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Diess: „Éra klasických automobilek skončila!“
„Volkswagen potřebuje urychlit proměnu své
činnosti, aby se nestal další společností Nokia,
která ztratila dominanci na trhu mobilních zařízení
ve prospěch společnosti Apple,“ uvedl generální
ředitel VW AG Herbert Diess v Berlíně při jednání
představenstva VW AG.

dostatečně rychlí? Pokud budeme pokračovat
v současném tempu, pak to bude velmi obtížné,“
uvedl Diess.

„Svět je v pohybu. Žijeme v neuvěřitelně
dynamické době. Před námi je rozměr průmyslové
revoluce a Volkswagen je uprostřed bouře
vyvolané dvěma největšími transformačními
procesy: změnou klimatu a souvisejícím tlakem na
inovace přinášející jízdu bez emisí. Potřebujeme
porozumět radikální povaze těchto změn a máme
na to velmi málo času. Dává nám to přesně jeden
pokus zajistit Volkswagen do budoucna,“ prohlásil
Diess před vrcholnými manažery koncernu.

„Éra klasických automobilek skončila,“ tvrdí
Diess. „Volkswagen se musí zaměřit na vývoj
softwaru a elektroniky, musí vyrábět elektricky
poháněná vozidla aby dokázal splnit přísné
emisní limity. Volkswagen musí snížit komplexnost
své nabídky, zvýšit produktivitu a snížit náklady,
zejména v Německu. VW se musí zaměřit na
ziskovost a méně hledět na objemy. Vezměte si
příklad Bentleye a jeho 10 000 dodaných vozů.
Bylo by to ještě působivější, kdybychom měli zisk
vyšší než nulu. Abych byl zcela upřímný, tak bych
dal přednost 5000 dodaným vozům s marží přes
20 %,“ řekl Diess.

Automobilky zvyšují své investice do výzkumu
a vývoje aby udržely krok s novými konkurenty
z oblasti technologických společností. Ty usilují
o výrobu aut s autonomním řízením v době,
kdy evropské orgány zpřísnily emisní limity a nutí
automobilky, aby zlikvidovaly výrobu spalovacích
motorů a místo toho vyvinuly elektricky poháněná
vozidla. „Volkswagen přechází z tradičních aut na
výrobu autonomních a vzájemně propojených
vozidel, což je krok, který vyžaduje snížení nákladů
a zvýšení efektivity. Zásadní otázka zní: Jsme

Společnost VW proto omezí investice do
palivových článků, protože podle Diesse nebudou
pro další desetiletí stejně konkurenceschopné
jako elektrický pohon s akumulátory. VW rovněž
sníží investice do své divize mobilních služeb
MOIA. „Musíme snížit naši angažovanost a zacílit ji
dokud nebudou vytvořeny předpoklady pro lepší
ziskovost. Aby Volkswagen zvládl tuto transformaci,
musí se soustředit na své silné stránky a vzdát
se všeho, co stojí v cestě zvyšování výkonnosti,“
konstatoval.
více na
www.autoweek.cz

TPCA bude pro Toyotu vyrábět Yaris
Automobilka TPCA oznámila, že ke
stávajícímu výrobnímu programu přidá
Toyotu Yaris. Načasování výroby nového
modelu, objem investic a předpokládaný
objem výroby budou oznámeny později.
Uvedení druhého modelu Toyoty bude
pro český závod znamenat posílení stability
výroby i zaměstnanosti. Yaris se bude
i nadále vyrábět také ve Valenciennes

ve Francii. Stejně jako pro Aygo Toyota
vyrábí pohonné jednotky pro Yaris, včetně
hybridního systému 1,5 Hybrid Dynamic
Force, v Polsku ve Walbrzychu a JelczJaskowicích. Představitelé Toyoty nedávno
uvedli, že vzhledem k emisním limitům v EU
zřejmě i model Aygo bude muset přejít na
hybridní pohon.
„S modelem Yaris do TPCA přijdou
nové technologie, včetně nové modulární
platformy TNGA (Toyota New Global
Architecture) a hybridního pohonu.
Zároveň tím navýšíme výrobu vozů Toyota
v kolínském závodu,“ uvedl president
a výkonný ředitel Toyota Motor Europe
Johan van Zyl. Společnost TPCA, která
v roce 2019 zákazníkům dodala 210 121
vozů, od 1. ledna 2021 plně převezme
Toyota.

Škoda Octavia s karoserií liftback
přichází do prodeje za 596 900 Kč
Všichni autorizovaní prodejci značky
Škoda v České republice začali přijímat
objednávky na novou generaci modelu
Octavia v karosářské verzi liftback. Verze
Ambition se zážehovým motorem 1,5 TSI
ACT/110 kW nebo vznětovým motorem
2,0 TDI Evo/85 kW (v obou případech se
šestirychlostní přímo řazenou převodovkou)
jsou za 596 900 Kč, tedy o 40 000 Kč méně
než Combi. S motorem 2,0 TDI Evo/110
kW a sedmistupňovou dvouspojkovou
převodovkou DSG s řazením shift-by-wire
stojí 691 900 Kč. Všechny tři motorizace lze
kombinovat i s výbavou Style, za kterou se
připlácí 51 000 Kč.
Základní verze 1,0 TSI/81 kW se
šestirychlostní přímo řazenou převodovkou
dorazí na konci první poloviny roku s cenou

456 900 Kč včetně DPH. V průběhu roku
2020 se dostanou do prodeje verze Scout,
sportovně laděné RS, varianta s pohonem
na stlačený zemní plyn (CNG) G-Tec
a poprvé v modelové řadě Octavia také
plug-in hybridní verze s označením iV.
více na
www.autoweek.cz

Mírný pokles výroby silničních vozidel
Výroba silničních vozidel v České republice
v roce 2019 jen mírně poklesla. Celkově bylo
v roce 2019 vyrobeno 1 459 998 silničních vozidel
(meziročně – 0,6 %). Produkce motorových
vozidel se snížila na 1 433 760 kusů (meziročně
– 0,7 %), přípojných vozidel bylo vyrobeno 26
238 kusů (+3,7 %). V přehledu nejsou zahrnuty
nákladní automobily, protože jejich výrobci
působící v ČR, společnosti Avia Motors s.r.o.
a Tatra Trucks a.s., výrobní data nezveřejňují.
Výroba osobních automobilů tak opět tvořila
hlavní část objemu vyrobených motorových
vozidel. Tuzemští výrobci osobních automobilů
vyrobili celkem 1 427 563 vozů. V roce 2018 to
bylo 1 437 396 kusů. Celková výroba osobních
automobilů meziročně mírně klesla o 0,7 %.

Dařilo se i kolínské TPCA, která téměř
vyrovnala předloňský objem produkce. Celkově
automobilka v loňském roce vyrobila 210 121
vozů Toyota Aygo, Citroën C1 a Peugeot 108
(meziročně – 0,4 %). Největší část výroby zaujímal
vůz Toyota Aygo se 47,1 %.
V nošovickém závodě Hyundai Motor
Manufacturing Czech (HMMC) bylo vloni
z důvodu ukončení výroby modelu ix20 a změny
vývoje situace na některých trzích vyrobeno
celkem 309 500 vozidel, což bylo meziročně
o 9,1 % méně než v roce 2018 a o 2,7 % méně,
než byl původní plán.
Pro oba hlavní tuzemské výrobce autobusů
byl minulý rok velmi úspěšný. Za leden až
prosinec bylo vyrobeno celkem 5217 autobusů,
což je nárůst o 327
vozidel, tedy o 6,7 %.
Iveco Czech Republic
vyrobilo 4609 vozidel, což
znamená meziroční růst
výroby o 326 kusů (+7,6 %).
SOR Libchavy vyrobil 573
autobusů, což je přesně
stejný počet kusů jako
v loňském roce, a firma KH
motor Centrum z Opavy
vyrobila 35 autobusů
na různých podvozcích,
o jeden více než v roce
2018.
více na
www.autoweek.cz

Ozdobená Škoda Kamiq ScoutLine
Škoda doplní nabídku verzí svého
městského SUV Kamiq o variantu ScoutLine.
Po lifestylové variantě Monte Carlo má
Kamiq ScoutLine mimo jiné i na černé kryty
lemů blatníků, stříbrné karosářské prvky,
hliníková kola 17“ nebo 18“ a full-LED zadní

světlomety. Kamiq ScoutLine má specifický
přední spojler s ližinami a zadním difuzorem
ve stříbrném odstínu jako kryty prahů,
vnějších zpětných zrcátek a střešní nosič.
V interiéru najdeme specifické dekorační
lišty v dekoru jasanového dřeva, pedály
s kryty v hliníkovém dekoru a sedadla se
speciálním potahem ScoutLine z prodyšné
látky ThermoFlux.
Kamiq ScoutLine je v nabídce s kompletní
nabídkou motorů této modelové řady vč.
motoru G-Tec na CNG. Škoda Kamiq je
prvním SUV značky, které bude k dispozici
i ve variantě ScoutLine. Svou premiéru
bude mít počátkem března na autosalonu
v Ženevě a na trh bude uvedeno v létě
2020.

Nová Insignia vyjíždí
Opel uvádí na trh modernizovaný model
Insignia. Špičkový model z Rüsselsheimu
slaví svou světovou premiéru na autosalonu
v Bruselu. Do prodeje v ČR přijde během
jara.
Modernizovaná Insignia se představuje
jako sportovní GSi, elegantní Grand Sport
a kombi Sports Tourer se zcela nově
vyvinutými zážehovými i vznětovými
motory. K tomu se přidávají nové
převodovky se sníženými třecími ztrátami.
To vše dohromady snižuje spotřebu až
o 18 %, tedy i emise, a současně zvyšuje
jízdní komfort. Insignia GSi s přeplňovaným
zážehovým dvoulitrem o výkonu 169 kW
(230 k), který je prvním u Opel s deaktivací
válců, je k dispozici i s pohonem všech

kol Twinster s vektorováním točivého
momentu.
K oživení designu pomohly mj. i štíhlé
světlomety s technologií LED. Nové
adaptivní světlomety IntelliLux LED Pixel
nyní mají 84 prvků v každém světlometu,
což nemá v tomto segmentu obdobu.

Další témata 3. týdne na autoweek.cz
500 Octavií pro Policii České republiky

ČESMAD Bohemia jednal s premiérem
Citroën nabízí nepřetržitou dostupnost servisu

více na
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Honda zveřejnila ceny elektromobilu Honda e
Model Honda e byl navržen s důrazem
na jednoduchost a účelnost. V interiéru
se nachází digitální přístrojová deska nové
generace přes celou šířku vozu s pěti displeji

a propojeným informačním a zábavním
systémem. Zadní kola přes převodovku
e-CVT pohání trakční elektromotor
o výkonu 100 kW, ve verzi Advance 113 kW.
Vůz dlouhý 3894 mm (rozvor náprav 2530
mm) má objem zavazadlového prostoru
567 l.
Cena pro základní Hondu e je 899 900
Kč včetně DPH, aHonda e Advance přijde
na 976 900 Kč. Hondu e budou nabízet jen
vybraní prodejci v největších městech. První
vozy se u prodejců očekávají v polovině
roku a dodávky prvním zákazníkům by
měly proběhnout od léta 2020.

České ceny pro Peugeot e-208 a e-2008
Peugeot vstupuje mezi dodavatele
plně elektricky poháněných automobilů
rovnou se dvěma modely, ovšem majícími
stejný základ – malým hatchbackem e-208
a malým crossoverem e-2008. Vycházejí
z nových generací modelů 208 a 2008
postavených na platformě CMP skupiny
PSA Group, která umožňuje pro stejný vůz
používat různé druhy pohonu včetně plně
elektrického. Vychází ze strategie PSA
nabízet zákazníkům identický automobil
a ponechat jen na něm výběr pohonné
jednotky podle osobních preferencí
a způsobu použití vozidla. Oba vozy
pohání elektromotor o výkonu 100 kW (136
k) napájený z akumulátoru s kapacitou
50 kWh. Peugeot e-208, dlouhý 4055 mm
(rozvor náprav 2540 mm, zavazadlový
prostor 309 l), má podle WLTP dojezd 340

km, e-2008 s délkou 4300 mm (rozvor 2605
mm, zavazadlový prostor 434 l) ujede 310
km.
Akční cena pro 208 ve výbavě e-Allure
začíná na 810 000 Kč, u crossoveru e-2008
Allure 840 000 Kč. Peugeot e-208 se
vyrábí v Trnavě na Slovensku, e-2008 ve
španělském Vigu.

více na
www.autoweek.cz

Fiat uvede mild-hybridní verze modelů 500 a Panda
Fiat reaguje na tlak EU směrem
k
elektromobilitě
uvedením
mildhybridních
verzí
nejprodávanějších
modelů 500 a Panda. Oba modely
dohromady představují 57 % ze všech
registrací značky Fiat v Evropě. Fiat 500
Hybrid má dorazit k prodejcům během
února a Panda Hybrid v březnu.
Nově vyvinutý mild-hybridní systém
získává
energii
rekuperací
během
brzdění a zpomalování a poté ji využívá
k restartování motoru v režimu stop/start
a pomáhá při zrychlování. Kombinuje
integrovaný startér/generátor v rámci sítě
12 V a zážehový tříválec 1,0 FireFly/51 kW
(69 k). Startér/generátor při akceleraci
přidává výkon 3,6 kW (4,9 k). Mild-hybridní

pohon má snížit emise CO2 o 20 %. Fiat 500
Mild hybrid má emise CO2 88 g/km podle
NEDC, Panda Mild hybrid v závislosti na
verzi 89 až 90 g/km. Stejný mild-hybridní
pohon dostane i Lancia Ypsilon, která se
už prodává jen v Itálii.
Druhá generace modelu 500e s plně
elektrickým pohonem by měla být
představena v březnu na autosalonu
v Ženevě a sériová výroba začne koncem
tohoto roku.

Nejprodávanější auto v Japonsku
Poslední tři roky japonskému trhu
s novými automobily vládne Honda N-Box.
Tato modelová řada se představila v roce
2011 a označením N se hlásila k prvním
vozidlům, s nimiž do té doby výhradní
výrobce motocyklů vstoupil do světa
čtyř kol. Současná druhá generace přišla

v roce 2017 vybavená bezpečnostním
systémem Honda Sensing. Toto vozítko
kategorie Kei cars je krátké jen 3395 mm
ale má dlouhý rozvor náprav 2520 mm.
Zážehový tříválec 660 cm3 se nabízí
v atmosférické a přeplňované verzi
s výkonem 43 kW (58 k) nebo 47 kW (63
k), vždy s převodovkou CVT. Pozoruhodné
je, že se tento mikrovůz dodává i ve verzi
s pohonem všech kol.
Hondy N-Box se v roce 2019 prodalo
253 500 kusů, od roku 2011 to je 1,7 milionu,
ač se prodává jen v jediné zemi. Kei cars
přinášejí daňové zvýhodnění a levnější
pojištění, a přitom smějí jezdit na dálnici.
Představují asi třetinu japonského trhu
osobních automobilů.

Další témata 3. týdne na autoweek.cz
Toyota v Evropě nabídne nové kompaktní SUV
Nový Seat Leon před premiérou
Nový 3D displej Bosch
Toyota v Evropě zaznamenala rekordní prodej

více na
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Personalia z
Kia má nového marketéra
pro Evropu
Kia
Motors
Europe
jmenovala
Carlose Lahoze novým marketingovým
ředitelem. Bude mít na starosti programy
marketingu a komunikace značky, bude
odpovídat za digitální marketingové
aktivity,
plánování
marketingu
a strategické plánování, vztahy s médii
a sociální média. Lahoz nastupuje na
volné místo po Arturu Martinsovi, který se
nedávno ujal pozice v globální centrále
v korejském Soulu. Lahoz bude přímým
podřízeným Emilia Herrery.
Lahoz naposledy působil na pozici
ředitele
strategického
plánování
a operací v Kia Motors Europe. Rovněž
dohlížel nad provozním plánováním
v evropském výrobním závodu Kia v Žilině
na Slovensku. Před nástupem do Kia
Motors Europe pracoval jako vedoucí
manažer pro obchodní plánování ve
společnosti Kia Motors Iberia. Carlos
Lahoz (44) pochází ze Španělska, kde
absolvoval obor ekonomie. Rovněž
absolvoval
postgraduální
globální
profesní program na fakultě Wharton
School v rámci University of Pennsylvania.
Hovoří plynně španělsky, anglicky a italsky
a domluví se i německy.

Linda Jacksonová už nešéfuje
Citroënu

V managementu značek skupiny
PSA došlo po spojení s italským Fiatem
k personálním změnám. Šéfkou Citroënu
není od 15. ledna Linda Jacksonová
a změna nastala také na pozici ředitele
značky DS. Linda Jacksonová byla nyní
pověřena novými úkoly v rámci skupiny
PSA a na její místo je jmenován Vincent
Cobée (foto dole). Ke změně dochází
i na pozici generálního ředitele značky
DS, kdy Yvese Bonnefonta nahrazuje
Béatrice Foucherová (foto nahoře).
S účinností od 15. ledna vede Yves
Bonnefont studii o možnostech synergií
v rámci portfolia značek. S účinností
od 15. ledna Linda Jacksonová vede
projekt, jehož cílem bude vyjasnit
a podpořit diferenciaci značek v rámci
portfolia PSA a je přímo podřízena
Carlosu Tavaresovi. Zajímavé na tom
je, že Cobée i Foucherová přicházejí
z Aliance Renault Nissan.

více na
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Škoda v roce 2019 dodala
zákazníkům 1,24 milionu vozů
Škoda Auto v roce 2019 zákazníkům na
celém světě dodala celkem 1,24 milionu vozů.
Automobilka tak už pošesté za sebou překročila
hranici milionu vozů. Dodávky zákazníkům poklesly
o 0,9 % (2018: 1,25 milionu vozů). Hlavním důvodem
je i nadále klesající celkový trh s osobními
vozy v Číně. Na ostatních trzích zvýšila Škoda
své dodávky zákazníkům o 5,3 % na 960 700
vozů. V Evropě (+5,8 %) a Rusku zaznamenala
automobilka další rekordní rok.
V roce 2020 vstoupí na trhy čtvrtá generace
modelu Octavia, kromě toho bude zahájena také
sériová výroba prvního vozu na bázi modulární
elektrifikované platformy (MEB).
V západní Evropě zaznamenala Škoda v roce
2019 celkem 520 500 dodávek zákazníkům,
ve srovnání s předchozím rokem se tak jedná
o 7,0% nárůst (2018: 486 400 vozů). V Německu,
na celosvětově druhém největším trhu značky,
vzrostly v roce 2019 registrace o 8,3 % na 191
200 vozů (2018: 176 600 vozů). Dvouciferný růst
zaznamenala Škoda ve Francii (37 200 vozů;

+16,2 %), Švýcarsku (22 600 vozů; +27,5 %),
Nizozemsku (19 200 vozů; +12,8 %) a Dánsku (15
600 vozů; +14,6 %).
Ve střední Evropě zaznamenala Škoda
v minulém roce 215 800 dodávek zákazníkům,
což v porovnání s loňským rokem představuje
nárůst o 1,3 % (2018: 212 900 vozů). Na domácím
českém trhu dodala Škoda v roce 2019 celkem
94 200 vozů (2018: 93 600 vozů; +0,6 %).
Ve východní Evropě bez Ruska představuje 50
200 vozů dodaných zákazníkům v roce 2019 nárůst
o 8,9 % (rok 2018 celkem: 46 100 vozů). V Rusku
dodala Škoda v minulém roce zákazníkům 88
600 vozů a v porovnání s předchozím rokem si
tak polepšila o 8,8 % (2018: 81 500 vozů).
V Číně, na svém celosvětově největším trhu,
poklesly dodávky zákazníkům v porovnání
s předchozím rokem o 17,3 % na 282 000 vozů
(2018: 341 000 vozů). Důvodem je setrvalý pokles
celkového čínského trhu s osobními vozy, který
se i nadále vyznačuje nejistotou a nákupní
zdrženlivostí.

více na
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Skupina VW i v roce 2019 světovou jedničkou
Skupina Volkswagen v roce 2019 potvrdila
své postavení světové jedničky mezi výrobci
automobilů. Navzdory poklesu globálního trhu
skupina Volkswagen v roce 2019 zvýšila své
celosvětové dodávky o 1,3 % na 10 974 600
vozidel. Odhad dodávek vozidel koncernu Toyota
Motor je 10,72 milionu vozidel. Silný růst, přibližně
o 80 %, zaznamenala skupina Volkswagen
v dodávkách elektrických vozidlech na více
než 140 000 automobilů.
Podíl na trhu se ve všech regionech rozšířil,
v některých případech výrazně. Růst objemu byl
dosažen v Evropě (+3,9 %) a Jižní Americe (+3,2
%), zatímco k mírnému poklesu došlo v Severní
Americe (-0,5 %) a v Asii a Tichomoří (-0,4 %).
V Evropě bylo dodáno 4 522 800 vozidel, což
odpovídá nárůstu o 3,9 % ve srovnání s rokem
2018. V západní Evropě skupina dodala 3 747
000 vozidel (+4,6 %), přičemž na tuzemském trhu
v Německu byl růst ještě výraznější – zákazníkům
bylo předáno 1 364 000 vozidel, což znamenalo
+6,2 %. Ve střední a východní Evropě vzrostly
dodávky o 1,1 % na 805 800 vozidel a v Rusku

značky skupiny s 233 600 dodanými vozidly
dosáhly růst o 1,6 % proti roku 2018.
V obla sti Severní Amerik y S kupina
zaznamenala mírný pokles dodávek o 0,5 %
na 951 500 vozidel, ale dokázala mírně zvýšit
svůj tržní podíl vzhledem k celkově výraznému
poklesu trhu, který se snížil. V USA bylo dodáno
654 200 vozidel, což odpovídá nárůstu o 2,5 %.
V regionu Jižní Ameriky se skupině podařilo
posílit dodávky navzdory poklesu celkového
trhu, a proto výrazně zvýšila svůj podíl na trhu.
Zákazníci převzali dodávku celkem 608 600
vozidel, což bylo o 3,2 % více než v roce 2018.
V Brazílii skupina výrazně zvýšila dodávky o 17,1
% na 470 400 vozidel.
V asijsko-pacifickém regionu skupina
Volkswagen zaznamenala mírný pokles dodávek
na 4 530 100 vozidel, tedy o 0,4 %. Na trhu, který
zaznamenal pokles, se ovšem tržní podíl skupiny
výrazně zvýšil. V Číně, na největším trhu skupiny,
se dodávky zvýšily o 0,6 % na 4 233 600 vozidel,
což vedlo k významnému zvýšení podílu skupiny
na trhu.

více na
www.autoweek.cz

Světová premiéra technologie E-Tech v Bruselu
Renault na bruselském autosalonu představil
hybridní varianty svých dvou nejprodávanějších
modelů – Clio E-Tech a Captur E-Tech Plug-in.
V prodeji se objeví koncem prvního pololetí.
Inženýři Renaultu navrhli inovativní řešení
s více než 150 patenty zajišťující největší rozsah
kombinací a nejefektivnější snižování emisí CO2.
Využívá i znalosti týmu Renault F1 s využitím
hybridních pohonných jednotek.
Oba systémy používají stejné komponenty.
Základem je nepřeplňovaný zážehový motor
1,6 SCe s výkonem jen 68 kW (92 k) doplněný
o dva elektromotory – menší plní úlohu startéru
a generátoru a větší je integrován do převodovky
a podle potřeby pomáhá spalovacímu
motoru nebo vůz pohání samostatně. Hlavní
inovace spočívá ve vícerežimové převodovce.
K jednomu vstupnímu hřídeli je připojen
výkonnější elektromotor a ke druhému zážehový
čtyřválec se sekundárním elektromotorem.
Konstruktéři pro převodovku naprogramovali
až 15 různých pracovních režimů.

Clio E-Tech Hybrid má akumulátor
s kapacitou 1,2 kWh pracující s napětím 230 V,
což postačuje k tomu, aby 80 % času při provozu
ve městě absolvoval na plně elektrický pohon
a tím zajistil úsporu paliva v městském režimu
až 40 %. Největší celkový systémový výkon je
103 kW (140 k).
Captur E-Tech Plug-In Hybrid poskytne nejdelší
dojezd v elektrickém režimu s akumulátorem
o kapacitě 9,8 kWh a možností dobíjení z domácí
zásuvky i dobíjecích stanic. Akumulátor pracuje
s napětím 400 V, což umožňuje dosáhnout
větší výkon obou elektromotorů. Inovativní
technologie nabízí maximální efektivitu
díky systematickým rozjezdům s elektrickým
pohonem, dynamickou odezvu a minimální
ztráty energie. Menší elektromotor zde má
výkon 15 kW (20 k), větší produkuje 35 kW (48
k) a maximální systémový výkon je 118 kW (160
k). Nový Captur nabízí v čistě elektrickém režimu
dojezd 45 km.
více na
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Obchodní výsledky Skupiny Renault v roce 2019
Skupina Renault v roce 2019
prodala celkem 3,8 milionu vozů,
což bylo o 3,4 % méně než v roce
2018. Při poklesu světového trhu
o 4,8 % si nicméně udržuje svůj
podíl 4,25 %.
V roce 2 019 S ku p i na
Renault ve světě prodala
celkem 3 753 723 vozů, což
v porovnání s předchozím
rokem znamenalo snížení o 3,4
%. Bylo to zapříčiněno zejména
poklesem prodeje a obecně
automobilových trhů v Iránu,
Argentině a Turecku. Skupina
Renault si ale i nadále udržuje
pozice na svých hlavních trzích
– v Evropě (+1,3 % při růstu trhu o 1,2 %), Rusku (+29
%), Brazílii a Indii, kde byl Renault jedinou značkou,
která navýšila prodej. Značka Dacia v Evropě
zaznamenala posedmé za sebou nový prodejní
rekord s 564 854 prodanými vozy (+ 10,4 %).
Celkem 62 447 prodaných vozů s elektrickým
pohonem znamenal meziroční zvýšení o 23 %.
Z toho bylo 47 027 Zoe (+19,1 %). Rok 2020 bude

rokem nové etapy elektrické ofenzívy s uvedením
modelu Twingo Z.E. na trh a nabídkou hybridních
a plug-in hybridních pohonů pod značkou
E-Tech.
Skupina Renault dosáhla nový rekord v prodeji
užitkových vozů s meziročním zvýšením o 0,7 %,
a to zejména díky evropskému trhu, kde při růstu
trhu o 2,8 % navýšila prodej o 3,6 %.
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Prodejní výsledky PSA za rok 2019
Skupina PSA v roce 2019 celosvětově prodala
3,5 milionu vozů. Udržuje silnou pozici v Evropě
s podílem na trhu 16,8 %.
„Ve všech našich regionech se v kontextu
rychle se měnícího prostředí naše týmy plně
soustředí na výkon, ziskový prodej a spokojenost
zákazníků. Za tímto nasazením stojí „Core
Model Strategy“ a „Core Technology“ skupiny
PSA, v dlouhodobém horizontu se tak posiluje
naše snaha nabízet čistá, bezpečná a cenově
dostupná řešení mobility pro soukromé i ﬁremní
zákazníky s cílem bojovat proti dopadům
globálního oteplování,“ uvedl předseda
představenstva skupiny PSA Carlos Tavares.
Skupina PSA již uvedla na trh 10 nových plugin hybridních nebo plně elektrických modelů, což
je plně v souladu s jejím cílem nabídnout 100%
elektrifikovanou řadu do roku 2025, z toho 50 %
do konce roku 2021. Od roku 2019 jsou všechny
nové modely uváděné na trh nabízeny v plug-in
hybridní verzi nebo ve verzi pouze s elektrickým
motorem.
Pro značku Peugeot byl rok 2019 rokem
konsolidace. Značka zcela obnovila nabídku
v segmentu B, aby podpořila svůj růst v roce
2020 a zákazníkům B2B i B2C je k dispozici
nová elektrifikovaná řada, přičemž tyto vozy
mají na trhu jedny z nejnižších emisí CO2.
Citroën zaznamenal nejsilnější růst v rámci 12

nejprodávanějších značek v Evropě a jeho
podíl na nedůležitějších trzích se zvýšil. Prodej
společnosti DS Automobiles prudce vzrostl,
zejména ve druhé polovině roku díky úspěchu
nové řady. Společnost Opel/Vauxhall zaměřila
svou strategii na ziskové segmenty a posunula
se k dosažení svých ambiciózních cílů v oblasti
emisí CO2 a obnovila přítomnost v Rusku.
Skupina PSA v roce 2019 prodala 765 000
lehkých užitkových vozů (554 000 LUV N1 a 211
000 odvozených osobních verzí M1). Upevnila
tak svou pozici v Evropě, kde její tržní podíl
dosahuje 25,1 %. Od roku 2020 bude k dispozici
plně elektrická verze modelů Peugeot Expert,
Citroën Jumpy a Opel Vivaro a do roku 2021
bude elektrifikována celá řada LUV (včetně
odvozených osobních verzí).
V Evropě se skupině
díky úsilí soustředěnému
na dosažení cílů v oblasti
emisí CO2 podařilo udržet
si pozici s podí lem na
mírně rostoucím trhu (+1,3
%) 16,8 %. Skupina roste
rychlým tempem v Latinské
Americe, kde uvedla na trh
řadu produktů a služeb LUV,
a také v Eurasii, kde uspěly
kompaktní dodávky značek
Peugeot, Citroën a Opel.
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