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Velká show Carlose Ghosna
Jako Napoleon vracející se z vyhnanství působil
Carlos Ghosn při svém prvním setkání s novináři od
svého zatčení v listopadu 2018. Ve skvělé kondici,
hýřící sebevědomím v Bejrútu obvinil japonskou
justici a vedení Nissanu. „Neuprchl jsem proto,
že bych byl vinen, ale protože jsem měl nulovou
šanci na svobodný soud. Chtěl jsem ale být volný,
abych mohl mluvit a bránit se. Jsem nevinný, ale
stal jsem se rukojmím v zemi, které jsem 17 let
sloužil,“ zopakoval Ghosn. Bod za bodem vyvracel
veškerá obvinění. Na všechna obvinění měl
perfektně připravené odpovědi a dokumenty.
V následující tiskové konferenci odpovídal na
příval otázek v angličtině, arabštině, francouzštině
a italštině. Ze své internace Ghosn obvinil vedení
Nissanu, které podle Ghosna spolupracovalo
s žalobci.
Když v roce 2016 Ghosn inicioval koupi
automobilky Mitsubishi, rozhodl se předat
vedení Nissanu Japoncům, aby se sám mohl
plně soustředit na Mitsubishi. Už po roce se
ale Nissan pod japonským vedením dostal do
velkých problémů. Ty se během roku 2018 dále
prohlubovaly, takže hlavní akcionáři požadovali
změny. Ve stejné době francouzská vláda jako
hlavní akcionář Renaultu prosazovala úplné
spojení obou společností. To bylo pro Japonce
nepřípustné. Ghosn tvrdí, že on sám prosazoval
vytvoření holdingu, v němž by si obě společnosti
zachovaly vlastní identitu a vlastní vedení.
Ghosn tvrdí, že na podzim roku 2018 byla
v plném běhu jednání o přičlenění společnosti Fiat

Chrysler do aliance Renaultu a Nissanu. Jednání
s Johnem Elkanem byla naplánována na leden
2019, jenže v té době už byl Ghosn ve vězení.
Elkan se pak pokusil vytvořit partnerství FCA
s Renaultem, jenže tomu zabránila francouzská
vláda, takže se FCA dohodlo na spojení s PSA.
„Jak mohli promarnit takovou příležitost stát se
dominantním hráčem v tomto odvětví?“ prohlásil
Ghosn.
Ghosn si neodpustil kritiku současného stavu
obou společností, v jejichž čele stál. „Když se
podívám na to, co se s aliancí stalo za posledních
13 měsíců, nejsem si zcela jistý její budoucností.
V roce 2017 byla jedničkou automobilového
průmyslu, tři společnosti rostly a byly ziskové.
Dnes už aliance neexistuje. Nemají žádný zisk,
žádný růst, žádnou strategickou iniciativu, žádné
technologie. To, co vidíme, to je parodie na
alianci. Snížení tržní hodnoty Nissanu od mého
zatčení je více než 10 miliard dolarů. Během toho
období ztráceli více než 40 milionů dolarů denně!
Podobně tržní hodnota Renaultu od mého zatčení
klesla o 5 miliard eur,“ konstatoval Ghosn.
Zajímavostí bylo, když Carlos Ghosn prohlásil, že
nyní lituje jen toho, že v roce 2009 odmítl nabídku
poradce presidenta Obamy pro automobilový
průmysl Stevena Rattnera aby se ujal vedení
tehdy krachujícího koncernu General Motors:
„Dnes vím, že to byla chyba. Měl jsem to přijmout.
Nabízeli mi dvojnásobný plat, ale tehdy jsem
mu odpověděl, že to je atraktivní, ale kapitán
neopouští svou loď.“
více na
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Ghosn ukazuje na Macrona
Bývalý generální ředitel Renaultu a Nissanu na
tiskové konferenci v Bejrútu obvinil francouzského
presidenta Emmanuela Macrona, že jako
ministr hospodářství vyvolal zlobu vedoucích
pracovníků Nissanu a úředníků v Japonsku tím,
že se pokusil Nissan dostat pod kontrolu Renaultu.
Ghosn sice Macrona přímo nejmenoval, nicméně
ze souvislostí bylo zcela jasné koho míní když
uvedl, že francouzská vláda na něm požadovala,
aby proti své vůli prosadil úplné sloučení obou
automobilek.
Ghosn řekl, že vedoucí pracovníci Nissanu
a japonští vládní činitelé byli v roce 2015
šokováni rozhodnutím francouzské vlády posílit
svá hlasovací práva ve společnosti Renault.
Nečekaným nákupem akcií tehdejší ministr
hospodářství Macron navýšil podíl francouzského
státu v Renaultu, aby využil nový zákon, který
dlouhodobým investorům udělil dvojnásobná
hlasovací práva s právem blokování. Renault
přitom s podílem 43,4% plně ovládal Nissan.
„To vyvolalo velkou hořkost, a to nejen ve
vedení Nissanu, ale také v japonské vládě.
A tady začal problém,“ uvedl Ghosn. Tento krok
rozzlobil japonskou stranu aliance, protože se
obávala, že Nissan spadne zcela pod kontrolu

francouzské vlády. Přitom od doby, kdy Renault
v roce 1999 zachránil Nissan před bankrotem, se
poměr sil otočil, protože Nissan rostl a zvyšoval
svůj zisk.
Ghosn krok francouzské vlády uvádí jako
bod zvratu, od něhož se datuje napjatý vztah
mezi oběma partnery. Na začátku roku 2018
francouzská vláda vyzvala Ghosna aby upevnil
spojení Renaultu s Nissanem jako podmínku
obnovení jeho mandátu generálního ředitele.
Ghosn tvrdí, že vládu varoval, že Japonsko s tím
nebude souhlasit, dokud bude francouzský stát
akcionářem Renaultu. Ač Francie svůj podíl po
roce 2015 opět snížila, je stále nejdůležitějším
akcionářem Renaultu s dvojitým hlasovacím
právem, přičemž Nissan jím jako druhý největší
akcionář nedisponuje.
Jeden z vedoucích pracovníků Renaultu
pro agenturu Reuters ovšem nabídl jinou
interpretaci těchto událostí. Podle něho ve
skutečnosti žádné skutečné spojenectví mezi
oběma automobilkami neexistuje. Místo toho
se prý Ghosn snažil být nezbytným spojovacím
článkem mezi společnostmi, které ve skutečnosti
nikdy nechtěly spolupracovat, a on sám bránil
přímé komunikaci mezi nimi.
více na
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Luca de Meo opouští Seat
To, co se už delší dobu očekávalo,
je nyní oficiální: Luca de Meo byl podle
oficiální zprávy VW „na jeho vlastní žádost
a po vzájemné dohodě odvolán z funkcí
generálního ředitele společnosti Seat.“
Povinnosti generálního ředitele převzal
dosavadní finanční šéf společnosti Seat
Carsten Isensee.
Luca de Meo stál v čele Seatu od
roku 2015 a za jeho působení španělská
automobilka dosáhla nejlepší hospodářské
výsledky ve své historii. Spekulace o tom, že
de Meo zaujme vedoucí postavení v italské
skupině FCA nebyly dosud potvrzeny. Stejně
tak stále není jistý jeho nástup do vedení
Renaultu. Představenstvo Renaultu proti

vůli svého největšího akcionáře, kterým je
francouzská vláda, označilo rodilého Itala
za svého vyvoleného generálního ředitele.
Držitel ocenění ManBest 2008 de Meo se
k žádné z nabídek oficiálně nevyjádřil.
Otázkou je i délka doby, kdy, vzhledem
ke znalosti dlouhodobých strategických
plánů, nebude smět nastoupit ke
konkurenční společnosti.

Ceny nové generace Peugeotu 2008
Peugeot
zahajuje
prodej
nové
generace úspěšného městského SUV
modelu 2008. Nová platforma CMP přináší
při délce vozu 430 cm s rozvorem náprav
260 cm větší prostor na zadních sedadlech
a zavazadlový prostor o objemu 434 l, po
sklopení zadních sedadel 1467 l.

Základní verze 2008 Active má ve
standardní výbavě mj. palubní počítač,
Peugeot
i-Cockpit
s
analogovým
sdruženým přístrojem TFT 3,5“ a barevným
dotykovým displejem 7“ s ovladači Toggles
switches, Peugeot Connect Radio s USB,
klimatizaci, centrální zamykání s dálkovým
ovládáním, elektricky ovládaná okna,
tempomat a omezovač rychlosti, Pack
Safety, zadní parkovací asistent, přední LED
světlomety s integrovanými LED denními
světly a zadní sdružené LED světlomety.
Akční cena verze Active s motorem 1,2
PureTech 100 je 385 000 Kč, s turbodieselem
1,5 BlueHDi 100 425 000 Kč. Pro evropské
trhy se vyrábí ve španělském městě Vigo.
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Mercedes-Benz opět nejúspěšnější prémiovou značkou v ČR i ve světě
AAA Auto vylepšilo historický rekord
Uber zavedl na trzích EU kontrolu totožnosti
Dopravní aplikace Axis rozpozná barvu i typ vozu
více na
www.autoweek.cz

Prosincový sprint oživil prodej aut v Evropě
Snaha automobilek dodat co nejvíce aut
s vysokými emisemi CO2 ještě před koncem
roku a obavy zákazníků z růstu cen nových aut
vedly k dramatickému růstu registrací na konci
roku 2019.

Poptávka po čistě elektricky poháněných
a hybridních vozech vzrostla o 17,1 % na tržní
podíl 7,4 %, přičemž elektromobily mají podíl
1,6 %. Průměrné emise třetí rok po sobě rostly
na 127,9 g/km.

Pro automobilový trh v Německu byl rok
2019 nejúspěšnějším za celou dekádu. Počet
3,6 milionu nových registrací znamenal nárůst
o 5 % v porovnání s rokem 2018. K tomu přispěl
nárůst registrací v prosinci o 19,5 %! Podíl firemní
klientely vzrostl o 8,1 %, zatímco u soukromníků
klesl o 0,4 %. Automobily s elektrifi kovanými
pohony zvýšily tržní podíl na 6,6 % (hybridy
i plug-in hybridy ) resp. 1,8 % (elektromobily).
Průměrné emise CO2 v roce 2019 dosáhly 157,0
g/km!

Prodej nových automobilů ve Francii vzrostl
o 2,3 % na 2,21 milionu vozidel. Rozhodující
podíl na tom měl růst v prosinci o 28 %. Tlak na
prodej vozidel s vyššími emisemi se projevil ve
zvýšení celkových emisí CO2 v prosinci na 113
g/km poté, co v říjnu poklesl na 109 g/km. Podíl
vozidel se zážehovými motory vzrostl na 58 %
z 55 % v roce 2018, zatímco vznětových motorů
klesl na 34 % z 39 %. Podíl hybridního pohonu
vzrostl na 5,7 % a elektromobilů na 1,9 %.

Ve Velké Británii vzhledem k nejistotě kvůli
Brexitu počet nových registrací ve výši 2,31
milionu vozidel znamenal meziroční pokles
o 2,4 %, což byl třetí meziroční pokles v řadě.
Poklesla poptávka ze strany soukromé klientely
o 3,2 %, ale nejvíc ztratil obchodní trh (tzn.
prodej půjčovnám) o 34,4 %. Registrace pro
fl eetovou klientelu zůstala stabilní (+0,8 %).

Italský trh vykázal stabilní trend s 1,92 miliony
registrací, což bylo o 0,2 % víc než v roce 2018.
Nárůst byl zaznamenán až ve čtvrtém čtvrtletí
(v prosinci to bylo +12,5 % ovšem s velkým
podílem samoregistrací dealerů). Podíl vozů
se zážehovými motory vzrostl na 48,7 %,
zatímco motorů na naftu klesl na 40,1 %. Podíl
elektromobilů je jen 0,8 %. Celkové emise CO2
vzrostly na 119,1 g/km.
více na
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Výroba automobilů v Německu
klesla na úroveň roku 1996
Za 23 let nedosáhla výroba automobilů
v Německu tak nízkou hodnotu jako vloni. Je
to znepokojující faktor, který svědčí o krizi, která
zasahuje automobilový průmysl v Německu.
Pokles výroby v Německu bude mít vážné
důsledky i na dodavatele z České republiky.
Automobilový průmysl hraje v rámci německé
ekonomiky klíčovou roli. Jenže řada různých
okolností působí německým automobilkám
problémy navzdory růstu domácí poptávky.
Ta vykázala zvýšení registrací nových vozů
o 5 % na 3,6 milionu, což je nejlepší výsledek
od roku 20 0 9. V roce 2019 německé
automobilky vyrobily 4 661 800 vozidel, což
byla nejnižší hodnota od roku 1996. Asociace
automobilového průmyslu VDA pokles o 9 %
vysvětluje snížením poptávky na světových
trzích. V roce 2019 bylo z Německa vyvezeno
3 480 500 automobilů, tedy o 13 % méně než
v roce 2018.
„Pokles výroby automobilů znamená,
že Německo stále více ztrácí na významu
v globálním automobilovém průmyslu. Tam,
kde bylo v roce 1998 vyrobeno téměř 12
% všech automobilů prodaných na celém
světě, klesl v roce 2019 podíl pod 6 %,“ řekl

Ferdinand Dudenhöﬀer z Centra Automotive
Research.
I když toto ještě není skutečná krize,
může to být horší. První důsledky pokud jde
o zaměstnanost se už projevují. Společnosti
Daimler, Volkswagen a Continental oznámily,
že budou ke snížení nákladů využívat omezení
počtu pracovních míst.
Ve skutečnosti by v pří štích několika
letech mohlo být vše ještě horší v souvislosti
s přechodem na tzv. „ekologičtější“ vozidla.
Přechod k elektromobilitě bude vyžadovat
masivní investice ve výši mnoha miliard eur
a podle původních odhadů by mohl v Německu
ohrozit 80 0 0 0 0 pracovních míst. Přitom
nejziskovější část elektromobilů, tedy články
akumulátorů, musejí německé automobilky
dovážet z Číny, Koreje nebo Japonska. Naopak
německé automobilky musejí opustit oblast,
v níž představují absolutní světovou špičku, tedy
vývoj a výrobu spalovacích motorů.
A aby nebylo špatných zpráv dost, dalších
460 000 míst by v Německu mohlo být během tří
let zrušeno v souvislosti s poklesem exportu kvůli
Brexitu, přičemž přímo v rámci automobilového
průmyslu půjde o 60 000 míst.
více na
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Škoda Vision In – první kresby
Vision
In
je
koncepční
studie
kompaktního SUV značky Škoda pro
indický trh. Koncept dlouhý 426 cm
je předzvěstí robustního kompaktního
SUV, jehož produkce se rozběhne ještě
v průběhu roku 2020.

V rámci projektu India 2.0 Škoda Auto
řídí aktivity koncernu Volkswagen na
indickém subkontinentu. Při vývoji vozu se
zaměřila na modulární platformu MQB A0
IN určenou pro indický trh. Na bázi této
lokalizované subkompaktní modulární
platformy postupně vznikne několik modelů
značek Škoda a Volkswagen. Škoda Vision
In je prvním vozem vytvořeným na této
platformě, která se při vývoji řídila nároky
indických zákazníků. Škoda Vision In se
veřejnosti poprvé představí na autosalonu
Auto Expo 2020 v Dillí (5. až 12. února).

Tata má první elektrické SUV v Indii
Tata v poslední době tvrdě pracuje na
tom, aby přinesla technologii elektrických
vozidel do Indie, která je ve velkých městech
těžce postižena znečištěním ovzduší, do
velké míry způsobeným dopravou. Jeden
z největších průmyslových gigantů světa
proto po celé zemi zřizuje nabíjecí stanice.
K tomu nyní přidává i verzi svého SUV
Nexon s elektrickým pohonem. Nexon EV
je prvním vozem používajícím zcela novou
vlastní technologii elektrického pohonu
Tata Ziptron. Pohání jej elektromotor
s výkonem 95 kW a točivým momentem

245 N.m. Je napájen z Li-Ion akumulátoru
s kapacitou 30,2 kWh. Dojezd je kolem
300 km. Tata se s tímto vozem zaměří jen
na některé konkrétní trhy v Indii. Prodejní
cena by měla začínat v přepočtu na 475
000 Kč.

Krátce

Čínský holding Geely jedná o získání podílu v automobilce Aston Martin.
Prodej nových automobilů koncernem Volkswagen v roce 2019 vzrostl o 1 % na 10,8
milionu vozů.
Daimler založil s holdingem Geely v Číně společný podnik, který bude pokračovat ve
výrobě vozů smart.
Kvůli těžbě kobaltu pro akumulátory elektromobilů bude v Kongu vystěhováno
desetitisícové město Kasulo.
Výstavbu automobilky Tesla v Braniborsku by měl financovat koncern FCA jako náhradu
za získání kreditů pro výpočet fleetových emisí CO2 v EU.

více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Nový vedoucí prodeje Škoda
Auto Česká republika
Na pozici vedoucího prodeje Škoda
Auto Česká republika v lednu 2020
nastoupil Jiří Maláček. Úkolem zkušeného
manažera s více než 15 lety zkušeností
z automobilového průmyslu bude vedení
a plánování prodeje nových a ojetých
vozů značky Škoda. Jiří Maláček (39)
má magisterský titul v oboru Obchod
a marketing z Univerzity Karlovy. „Jsem
hrdý na to, že budu pracovat pro
domácí značku, která zásadně ovlivňuje
ekonomiku celé země. Věřím, že mé
zkušenosti s alternativními pohony v této
přelomové éře přispějí ke splnění závazků
k životnímu prostředí,“ říká.
„V osobě Jiřího Maláčka získala Škoda
Auto Česká republika profesionála
s dlouholetými zkušenostmi z oblasti
prodeje a marketingu, které budou
významnou podporou pro další rozvoj
obchodních aktivit značky Škoda na
českém trhu,“ říká ředitel Škoda Auto
Česká republika Luboš Vlček.
Již na konci roku 2019 proběhla změna
i na pozici koordinátora fleetového
prodeje. Za prodej velkoodběratelům je
nyní zodpovědný Oldřich Šubrt (36), který
řadu let působil na pozicích koordinátora
prodeje nových vozidel v Zákaznickém
centru Škoda a koordinátora prodeje
pro Rusko.

Dodavatelé pro Auto roku 2020
v České republice
Sdružení automobilového průmyslu
představilo firmy, které v rámci 26.
ročníku ankety Auto roku 2020 v České
republice získaly právo používat prestižní
označení „Dodavatel pro Auto roku
2020 v České republice“. V letošním
roce se do ankety zapojilo 17 členských
firem AutoSAP. Ty dodávají díly do
převážné většiny z 22 nominovaných
vozů. Ceny jménem oceněných firem
převzal výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk
Pezl z rukou tajemníka SDA Josefa
Pokorného.
Autem roku 2020 v ČR se stal vůz BMW
řady 3. Prestižní označení „Dodavatel
pro Auto roku 2020 v České republice“
tak získaly firmy: Continental Barum,
Gumárny Zubří, Gumotex, Kamax,
Plastika, Robert Bosch odbytová a ZF
Automotive Czech. Přehled produktů
je velmi pestrý – od součástí brzdového
systému přes pneumatiky, svařované díly
a pevnostní šrouby, výplně nárazníku až
po motorové komponenty, různá čidla
a senzory, bezpečnostní prvky a další
nezbytné součástky.

více na
www.automakers.cz
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Zajímavosti ze statistik registrací osobních automobilů
V období 1 12/2019 bylo v ČR registrováno
celkem 249 915 nových osobních automobilů.
V prosinci registrace meziročně vzrostly o 27,55 %,
takže se propad ze začátku roku snížil. Celkově
registrace nových osobních vozů v roce 2019 klesly
o 4,41 % z 261 437 v roce 2018, tj. o 11 522 kusů.

595 vozů, 2018: 261 437 vozů a 2019: 249 915 vozů).
Prodej automobilů soukromníkům po několika
letech trvalého růstu poprvé poklesl – z 52 206 vozů
v roce 2018 na 49 827 automobilů. Připomeňme
ale, že v roce 2009 si soukromníci pořídili dnes
těžko představitelných 81 750 automobilů!

Podíl firemních automobilů za 1-12/2019 činí
72,5 %, privátních 27,5 %. To znamená, že registrace
nových osobních automobilů firmami celkově už
druhý rok v řadě meziročně poklesly (2017: 271

Z hlediska paliva vede benzin s 69,58 % (173
885 vozů, zatímco v roce 2018 to bylo 175 276
vozidel). Na druhém místě je nafta s 27,71 %
s poklesem na 69 253 vozů proti 78 991 vozům
v roce 2018. Následuje CNG – 1768
vozů (tj. podíl 0,7 %), zatímco v roce
2018 to bylo 1936 vozů. Nových
elektromobilů bylo registrováno 636
(podíl 0,25 %), přičemž v roce 2018
to bylo 618 elektromobilů. Osobních
vozů s hybridním pohonem bylo
registrováno 8346 proti 4831 vozům
v roce 2018, z toho plugin hybridů
bylo jen 466.
Nových vozidel s pohonem všech
kol bylo nově registrováno 47 012 kusů
(v roce 2018 to bylo 44 827 vozidel),
což představuje celoevropsky
unikátní podíl 18,8 %.
Rok před tím, než v EU vstoupí
v platnost předepsaná hodnota
maximálních emisí CO2 95 g/km
pro 95 % veškeré produkce (od roku
2021 už to bude pro 100 % aut), je
průměrná hodnota ze všech nově
registrovaných osobních automobilů
129 g CO2/km, tedy vyšší než v roce
2018 (128 g/km).
Registrace dovážených ojetých
osobních automobilů vzrostly
meziročně o 0,1 % na 177 261 vozidel.
Jejich průměrné stáří je 10,3 roku,
přičemž podíl vozidel starších 10
let činí 51,49 %, což jsou prakticky
shodné údaje jako v roce 2018.

více na
www.autoweek.cz

Očekávejme zdražení dopravních služeb
Společnost CzechToll od Nového roku přes
několikaletý odpor krajů, obcí i samotných
autodopravců rozšířila výběr elektronického
mýtného u nákladních aut s hmotností nad 3,5
tuny a autobusů na 868 km silnic I. třídy a 34,9 km
dálnic. Po rozšíření sítě zpoplatněných komunikací
k 1. lednu 2020 provozuje CzechToll satelitní mýtný
systém na celkem 1102 km silnic I. třídy a 1307
km dálnic. V rámci rozšířené sítě zpoplatněných
komunikací platí vozidla s hmotností nad 3,5
t mýtné celkem na 37 úsecích silnic I. třídy.
Celkem je v tuto chvíli zpoplatněno v České
republice 2409 km silnic a dálnic. V souvislosti
s rozšířením sítě zpoplatněných komunikací musí
registrovat své automobily a vybavit je palubní
jednotkou i někteří dopravci, kteří doposud po
zpoplatněných komunikacích nejezdili.
Hrubý výnos z tohoto rozšíření ministerstvo
dopravy odhaduje na 1 až 1,5 miliardy korun.
Sdružení automobilových dopravců ČESMAD
Bohemia varuje, že je zákonité, že tyto peníze

budou muset zaplatit zákazníci silničních
dopravců.
Pro ilustraci, kamion druhé nejekologičtější
kategorie Euro V zaplatí na silnicích 1. třídy 2,15 Kč/
km. To v případě trasy Plzeň – České Budějovice,
která měří 112,5 km, znamená 242 Kč, na trase
Brno – Svitavy zaplatí dopravce za stejný kamion
96 Kč, za cestu z Prahy do Kolína 70 Kč. Toto
zvýšení daňové zátěže (a mýto není nic jiného
než daň) se pochopitelně musí objevit na faktuře
pro konečného zákazníka.
V této souvislosti generální tajemník Sdružení
ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř upozorňuje:
„V souvislosti s podstatným rozšířením výkonového
zpoplatnění naší silniční sítě je třeba otevřít
debatu o výši silniční daně pro vozidla platící
mýto. Aktuální sazba daně ztrácí pro tato vozidla
své opodstatnění. I tato agenda bude v lednu
součástí našeho jednání s ministryní ﬁnancí Alenou
Schillerovou.“

více na
www.autoweek.cz

Carvago a Gefco představily TechYard
Český start-up Carvago, spadající do
skupiny EAG, ve spolupráci se společností Gefco
v Ovčárech u Kolína představil testovací centrum
TechYard sloužící ke kompletní kontrole, auditu
a servisu ojetých automobilů. Pro Carvago je to
hlavní kontrolní a logistické centrum pro český
trh. Testováním zde procházejí veškeré vozy,
které pro prodejce a bazary Carvago nabízí.
V budoucnu by se centrum mělo otevřít také
externím partnerům či dealerům.
TechYard se nachází v logistickém areálu
společnosti Gefco. Nabízí technologie potřebné
pro kontrolu vozu i kapacity pro servis. Vedle
mechanických kontrol zde probíhá i testování
řídicích jednotek, propojení s externími
databázemi pro ověření historie vozu, kontrola
stavu laku či měření emisí. Veškeré údaje se
následně ukládají v online databázi, kterou pro
Carvago vyvíjí skupina EAG.
„Technický stav vozu je nejdůležitější
parametr při výběru a nákupu ojetého vozu.
Stáčení kilometrů či jiné podvody mohou
být pro zákazníky důvodem proč prodejcům
ojetých vozidel nedůvěřují. Proto jsme spustili
projekt testovacího centra, kde všechny neduhy
vozidla transparentně popisujeme a evidujeme

v centrální databázi,“ popisuje COO společnosti
Carvago Jan Kranát.
V rámci pilotního provozu desítka techniků
v centru denně odbaví dvě desítky ojetých
automobilů. K dispozici mají zkušební a servisní
haly s 15 moderními servisními stanovišti, nově
vybudovanou lakovnou a další vybavení.
Přidanou hodnotou je možnost čištění vozů
nejnovějšími technologiemi ve specializovaných
mycích linkách, čištění klimatizace, DPF filtrů,
renovace převodek a další.
„TechYard je další dosaženou metou v oblasti
služeb pro ojeté vozy. Máme tým expertů, kteří
jsou na jednom místě schopni auto převzít,
udělat kompletní servis, opravit drobné oděrky,
přelakovat části vozidla či celou karoserii, auto
profesionálně vyčistit a dodat jej v domluvený
den a čas na konkrétní adresu zákazníkovi. Na
logistickém trhu není mnoho hráčů, kteří by byli
schopni takové individuální přepravy zajistit,“
doplňuje Miloš Mrázek ze společnosti Gefco.
TechYard slouží i jako základna flotily vozů, které
Carvago fyzicky vlastní a nabízí svým partnerům.
Logistiku k obchodním partnerům i ke koncovému
zákazníkovi zajišťuje společnost Gefco.

více na
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Úspěšný průkopník elektromobility BMW i3
BMW i3 je v prodeji od roku 2013. Od začátku
jeho výroby v Lipsku BMW již prodalo 165 000
kusů tohoto kompaktního elektromobilu a jeho
prodej stále roste. BMW proto bude pokračovat
ve vývoji tohoto vozidla a plánuje prodloužení
jeho výroby do roku 2024. Poté už nemá mít
následovníka.
Mnichovská automobilka nyní v Evropě zvýšila
maximální počet najetých kilometrů spojený
s osmiletou záruční dobou z dosavadních 100
000 na 160 000 km. BMW přitom uvádí, že někteří
z prvních zákazníků s původními akumulátory
najeli více než 200 000 km. V USA už záruka na
akumulátory v i3 dosáhla 100 000 mil (160 000
km) mnohem dřív.
Při uvedení na trh v roce 2013 byla kapacita
akumulátorů v BMW i3 22,6 kWh. První aktualizace
přišla v roce 2016 s navýšením kapacity na 33

kWh. Použitím nových článků Samsung se 120 Ah
se v září 2018 celková kapacita zvýšila o téměř
30 % na 42,2 kWh, což zvýšilo dojezd podle
WLTP na 285 až 310 km. To odpovídá nárůstu asi
o 50 % ve srovnání s BMW i3 první generace.
Na veletrhu spotřební elektroniky CES 2020
(Consumer Electronics Show) BMW představilo
koncept i3 Urban Suite v němž slibuje zážitek
vytvořený na míru podle individuálních potřeb
a požadavků cestujících. Interiér prošel kompletní
přestavbou – beze změny zůstaly pouze sedadlo
řidiče a přístrojová deska. Nově nabízí relaxační
atmosféru na úrovni útulného hotelu jako ideální
místo pro odpočinek, vychutnávání si zábavního
systému či plné soustředění na práci. Toho se
podařilo dosáhnout rozměrným a pohodlným
křeslem s opěrkou na nohy, super rychlým
internetovým propojením pomocí sítě 5G, ze
stropu výklopným displejem a ozvučením Sound
Zone.
BMW i3 Urban Suite představuje i krok
k naplňování udržitelné mobility. Pro čalounění
se využívají látky z recyklovaných materiálů,
které se kombinují s certifikovaným dřevem či
kůží vyčiněnou olivovým olejem. Koberečky
na podlaze jsou vyrobeny z recyklovaných
materiálů.
V Mnichově přestavěli řadu standardních
modelů BMW i3 do verze Urban Suite, přepravili je
do Las Vegas aby tam v reálném provozu sloužily
pro dopravu v ulicích města.
více na
www.autoweek.cz

SAG kupuje APM Automotive a Stahlgruber CZ
Společnost LKQ Corporation oznámila
uzavření smlouvy o prodeji svých majetkových
podílů ve dvou českých firmách distribuujících
automobilové náhradní díly APM Automotive
s.r.o. a Stahlgruber CZ s.r.o. švýcarské společnosti
Swiss Automotive Group AG. Podmínky transakce
nebyly zveřejněny.
V květnu 2018 Evropská komise schválila
skupině LKQ akvizici společnosti Stahlgruber
GmbH s výjimkou velkoobchodního podnikání
v České republice, kde působí jako APM
Automotive a Stahlgruber CZ. Tato část akvizice
byla předložena k přezkoumání českému Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže.
Začátkem roku 2019 Úřad pro hospodářskou
soutěž tuto akvizici LKQ schválil, ovšem
s podmínkou povinnosti prodeje určité části
těchto dvou českých distributorů. LKQ se následně
rozhodla prodat veškeré majetkové podíly obou
výše uvedených podniků švýcarské společnosti
Swiss Automotive Group AG. LKQ očekává, že
obchod bude dokončen počátkem roku 2020,
po získání příslušných regulačních schválení.

LKQ Europe tak bude v České republice
nadále provozovat své stávající společnosti Auto
Kelly a.s. a Elit CZ, s.r.o.
LKQ European Holdings je předním
distributorem náhradních dílů pro automobily,
komerční užitkové vozy a průmyslová vozidla
v Evropě. Skupinu zastupují společnosti Euro
Car Parts, Fource Holding, LKQ Italia, Elit Group,
Auto Kelly, Stahlgruber a specialista na recyklaci
Atracco Group AB. V České republice je skupina
LKQ od roku 2016 reprezentovaná dceřinými
společnostmi Auto Kelly a Elit CZ. Obě společnosti
disponují sítí 137 specializovaných prodejen
poskytujících služby velkoobchodním klientům,
přičemž Auto Kelly je nabízí i maloobchodním
zákazníkům. V současné době dohromady
zaměstnávají více než 2000 lidí.
Skupina Swiss Automotive Group je jedním
z největších distributorů v nezávislém sektoru
náhradních dílů pro automobily v Evropě
s ročním obratem přes 900 milionů CHF. SAG
zaměstnává přes 3200 lidí.
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