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Zviditelnění eurokomisařky
Jen málokdo v Evropě asi donedávna tušil o
existenci eurokomisařky pro průmysl a podnikání.
Nyní konečně dostala na přední stránky médií
požadavkem, aby Volkswagen odškodnil své
evropské zákazníky stejně jako ve Spojených státech.
Elžbieta Bieǹkowska (51) vystudovala filologii. Po
studiích se dala na politickou kariéru. Prošla mnoha
funkcemi, aniž by byla do jakékoliv z nich zvolena.
Dotáhla to až na ministryni pro regionální rozvoj
a vicepremiérku ve vládě Donalda Tuska. Když z
tajně pořízených záznamů vyšlo najevo, jak pohrdá
lidmi, které zastupuje, její politická kariéra v Polsku
skončila. Mezitím se Tusk dostal do čela Evropské
rady a pomohl jí k postu eurokomisařky.
Poté, co bylo v USA prokázáno, že vozy vybavené
turbodiesely EA 189 pomocí softwaru podváděly při
testech emisí NOx, nabídla společnost Volkswagen
Group of America jako projev dobré vůle jejich
majitelům platební kartu s 500 dolary a poukaz na
služby v servisech v hodnotě 500 dolarů. V Evropě
Volkswagen majitelům dotčených aut jen slibuje
minimalizaci obtěžování ve spojení se svolávací akcí.
Bieǹkowska poslala dopis šéfovi Volkswagenu
Matthiasu Muellerovi v němž požaduje, aby
automobilka přistoupila ke stejné kompenzaci i v

Evropě. Jenže paní eurokomisařka vůbec netuší,
že evropská legislativa je odlišná. Zatímco v USA
Volkswagen konal protiprávně, v Evropě žádný zákon
porušen nebyl. Skutečnost, že v Evropě Volkswagen
přistoupil ke svolávací akci, je důsledkem morálního
a politického tlaku v Německu.
Stanovisko Volkswagenu potvrdil Matthias Mueller
při setkání s Bieǹkowskou v Bruselu: „V Evropě se
zaměřujeme na opravu a proces servisu. Situace v
USA a Kanadě není automaticky srovnatelná s jinými
trhy po světě. Proto naše kompenzační schéma není
jednoduše možné přenášet na jiné trhy.“
Evropská komise chce do konce ledna vytvořit
podmínky, které by sjednotily postup při svolávacích
akcí vozidel porušujících emisní standardy. V
současné době jsou svolávací akce pod kontrolou
jednotlivých států EU (jak si musel ministr Ťok
nechat vysvětlit od svého britského kolegy). Nový
předpis připravuje eurokomisařka pro dopravu
Violeta Bulcová ze Slovinska, která jako svou
kvalifikaci uvádí studium šamanismu a černý pás v
Taekwondo. Je ale velmi nepravděpodobné, že by
zpřísnění dosavadního postupu prošlo proti lobby
německých automobilek.

více na
www.autoweek.cz

Věděla Komise a členské státy o podvodech s emisemi?
Evropský parlament jmenoval 45 členů vyšetřovacího
výboru, který se bude zabývat porušováním pravidel
EU při měření emisí v automobilovém průmyslu (EMIS).
Výbor bude vyšetřovat domnělá pochybení členských
států EU a Evropské komise za účelem prosazovat
standardy EU. Průběžnou zprávu předloží do 6 měsíců,
závěrečnou do 12 měsíců od začátku svého působení.
Výbor bude vyšetřovat (následující text byl bez úprav převzat z oficiálních materiálů
Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR):
- pochybení domnělá Komisí, aby zkušební cykly byly pod dohledem
- pochybení domnělá Komisí a orgány členských států, aby došlo k náležitým a efektivním
činům k prosazení a dohledu na prosazování výslovného zákazu „podvodných zařízení“
- pochybení domnělá Komisí, pro zavedení testů, které odrážejí podmínky skutečného
provozu
- pochybení domnělá členskými státy, aby došlo ke stanovení opatření efektivních,
přiměřených a odrazujících sankcí pro výrobce, kteří pravidla porušují
- zda-li Komise a členské státy mají důkaz o použití „podvodných mechanismů“ před
propuknutím skandálu z 18. září 2015.
V říjnu 2015 Evropský parlament odhlasoval usnesení, ve kterém vyzývá k důkladnému
vyšetření role a odpovědnosti Komise a členských států a naléhá, aby prozradili, co o
těchto porušeních věděli a jaké byly jejich akce.
více na www.autoweek.cz
Potvrzení kvality motorů BlueHDi
Zveřejněné výsledky testů, které
prováděla
technická
komise
jmenovaná francouzskou ministryní
životního
prostředí,
udržitelného
rozvoje a energetiky Ségolène
Royalovou,
potvrzují,
že
vozy
PSA Peugeot Citroën nevykazují
žádné anomálie. Výsledky testů
vozů Peugeot 208 a 508 potvrzují,
že skupina PSA Peugeot Citroën
dodržuje správné postupy zpracování znečišťujících látek.
Výsledky potvrzují účinnost exkluzivního systému BlueHDi, který tvoří systém SCR
(Selective Catalytic Reduction) zabudovaný před filtr pevných částic FAP (DPF). Tento
systém dokáže zlikvidovat až 90 % oxidů dusíku (NOx), takže se blíží úrovni zážehových
motorů. Vznětový motor si současně zachovává výhodu o 15 % nižších emisí CO2 (tzn.
i spotřeby paliva). Systém BlueHDi je nejefektivnějším systémem pro zpracování emisí
NOx. Skupina PSA Peugeot Citroën jej vyvinula, investovala do něj a používá jej ve
svých vozech již od konce roku 2013, tedy o dva roky déle, než nařizují předpisy.
více na www.autoweek.cz

Jde v aféře Renaultu opravdu o emise?
Francouzské orgány začaly vyšetřovat automobilku
Renault kvůli údajnému zkreslování údajů o emisích
NOx u jejích automobilů. Okolnosti tohoto případu
jsou ale přinejmenším zvláštní.
Předběžné výsledky testů techniků ministerstva
energetiky ve Francii naznačují, že emise vozů Renault
Captur,
Espace
a
ještě
jednoho
nespecifikovaného
modelu této značky,
stejně jako vozů Ford
C-Max,
MercedesBenz třídy S a Opel
Zafira
překračují
emisní limity týkající
se NOx.
I n s p e k t o ř i
francouzské
vlády
od
propuknutí
aféry Volkswagenu
s podváděním při
měření emisí NOx v
USA prověřují 100
vozidel,
přičemž
testy 22 vozidel už
byly ukončeny. Mezi
testovanými
vozy
byly také Volkswagen
Tiguan a Audi Q3
vybavené softwarem
ovlivňujícím měření.
U vozů Peugeot
208, BMW řady 3 a
nespecifikovaného modelu značky Toyota bylo vše v
pořádku.
Výsledky ovšem kromě laboratorního měření podle
metodiky EU NEDC a prověření, zda vozy nepoužívají
nějakou metodu k ovlivnění výsledků měření emisí,
vycházejí také z nestandardního testu emisí v běžném
provozu. Jeho výsledky tedy těžko mohou sloužit k
obvinění výrobce, že je neplní.

žádné zařízení nebo software umožňující podvádění
při měření emisí. Současně ale řekla, že Renault
musí urychleně zajistit, aby jeho vozy plnily všechny
standardy. Renault v reakci na to oznámil svolávací
akci pro tuto verzi modelu Captur.
Francouzská vláda nařídila vyšetřovatelům, aby
navštívili
ústředí
firmy
Renault
a
vývojová střediska v
Lardy (vývoj motorů)
a
Guyancourt
(Technocentre).
To
vyvolalo
paniku
mezi
investory,
což
způsobilo
propad
hodnoty
akcií
Renaultu
téměř o čtvrtinu.
Francouzská
vláda
se tak nemůže zbavit
svého podílu v kdysi
státem
vlastněné
automobilce, protože
by to znamenalo
ztrátu 1,16 miliardy
eur.
V
dubnu
2015
ministr hospodářství
Emmanuel Macron
nakoupil
akcie
Renaultu, aby navýšil
podíl státu z 15
% na 19,7 %. Tím
vládě umožnil zablokovat plánované větší propojení
Renaultu s Nissanem a další přesouvání výroby mimo
Francii. Už president Nicolas Sarkozy před 10 lety
vytýkal Renaultu, že ve Francii je pouze třetina jeho
zaměstnanců, zatímco u PSA Peugeot-Citroën jsou to
dvě třetiny.

Ministryně energetiky a životního prostředí Ségoléne
Royalová prohlásila, že u Renaultu nebylo objeveno

více na
www.autoweek.cz

Facelift pro DS 3 a DS 3 Cabrio
Od uvedení vozu DS 3 na trh v roce 2010 si
tento víceúčelový městský vůz pořídilo 390 000
zákazníků. Nové DS 3 a DS 3 Cabrio vycházejí z
tohoto úspěchu, ale chtějí být ještě atraktivnější
díky novinkám v designu i technickým inovacím.
Barevný dotykový 7“ displej kromě snadnějšího
přístupu ke všem funkcím vozu nabízí i funkci Mirror Screen s připojením s Apple CarPlay
nebo s MirrorLink pro použití smartphonu přímo na displeji palubní desky vozu. Nové DS
3 a DS 3 Cabrio jsou nově vybaveny systémem DS Connect Box, který zahrnuje systém
umožňující tísňové a asistenční volání s lokalizací vozu SOS & Assistance, virtuální servisní
knížku Monitoring, lokalizaci polohy vozu Mapping a funkci Tracking, která v případě
odcizení vozu předává policii zeměpisnou polohu vozu.
Nová nejvýkonnější verze DS 3 Performance má motor 1,6 THP S&S o výkonu 153 kW
(208 k) a sportovnější podvozek.
více na www.autoweek.cz
Nové Mini Clubman ALL4
Nové Mini Clubman ALL4 zajišťuje sportovnější svezení. Točivý moment se rozděluje
mezi nápravy variabilně. Stará se o to elektronicky regulovaná vícelamelová spojka
umístěná u zadního diferenciálu. Řízení systému pohonu všech kol je integrované
do stabilizačního systému DSC (Dynamic Stability Control), který podle aktuální jízdní
situace rozděluje točivý moment mezi kola přední a zadní nápravy. Díky tomu pohon
všech kol ALL4 nejenže optimalizuje záběrové schopnosti vozu a současně zvyšuje
agilitu při akceleraci ze zatáček.
Pohon všech kol ALL4 je k dispozici pro
nejvýkonnější čtyřválcové motory Mini TwinPower
Turbo. Zážehová verze Mini Cooper S Clubman
ALL4 má motor o výkonu 141 kW (192 k), zatímco
Mini Cooper SD Clubman ALL4 je vybaven
vznětovým motorem o výkonu 140 kW (190 k).
více na www.autoweek.cz

PŘEKLADY
z angličtiny a do angličtiny
Zaměření
na
technická
témata především z oblasti
automobilového průmyslu.
rybecka@volny.cz
tel. 737 846 184

Rodinný minivan mění svou podobu: Chrysler Pacifica
Po 32 letech od chvíle, kdy vyvolal v automobilovém
průmyslu revoluci uvedením prvního vanu (MPV) v
historii přichází Chrysler se zcela novým pojetím
tohoto vozu. Nový přístup podtrhuje změnou jeho
jména - z Town & Country (v Evropě se jmenoval
Voyager, což bylo v USA modelové označení téhož
vozu ale pod značkou Dodge) na Pacifica.
Podobně jako jeho evropský
protipól Renault Espace i
Pacifica reaguje na pokles
zájmu kupujících o vozy této
kategorie pojetím blížícím se
víc crossoverům. Na první
pohled zaujme elegantní
linií karoserie a zdařilým
uspořádáním
interiéru.
Klasickou přístrojovou desku
nahrazuje
skupina
LED
displejů. Pro cestující je k
dispozici infotainment s 8,4“
dotykovou obrazovkou. Zajímavostí jsou druhé boční
dveře - jsou posuvné s ovládáním pohybem kolena,
stejně jako u dveří na zádi.
Konstruktéři neopisovali od Evropanů, kteří většinou
používají sklápění sedadel do podlahy. Chrysler má i
nadále sedadla vyjímatelná, takže přepravní kapacita

vozu je mnohem větší. Pacifica díky tomu pojme osm
cestujících nebo až 3978 l nákladu. Luxusnější varianta
má ve druhé řadě dvě samostatná sedadla, takže je
sedmimístná.
Chrysler Pacifica pohání zážehový šestiválec Pentastar
3,6 l o výkonu 211 kW (287 k) přes devítirychlostní
samočinnou převodovku ZF s možností využití
předvoleb pomocí otočného
ovladače. Zajímavější je verze
s hybridním pohonem s
dobíjením, první v segmentu
velkých vanů. Jejím základem
je opět šestiválec Pentastar,
avšak
s
pozměněným
časováním ventilů, které
mu
umožňuje
pracovat
v Atkinsonově cyklu. V
ideálním případě Pacifica
Plug in Hybrid ujede prvních
48 km výhradně na elektrický
pohon a až potom se nastartuje spalovací motor.
Chrysler Pacifica se v USA začne prodávat koncem jara
2016, hybridní verze bude následovat o šest měsíců
později.

více na
www.autoweek.cz

E.on odprodává automobily
Škoda Octavia G-TEC
Energetická společnost E.on
nabízí 36 vozů na CNG, které
si za výhodnou cenu může
pořídit každý, kdo chce jezdit
levně a ekologicky. Automobily
Škoda Octavia Combi G-TEC
si lze rezervovat na webových
stránkách společnosti www.
eon.cz/cng. Společnost E.on
s poskytovatelem operativního leasingu LeasePlan nabízí příležitost vlastnit zánovní
automobily Škoda Octavia Combi G-Tec 4TSI 81 kW na stlačený zemní plyn CNG s
výbavou Elegance, které mají najeto v průměru zhruba 50 000 km a jejichž cena
začíná na 380 700 Kč bez DPH. Nabídka zánovních automobilů Škoda Octavia G-Tec
na stlačený zemní plyn zahrnuje celkem 36 vozů ve stejné výbavě a bílé barvě. Vozy
jsou v provozu pouhých 18 měsíců. Kvůli omezenému počtu je však důležitá jejich
rezervace.
více na www.autoweek.cz

Rok 2015 byl pro Das WeltAuto ve znamení rekordního prodeje
Program prodeje kvalitních a prověřených ojetých vozů značek Volkswagen osobní vozy,
Audi, Seat, Volkswagen Užitkové vozy a Škoda s centrální podporou ze strany koncernu
Volkswagen Das WeltAuto klade důraz na nejvyšší úroveň zákaznických služeb. V síti Das
WeltAuto bylo v roce 2015 prodáno celkem 17 311 ojetých vozů, což bylo o 13 % resp. o
2095 vozů víc než v roce 2014.
Nákup a prodej ojetého vozu v síti Das WeltAuto je srovnatelný s nákupem nového vozu
díky nadstandardním službám, mezi něž patří minimálně roční záruka od data prodeje (do
5 let stáří a do 150 000 km s ověřeným
stavem na základě podrobné
technické prohlídky). Ve spolupráci
se společností Volkswagen Financial
Services pokračují výhodné nabídky
při
financování
pořizovaného
ojetého vozu. V rámci akce Ojeté jako
nové např. zákazník při koupi vozu
koncernové značky (Volkswagen,
Audi, Seat, Škoda) do stáří 5 let získá
slevu 20 000 Kč z pořizovací ceny.
více na www.autoweek.cz
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Hyundai prý čeká personální změna
Od podzimu 2015 sleduje portál
Automakers události kolem Hyundai
Motor Czech. Příběh bude podle všeho
pokračovat
personální
změnou
v
nejvyšším vedení. Pražské zastoupení má
podle zdroje blízkého společnosti záhy
opustit jeden z jeho manažerů. Stejnou
informaci jsme dostali také od předsedy
Spolku bývalých autorizovaných dealerů
Hyundai Bohumila Boury: „Spor trvající již
rok a půl s vedením Hyundai Motor Czech,
respektive s jeho generálním ředitelem
Vladimírem Vošickým, se vyhrocuje a v
nejbližších hodinách a dnech dojde k
personálním změnám ve vedení českého
zastoupení HMCZ,“ napsal nám Boura.
K jakým změnám dojde? Hyundai Motor
Czech na náš dotaz neodpověděla. Není
také zřejmý důvod personálních výměn.
Stránky médií plnil na konci loňského
roku protest jihočeského dealera Antona
Fischera proti šéfovi importu Vladimíru
Vošickému. Největší prodejce značky
obvinil Vošického z poškozování prodejní
sítě a úplatkářství. Ten obvinění odmítl.
Kauza plnila náš web až do vánoc 2015,
kdy se oba rivalové usmířili. Fischer se
řediteli importu omluvil. Evropská centrála
nicméně provedla, zřejmě na Fischerův
podnět, v HMCZ interní šetření. Kromě toho
podle dostupných informací vyšetřuje
kauzu i česká policie. Zda chystané
personální změny souvisí s kauzou, nebo
případně půjde jen o pravidelnou rotaci
manažerů, není v této chvíli zřejmé.

Čtyři kandidáti na tajemníka SDA
Výkonný výbor SDA vyhlásil na konci
prosince výběrové řízení na pozici
tajemník svazu s nástupem ve 2.
čtvrtletí roku 2016. „Výkonný výbor
Svazu dovozců automobilů jsem
informoval o svém záměru ukončit
pracovní poměr během roku 2016.
Jde zatím spíše o předběžnou
informaci, nebylo stanoveno žádné
konkrétní datum. Proto svaz vypsal
výběrové řízení na nového kandidáta
s přibližným datem nástupu ve
druhém kvartálu příštího roku,“ řekl
našemu portálu dosavadní tajemník
SDA Pavel Tunkl.
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Autoservis číslo 12/2015
Právě vyšlo nové číslo magazínu pro
autoopravárenství a aftermarket. Hlavními
tématy jsou zemní plyn v dopravě, nový
systém získávání kvalifikací pro autolakýrníky
a technická opatření pro motory Volkswagen
EA 189.
Servisní data TecRMI a kalkulace servisních
nákladů TecCOO pro vůz Škoda Octavia II
(2004-2013)
Smlouvat o ceně při nákupu ojetého vozidla
či ne?
Varování před odstraněnými filtry pevných
částic u ojetých vozidel
Předplatné nebo objednávky jednotlivých
čísel na: autoservis@ibsmotorpress.cz, tel.: 725
918 139. Autoservis je možné zakoupit osobně
ve vydavatelství IBS motorpress na adrese:
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Úspěšný rok pro Škoda Auto ČR
Na tradičním setkání nás představitelé prodejní organizace Škoda Auto ČR seznámili s úspěchy roku
2015. Rámcové podmínky českého trhu byly v roce
2015 podle šéfa prodejní organizace Škoda Auto ČR
Luboše Vlčka velmi příznivé. Škoda Auto to tvrdou
prací svých prodejců i díky novým produktům využila
a upevnila svou vedoucí pozici.
V České republice bylo zaregistrováno celkem 73 927
nových automobilů značky
Škoda, tedy o 15 836 vozů
(27,3 %) víc než v roce 2014.
Tržní podíl značky Škoda na
domácím trhu dosáhl 32 %.
Při využití vlastní metodiky
na základě dat očištěných o
reexport je tržní podíl značky
Škoda dokonce 35,3 %.
Vzhledem k rozběhu výroby modelu Superb Škoda
během roku 2015 registrovala víc objednávek než dodávek. Důležitý pro prodej
soukromým zákazníkům byl úspěšný nástup nové
generace Fabie. Přitom se nenaplnily obavy z toho, že
příchod Fabie Combi způsobí pokles zájmu o Rapid
Spaceback.
U modelu Fabia je zájem kupujících především o lépe
vybavené verze - okolo 50 % kupujících volilo nejvyšší výbavu Style, 40 % střední Ambition a jen 10 %
základní Active. Podobně u modelu Superb, 30 % ku-

pujících volí nejvyšší výbavu Laurin & Klement a 50
% výbavu Style.
Roste podíl privátních zákazníků. Zatímco v roce
2014 byl jejich podíl vyrovnaný s prodejem fleetové klientele, v roce 2015 vzrostl jejich podíl na 54
%. Škoda Auto takto hodnotí i prodej jednotlivých
vozidel na IČO, protože se
jedná o koupě fyzickými osobami, i prodej soukromníkům
na operativní leasing.
Operativní
leasing
pro
soukromníky Škoda Bez starostí využívá 3022 zákazníků.
Tento program přivádí mladé,
aktivní klienty, kteří nechtějí auto vlastnit, přičemž 80
% z nich jsou noví zákazníci
značky. Během roku 2015 se
uplatňovala i služba Škoda
Mobilita Plus zahrnující prodlouženou záruku na 5 let/100
000 km za 990 Kč. V současné
době ji volí okolo 90 % kupujících z řad soukromníků.
Rok 2016 bude pro značku Škoda ve znamení příprav
na SUV ofenzivu. Zcela nové větší SUV bude oficiálně představeno na podzim na autosalonu v Paříži
a jeho předprodej začne před koncem roku, i když
první dodávky budou až na počátku roku 2017. Potom mají následovat další 2 až 3 modely SUV.
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Porsche ČR slaví úspěchy ve všech oblastech
Společnost Porsche Česká republika uzavřela loňský
rok s mimořádně úspěšnou bilancí, která překonává
všechny dosavadní rekordy. Celkem bylo v České republice v uplynulém roce dodáno zákazníkům 47 443
vozů Volkswagen, Audi, Seat a Volkswagen Užitkové
vozy, což představuje meziroční nárůst o 35 %. Historicky nejlepší rok byl ve znamení
silného růstu všech značek, včetně
koncernového programu prodeje
ojetých vozů Das WeltAuto. Obrat
byl rekordních 25,236 miliardy Kč, o
plných 46,2 % vyšší než v roce 2014.
„Porsche Česká republika je tak i nadále největším dovozcem automobilů na českém trhu, což ilustruje i
další pozoruhodný statistický údaj:
za dobu existence naší importérské firmy jsme do České republiky
dovezli 460 473 vozidel,“ řekl jednatel společnosti Porsche Česká republika Vratislav Strašil.
„Porsche Česká republika je po
Rakousku druhou největší firmou v rámci skupiny
Porsche Holding Salzburg. Vedle skvělých prodejních
výsledků se rekordními čísly mohou pochlubit také
naše servisní služby, o čemž svědčí hodnoty obratu
z originálních dílů 1,495 miliardy Kč a obratu z orig-

inálního příslušenství 138 milionů Kč. Naším strategickým cílem je dosáhnout stavu, kdy Porsche Česká
republika bude trvale nejlepší prodejní a servisní
organizací v oblasti obchodu s automobily,“ uvedl
jednatel společnosti Porsche Česká republika Franz
Pommer.
Registrace
osobních
vozidel
Volkswagen dosáhly v loňském
roce 23 754 vozů, což představuje meziroční nárůst o 30 %. Značka Audi zvýšila prodeje o 28 % na
celkových 5019 vozů. Seat registruje nárůst o téměř 10 % na 6759
vozidel a Volkswagen Užitkové vozy
po započtení osobních verzí užitkových vozů dodal loni zákazníkům
5031 vozidel, což je o 25 % více než
v roce 2014.
Porsche Česká republika má 155
zaměstnanců. Se svými partnery
má uzavřeno celkem 121 smluv na
prodej a servis a dalších 69 smluv
výlučně na servis. Značky dovážené společností Porsche ČR jsou díky tomu zastoupeny na celkem 99
různých místech, přičemž celkový počet zaměstnanců
dealerské organizace dosahuje čísla 4298.
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Úspěšná bilance Renaultu v ČR
Na tradiční bilanční tiskové konferenci nás generální
ředitel společnosti Renault Česká republika seznámil s
prodejními výsledky značek Renault a Dacia v loňském
roce a s výhledem pro letošní rok.
Stejně jako v celém světě i v Evropě, také v České
republice rostl prodej Renaultu rychleji, než celý trh. Při
růstu českého trhu o 21 % prodal Renault v roce 2015 v
ČR 9857 vozů, což znamenalo růst o 29 %. Značka Dacia
s prodejem 11 074 vozů dosáhla růstu o 13 %.
Pro Renault ČR je důležité jeho postavení při prodeji
privátní klientele, což je bilance neovlivněná reexporty.
Celkový počet registrací nových aut soukromníkům
dosáhl 57 935 kusů, tzn. proti roku 2014 růst o 12 %.
Značka Renault prodala soukromníkům 2491 vozů, což
znamenalo zvýšení o 28 %.
V segmentu malých aut modely Clio a Captur vykázaly
rychlejší růst (+38 %), než rostl český trh v této
kategorii (+30,1 %). Prodej modelu Clio rostl i ve třetím
prodejním roce a Captur se stal nejprodávanějším malým
crossoverem. Úspěšnější, než u Renaultu očekávali, byla
bilance v segmentu kompaktních vozů, kde jsou všechny
modely značky (Mégane, Scénic a Fluence) na konci svého

životního cyklu. Proto je prodej na úrovni jako v roce 2014
úspěchem. Překvapením je růst prodeje modelu Scénic/
Grand Scénic o 20 %.
Od modelu Kadjar se čekalo lepší přijetí. Jenže ve
stejné době přišla nová korejská SUV s agresivní
cenovou nabídkou. U Renaultu se tomu nepřizpůsobili
a v posledních měsících roku 2015 už prodej tohoto
crossoveru dosahoval původně plánovaný objem. Nový
velký crossover Espace oslovil manažery firem, takže
plní očekávání a ke značce přivádí nové klienty. Ze 104
prodaných vozů bylo 75 % v nejvyšší výbavě Initiale Paris.
Značka Dacia je třetí nejprodávanější značkou
soukromníkům na českém trhu. S úspěchem znovu
uspořádala setkání Dacia Picknic a Dacia Roadshow s
celkem 600 testovacími jízdami. Při akci Dacia Ambasador
Program, kde měli možnost majitelé vozů Dacia získat
odměnu za přivedení nového zákazníka. V rámci tohoto
programu bylo prodáno více než 200 vozů.
Rok 2016 bude pro Renault ve znamení významných
novinek. Začíná prodej velkého sedanu Talisman a od
března bude zahájen prodej nové generace Mégane.

více na
www.autoweek.cz

Nový vzhled a ještě lepší služby
Proces modernizace obchodní sítě značky Škoda v
České republice byl ukončen dle původního plánu k
31. prosinci 2015. Cílem bylo uzpůsobit současným
potřebám prodejny často vzniklé v 90. letech v době
prodeje pouze modelu Favorit. Auta se dnes prodávají
jinak, zákazníci mají jiná očekávání a důležitou
roli hrají finanční služby. Tomu se musely prodejny
přizpůsobit.
Všechna
prodejní a servisní místa
značky Škoda v České
republice už dostala nový
korporátní design.

zaměřuje na individuální potřeby klientů a dosažení
jejich maximální spokojenosti. Tyto přístupy si
obchodníci osvojují na školeních.

Značka Škoda disponuje
nejširší obchodní a servisní
sítí v České republice 184 obchodních míst
včetně servisu a 47
autorizovaných servisních
míst, dohromady tedy
zákazník může svěřit
svůj vůz do péče 231 servisů. U 6 % prodejců byly
vybudovány zcela nové prodejní prostory, 44 %
dealerů přestavělo své stávající prodejny (tzn. bylo
zasaženo do jejich konstrukce) a zbývajících 50
% rebrandovalo svůj autosalon a učinilo všechny
potřebné kroky ke splnění nových standardů.

Nové
uspořádání
prodejních
prostor
vychází
vstříc
potřebám
rychlé,
přímé a otevřené
ko m u n i k a c e .
Nezměnil se jen vzhled
obchodních míst pro
prezentaci vozů. Nový korporátní styl doprovodí i
lepší služby zákazníkům. Prostřednictvím filozofie
Human Touch má prodejce vyvolat v zákaznících
pozitivní emoce v souvislosti se značkou Škoda tak,
aby se do showroomů rádi vraceli.

Proměna vzhledu, zahájená koncem roku 2013, je
provázena změnou zákaznických procesů, která se

Dosavadní zákaznické ohlasy na nový vzhled
autosalonů jsou pozitivní. Prodejci, kteří přešli na
nový korporátní design v předstihu, potvrzují vyšší
návštěvnost
svých
showroomů,
lepší
zázemí pro klienty i
větší motivaci svých
zaměstnanců.
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Otevřený dopis ministru Mládkovi
Vyjádření Asociace prodejců použitých automobilů
– autobazarů (APPAA) ke zprávě ČOI a ministra
průmyslu a obchodu Jana Mládka.
Vážený pane ministře, sdělujete: „Z kontrol inspektorů
ČOI opět vyplývá, že podvodníci stáčející tachometry
jsou nepoučitelní a dělají to ve velkém měřítku. Budu
trvat na tom, aby se stáčení
tachometrů stalo trestným
činem. Trestná by ale měla
být i nabídka takového
jednání"
Takovým
prohlášením
poškozujete trh s ojetými
vozy jako celek a vzbuzujete
ve veřejnosti dojem, že je
pokřivený a nákup ojetého
vozu je velkým rizikem.
Není to pravda. Nejen
APPAA, ale i největší české
autobazary již několik
let
důrazně
požadují
zavedení trestnosti stáčení
tachometrů
a
přístup
k informacím o vozidlech,
aby bylo možné každý
vůz řádně prověřit a
ochránit tak zákazníky před
podvodníky. Žádali jsme o to několikrát nejen vás, ale
i Ministerstvo dopravy.
1) Kde skončila snaha o vytvoření takové databáze?
Proč není dostupná?
Výsledek aktivit MPO po více než dvou letech?
Naprosto žádný. Do Novely 56/2001Sb. se trestnost
stáčení tachometrů nedostala, i když to návrh
obsahoval a naše asociace i velké autobazary trvaly
na tom, aby takové ustanovení v ní bylo.
2) Jaké kroky vaše ministerstvo učinilo, aby se
trestnost stáčení do zákona dostala a proč tomu tak
dosud není?
Postup ČOI, resp. MPO je nedostatečný a vzbuzuje
dojem, že jde pouze o snahu zviditelnit se v médiích.
Faktický dopad několika nízkých pokut na potlačení
stáčení tachometrů je nulový. Veřejnost se na základě
vaší informace může domnívat, že mezi autobazary

není rozdíl a že všechny podvádějí. Proti takové
interpretaci se APPAA důrazně ohrazuje a trvá na
tom, aby ČOI zveřejňovala seznam prodejců, kterých
se provinění týká.
3) Prosím o vysvětlení, proč ČOI využívá pro kontrolu
stáčení tachometrů soudní znalce? Proč nevyužívá
veřejně dostupné zdroje,
které má k dispozici každý
občan a podnikatel v této
zemi, případně databázi,
o které jste v červnu 2014
mluvil?
V okamžiku výkupu vozu
není
autobazar
jeho
majitelem
a
nemůže
požádat
o
informace
autorizovaný
servis,
importéra
ani
server
Ministerstva dopravy (www.
kontrolatachometru.cz),
ale ani soudního znalce. Je
odkázán pouze na veřejně
dostupné informace. A
ty jsou v ČR, na rozdíl od
okolních zemí, nedostupné
a stávají se předmětem
byznysu možná většího než
samotné stáčení tachometrů. Lze se proto domnívat,
že je v zájmu komerčních poskytovatelů takových
informací, aby byla veřejnost strašena tím, že koupě
ojetého vozu je riskantní a aby informace o vozidle
nebyly veřejně dostupné.
4) Kdo konkrétně lobbuje za to, aby stáčení tachometrů
nebylo trestným činem a aby informace o vozidlech
nebyly veřejně přístupné?
5) Jaké konkrétní kroky a kdy bude vaše ministerstvo
činit k tomu, aby trestnost stáčení tachometrů nabyla
reálné podoby?
Petr Přikryl, Předseda APPAA ČR z.s.
(redakčně kráceno, celý text je na http://www.
autoweek.cz/cs-tiskove_zprav y-appaa_poslala_
otevreny_dopis_ministru_mladkovi-5053)
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