 9,5 roku. V roce 2015 byla 
čtvrtina prodaných vozidel starých 6 až 9 let, ale na druhé 
straně vzrostl podíl vozidel starších 10 let, který tvoří 45 
% všech prodaných ojetin. To je alarmující číslo, které 

nekoresponduje 
s udávaným 
stavem najetých 
k i l o m e t r ů . 
P r ů m ě r n á 
h o d n o t a 
udávaná na 
tachometru v 
roce 2015 byla 
142 000 km, 
přičemž téměř 
polovina vozidel 
měla uvedený 
stav tachometru 
mezi 100 000 a 
200 000 km. 
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Importérské certifikované programy vloni 
zaznamenaly růst o 21 %, rostly tedy výrazně rychleji 
než celý trh s ojetými vozidly, který vykázal růst jen 
o 6 %. V roce 2015 bylo v rámci těchto programů 
prodáno 66 762 ojetých vozidel, což je téměř 20 % 
ze všech ojetých vozidel prodaných autobazary, 
leasingovými společnostmi a dealery. 

Leadery v tomto segmentu ojetin jsou jednoznačně 
vozy koncernu Volkswagen v čele se značkou Škoda 
Plus a programem Das 
WeltAuto, které dohromady 
mají 80 % celého segmentu 
ojetin prodávaných v rámci 
certifikovaných programů. 

Základním rysem všech 
certifikovaných programů 
je důraz na kvalitu 
prodávaných vozidel, kterou 
importéři a jejich prodejci 
zajišťují poskytováním 
nadstandardních a 
prodloužených záruk, certifikací kvality a poskytováním 
služeb při prodeji vč. prověřování a dokládání historie 
vozů. Například program Das WeltAuto, což je 
program importéra značek koncernu Volkswagen 

společnosti Porsche Česká republika, vloni spustil 
spolupráci s poskytovatelem prodloužených záruk 
německou společností Car Garantie. Programy 
Peugeot Vyzkoušené vozy a Citroën Select poskytují 
k prodaným vozům Pečeť jakosti DEKRA. Program 
Opel Certifikované ojeté vozy nastavil celoevropské 
standardy s nezávislou certifikační autoritou TÜV 
Nord v ČR.

Importéři prodej certifikovaných ojetin podporují 
marketingovými benefity. 
Například DWA poskytuje 
poukaz na servis v hodnotě 
až 6000 Kč nebo Hyundai v 
programu i-Best poskytuje 
celoevropskou asistenční 
službu na 1 rok zdarma.

S certifikovaným programem 
na prodej ojetin začal vloni 
i Ford pod názvem Ford 
Garant. Na restart a budoucí 
rozvoj sází i BMW, který 

letos plánuje výrazné oživení svého programu BMW 
Premium Selection zárukou na 2 roky bez omezení 
km zdarma ke každému vozu do 5 let stáří resp. 120 
000 km.
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Po 26 letech od svého posledního úspěchu Peugeot 
popáté v historii vyhrál Dakar. Vůz Peugeot 2008 
DKR s pohonem dvou kol vyhrál Dakar již při své 
druhé účasti v soutěži. 
Dvojice Stéphane 
Peterhansel a Jean-
Paul Cottret dosáhla 
dalšího vítězství - 
šestého společného s 
auty, ale také celkově 
12. pro Peterhansela - 
šestinásobného vítěze 
na motocyklu.

Team Peugeot 
Total vyslal na 9500 
km dlouhou trasu 
napříč Argentinou a 
Bolívií v extrémních povětrnostních podmínkách a 
v nadmořských výškách přesahujících 4800 metrů 
nejúžasnější sestavu, jaká kdy byla na Dakaru k 
vidění. K posádkám Stéphane Peterhansel/Jean-Paul 
Cottret, Carlos Sainz/Lucas Cruz a Cyril Despres/
David Castera, kteří se dělili o 17 vítězství v Dakaru, se 
připojili sedminásobní mistři světa v rallye Sébastien 
Loeb a Daniel Elena.

Technici Peugeotu v loňském roce při své první účasti 
v soutěži v Jižní Americe získali cenná ponaučení a od 
té doby usilovně pracovali na tom, aby vůz zlepšili. 
Nižší, širší, delší a mnohem výkonnější nový Peugeot 
2008 DKR plně prokázal svůj potenciál. 

Posádky Teamu Peugeot Total potvrdily své vedení v 
soutěži hned od první zkoušky. Sébastien Loeb využil 
své zkušenosti z rallye a připsal si několik vítězství ve 
zkouškách, ale Stéphane Peterhansel a Carlos Sainz 
byli těsně za ním. V průběhu prvního týdne vozy 
Peugeot 2008 DKR dosáhly šesti umístění na prvních 
dvou místech a dvou na prvních třech místech. Po 
odpočinkovém dni následovaly náročné zkoušky ve 
vysoké nadmořské výšce v Bolívii, kde nejlepší umístění 
v celkovém pořadí získávali Loeb, Peterhansel a Sainz.

Druhý týden soutěže nabídl proměnlivější trasy s 
častější jízdou mimo cesty, vyžadující použití navigace 
při přejezdech přes duny. V tomto nebezpečném 
terénu ztratili šance na vítězství Loeb a Sainz kvůli 
převrácení a mechanické poruše. Despres nabral 
zpoždění již v páté etapě kvůli problému s turbem, a 

tak to byl Stéphane Peterhansel, který zůstal hlavním 
uchazečem o vítězství. Vyhrál rozhodující etapu vedoucí 
přes proslulé duny Fiambala a v 10. ze 13 etap získal 

hodinový náskok v 
čele závodního pole, 
který udržel až do 
cíle.

1. Stéphane 
Peterhansel (F)/
Jean-Paul Cottret 
(F), Peugeot 2008 
DKR 45 h 22 min 10 
s

2. Nasser Al-Attiyah 
( QAT ) / M a t t h i e u 
Baumel (F), Mini All 

4 Racing +34 min 58 s

3. Giniel De Villiers (ZA)/Dirk Von Zitzewitz (D), Toyota 
Hilux +1 h 02 min 47 s

4. Mikko Hirvonen (FIN)/Michel Perin (F), Mini All 
4 Racing +1 h 05 min 18 s, 5. Leeroy Poulter (ZA)/
Robert Howie (ZA), Toyota Hilux +1 h 30 min 43 s, 6. 
Nani Roma (E)/Alex Haro Bravo (E), Mini All 4 Racing 
+1 h 41 min 06 s, 7. Cyril Despres (F)/David Castera 
(F), Peugeot 2008 DKR +1 h 49 min 04 s, 8. Vladimir 
Vasiljev (RU)/Konstantin Žilcov (RU), Toyota Hilux 
+2hr 1m 45s, 9. Sébastien Loeb (F)/Daniel Elena (MC), 
Peugeot 2008 DKR, +2 h 22 min 09 s, 10. Harry Hunt 
(GB)/Andy Schulz (GB) Mini All 4 Racing +3 h 11 min 
30 s

Peugeot vyhrál Dakar 2016
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