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Place de la Corsa
s Claudií Schiffer
Opel v Paříži představil veřejnosti novou
generaci modelu Corsa - nejprve v předvečer zahájení autosalonu na Place de
la Corsa a poté při autosalonu s německou modelkou Claudií Schiffer.
Pařížské náměstí Place du Marché
Sainte Catherine se v předvečer zahájení autosalonu proměnilo v Place de la
Corsa. Počasí této originální akci přálo. Díky tomu se zde mohli Pařížané
při posezení v kavárnách a restauracích seznámit s novým Opelem Corsa
ve tří-i pětidveřové podobě. Dokonce
se v ní mohli i svézt. Na výstavišti pak
pátou generaci Corsy vyslala do světa německá supermodelka Claudie
Schiffer. Obojí je důležité - je
krásná, slavná a pochází z
Německa. To by jí mělo spojovat s novou Corsou.
Opelu se v posledních měsících
daří. Roste jeho podíl na trhu
a nové modely si získávají
přízeň kupujících. To se projevuje i v rostoucí důvěře prodejců,
kteří opět chtějí do značky Opel
investovat. Patrné je to i na tom, že

svou energii na Opel
přenášejí i bývalí
prodejci Chevroletu.
Přitom modelová
nabídka Opelu je
relativně stará - v
průměru pět let.
Proto lze očekávat
velmi rychlou generační obměnu. Prvním
krokem k ní je právě
uvedení nové generace
Corsy.
Na rozdíl od některých
konkurentů se nová Corsa nechce vydávat za prémiovou, nicméně chce kupujícím nabídnout kvality i
vybavení dosud jen prémiovým vozům.
S novým stylem chce oslovit i mladší
klientelu. Pro všechny nabízí špičkovou
komunikační a informační technikou v
interiéru, který vyniká vysokou kvalitou
zpracování. K tomu přidává přesnějším
řízením a motory, které jsou úsporné
a přitom díky přeplňování turbodmychadlem mají velký točivý moment pro
větší dynamiku
jízdy.

Z domova
Nový Land Rover Discovery Sport
Nová modelová řada Discovery Sport nabízí
moderní kompaktní design, prostorný variabilní interiér a výkonné pohonné jednotky. Novými
modely Discovery Sport míří Land Rover na
náročnější prémiovou klientelu. Tomu do značné
míry odpovídají vysoce reprezentativní stylistické
ztvárnění karoserie, komfortní provedení interiéru a zejména celá řada špičkových elektronických
systémů usnadňujících jak jízdu v běžném silničním provozu, tak i v náročném terénu.
Na trhu se nové modely Discovery Sport objeví na začátku příštího roku, a to v pěti a sedmimístné verzi a se třemi různými typy pohonu - předních kol, stálým pohonem všech kol
a s adaptivním systémem Active Driveline, který přepíná mezi pohonem předních a všech
kol. Všechny verze s pohonem 4x4 jsou standardně vybaveny systémem Terrain Response,
který dovoluje řidiči přizpůsobit automobil aktuálním terénním podmínkám.
Na českém trhu si budete moci novinku značky Land Rover koupit již za 979 253 korun (2,2
l TD4/150 k), později uvedená verze s motorem ED4/150 k bude dokonce začínat na ceně
907 500 korun.
více na www.autoweek.cz
Modernizovaný Ford Focus
Nový Focus se začne prodávat v listopadu. Zákazníci se budou opět rozhodovat mezi pětidveřovým hatchbackem, čtyřdveřovým sedanem a kombi. Jako první model značky Ford v
Evropě bude vybaven novým multimediálním
systémem SYNC 2.
Ford pro Focus připravil modernizovaný
vzhled v duchu globálního designového slohu
One Ford. Ford v novém Focusu uvádí novinku - systém zesílené stability v příčném směru.
Ten monitoruje rychlost jízdy a zásahy řidiče do řízení. Z těchto dat se pak snaží předvídat
ztrátu trakce ještě předtím, než k ní skutečně dojde, a s předstihem vyvolat intervenci elektronického stabilizačního systému. Focus přináší do Evropy také nový systém autonomního brzdění v krizových situacích, který funguje podobným způsobem jako Active City
Stop, má však větší dosah detekce ostatních vozidel a pomáhá řidiči ve vyšší rychlosti.
více na www.autoweek.cz
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Nová Fabia za 239 900 Kč
Škoda Fabia vstoupí na domácí trh
11. listopadu 2014. Objednávky již v
tuto chvíli přijímají všichni autorizovaní
obchodníci Škoda v České republice.
Základem nabídky pro domácí trh
značky Škoda je výbavový stupeň Active. Za cenu od 234 900 Kč nabízí multikolizní brzdu, šest airbagů, elektronicky řízenou uzávěrku diferenciálu XDS+
a centrální zamykání. Standardem pro
všechny motorizace je systém Start-Stop
a rekuperace brzdné energie.
Paket Mobilita Plus za 990 Kč poskytne
prodlouženou zárukou výrobce na 5 let
nebo 100 000 km a asistenční služby,
jako např. příjezd servisního vozidla,
odtah, zajištění náhradní přepravy nebo zajištění přenocování.
Zákazník se může spolehnout i na pomoc v dalších
nepříjemných situacích,
například při defekt pneumatiky, vybití baterie,
záměně paliva, problémech s klíčkem atd.
Paket Plus u výbavového
stupně Active rozšíří za
5000 Kč výbavu o manuální

klimatizaci, elektrické ovládání předních
oken a elektricky vyhřívaná a ovládaná
vnější zpětná zrcátka.
Těm, kteří se chtějí odlišovat, poskytne
nová Fabia na výběr je 15 barevných
odstínů karoserie, čtyři verze tzv. Colour
Conceptu (barevná fólie pro střechu,
A-sloupky a vnější zpětná zrcátka a kola
z lehké slitiny) a řadou provedení interiérů.

Ze světa
Bridgestone opět světovou jedničkou
Bridgestone je již šest let nepřetržitě největším světovým výrobcem pneumatik a
gumárenských produktů. Toto postavení
potvrzuje nejnovější žebříček Global Tire
Company Rankings 2014. Body v hodnocení jsou udělovány za výkony a finanční
výsledky společnosti v oblasti výroby a
prodeje pneumatik.
Global Tire Company Rankings 2014
1. Bridgestone 27,4 mld. USD
2. Michelin
25,5 mld. USD
3. Goodyear 17,6 mld. USD
4. Continental 11,2 mld. USD
5. Pirelli, 6. Sumitomo Rubber, 7. Hankook Tire, 8. Yokohama Rubber, 9. Maxxis Int./Cheng
Shin Rubber Industrial a 10. Zhongce Rubber Group.
Nejziskovější za fiskální rok 2013 byla Nokian Tyres se 25,3 %. Největší prodej na zaměstnance vykazuje opět Nokian Tyres 484 388 USD.
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Unikátní zabezpečovací systém VAM R1
Unikátní zabezpečovací systém VAM R1 je
nyní k dostání i na českém trhu. Za dobu svého
14letého fungování na Slovensku nebyl dosud
nikdy překonán. Systém se skládá z pevné části,
která je zabudovaná v dosahu řidiče. Tuto kazetu si řidič po opuštění vozidla bere s sebou. Bez
ní není možné žádným způsobem vozidlo nastartovat, a to ani v případě použití originálního
klíče k vozidlu. Každá kazeta je konstruována
unikátně a ani ten, kdo zabezpečovací systém do
vozidla montuje, nezná konkrétní kombinaci.
Nastartování vozidla zabezpečeného systémem VAM R1 je blokováno i při nejmodernějších
způsobech krádeže. Je možné přidat i systém zabezpečení vozidla proti násilné krádeži, tedy
únosu nastartovaného automobilu například při zastavení na křižovatce. Montáž systému
VAM R1 trvá zhruba 3-5 hodin.
více na www.autoweek.cz
Další témata 40. týdne ve www.autoweek.cz:
Honda Jazz
Návštěvníci Autoshow měli zájem o koupi aut
Škoda Fabia Combi ukázala svou podobu
Přímé přenosy z F1 budou nově na Sport1 a Sport2
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Kia Soul EV na český trh
Společnost Kia Motors Czech zahájila
prodej převratného modelu v historii
firmy - elektromobilu Kia Soul EV. Praktický vůz určený převážně do městského
provozu používá inovativní technologie
zvyšující jeho dojezd: novou techniku
topení a ventilace, klimatizaci snižující
spotřebu energie, akumulátor s nejvyšší
hustotou energie ve své třídě, pneumatiky se sníženým valivým odporem atd.
První elektromobil Kia s pohonem předních kol a elektromotorem o výkonu
81,4 kW a s točivým momentem 285
N.m. Lithio-ion-polymerové akumulátory
o celkové hmotnosti 282 kg vč. obalu
mají kapacitu 27 kWh. Soul EV dosahuje
maximální rychlost 145 km/
hod. Jeho největší dojezd je
za ideálních podmínek až
212 km.
Podle způsobu dobíjení
lze Soul EV dobít na 80 %
kapacity akumulátoru za
5 hodin, s využitím rychlodobíjecí stanice se interval
zkracuje na 33 minut. Z
běžné domácí zásuvky je
čas pro dobití akumulátoru
na 100 % 12 hodin.

„V České republice chceme tento vůz
nabízet hlavně těm zákazníkům, kteří
mají ekologické smýšlení. Primárně se
jedná o firemní klientelu,“ uvedl při
premiéře generální ředitel společnosti
Kia Motors Czech Vlastimil Čepička.
Soul EV ve výbavě Premium má základní cenu 849 980 Kč. Soul EV se nabízí
se zárukou Kia na 7 let resp. 150 000
km. Je tedy jediným elektromobilem s
takto rozsáhlým záručním krytím. Podle
kalkulace Kia Motors Czech je díky minimálním provozním nákladům návratnost
investice v porovnání s verzí poháněnou
turbodieselem jen 90 000 km.

Ekonomika
Auto Kelly oslavilo 20 let na českém trhu
Společnost Auto Kelly je obchodně-logistická firma působící v oblasti distribuce a
prodeje náhradních dílů pro osobní, lehké
užitkové i nákladní vozy. Je zakladatelem
sítě nezávislých autoservisů Auto Kelly Autoservis. Je členem mezinárodní skupiny
RHIAG.
Společnost Auto Kelly vznikla v roce 1994
jako česká firma. Za 20 let svého působení
se jí podařilo získat více než 30% podíl na
českém aftermarketovém trhu. Auto Kelly
v České republice vlastní síť 70 prodejen poskytujících služby velkoobchodním i maloobchodním zákazníkům. Asi 50 % celkového obratu společnosti tvoří prodej přes e-shop
www.autokelly.cz.
V současnosti je Auto Kelly největším distributorem náhradních dílů v České republice.
Snahou Auto Kelly je nabízet zboží ve více značkách s různou cenou i kvalitou podle
požadavků zákazníků. Mezi 493 prověřených dodavatelů patří renomované společnosti jako Bosch, 3M, Continental, Federal-Mogul, Valeo, Schaeffler nebo Tenneco. Kromě
toho nabízí vlastní privátní značky - pro cenově orientované zákazníky řadu Starline a
také Carface, Beng, Ultimate a Ridero. Novinkou je nabídka kompletního sortimentu
originálních dílů pro automobily značky Škoda.
více na www.autoweek.cz
Goodyear uvádí na trh UltraGrip 9
Goodyear uvádí na trh 9. generaci zimních
pneumatik ze své řady UltraGrip. Nová pneumatika Goodyear UltraGrip 9 byla navržena
tak, aby uspokojila potřeby evropských zákazníků, kteří hledají prvotřídní kvalitu v zimním
období. Je uzpůsobena do proměnlivých
zimních podmínek panujících v Evropě, které
zahrnují suché a chladné dny, deštivé počasí
s mokrými silnicemi a břečkou či zasněžené
silnice. Reaguje na tyto potřeby vylepšenou
výkonnost na sněhu, ale zároveň se vypořádala s rozbředlým sněhem a velkým množstvím vody v deštivých zimních dnech. U menších rozměrů se vzhledem k tomu, že jsou
užší, používá pro lepší odvod vody centrální drážka. Schopnost pneumatiky UltraGrip
vypořádat se se zimními podmínkami je dále umocněna její schopností udržet si své
zimní charakteristiky po celou dobu své životnosti.
více na www.autoweek.cz

Personalia z

Klára Skálová odešla od Volva do světa
módy
Nedávno jsme informovali o příchodu
nového fleet manažera Marka Chvojky do Volvo Auto Czech. Kam míří jeho
předchůdkyně Klára Skálová? Pracovala dlouhá léta jako Business Development manager & Quality Manager
v LeasePlanu Česká republika, potom
se blýskla na importu značky Volvo, kde
se v roce 2011 stala fleetovým manažerem roku na straně dodavatele v anketě
FLEET AWARDS. Letos na podzim nastoupila jako marketingová manažerka
Tonaku, jehož výrobní program zahrnuje rozsah kloboučnických výrobků,
především plstěných klobouků, polotovarů a pletených pokrývek hlavy.

David Valenta zkoušel štěstí u Maserati
Z Toyoty Motor Czech odešel v květnu PR
specialista pro značku Lexus David Valenta. Podívali jsme se po čtvrt roce po
jeho osudu. Jarní personální změny v Toyotě se uskutečnily v oblasti značky Lexus,
External Affairs a Public Relations. “Nově
zveřejněná změna organizační struktury vychází z plánované reorganizace
obchodních aktivit společnosti Toyota
Motor Europe ve Střední Evropě s cílem
zefektivnit všechny současné procesy
fungování společnosti a zároveň posílit
podporu prodeje v jednotlivých zemích,”
oznámila tehdy Toyota. Valentovu práci
převzal PR manažer Toyoty Tomáš Vaněk.
Jaký byl další kariérní posun Davida Valenty? „Od mého odchodu z Lexusu jsem
dva měsíce působil jako Maserati Sales
Manager ve Scuderia Praha. Bohužel v
průběhu těchto dvou měsíců jsme se s vedením nepotkali v představách budoucnosti této společnosti a pro tyto rozdílné
názory jsem na svou žádost odešel. Nyní
si užívám rodiny, nějaké možnosti jsou otevřené, takže uvidíme,“ řekl nám Valenta.

na www.automakers.cz dále najdete:
BMW mění ředitele pro střední Evropu
Motorpalu hrozí propouštění zaměstnanců
SEAT najal vedoucího oblasti a specialistu marketingu
Více na www.automakers.cz
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Partner organizace:
Autoservis číslo 9/2014
Hlavním tématem nového čísla
magazínu jsou nákladní automobily a vše, co se týká jejich
provozu i servisu. Z obsahu:
- SISA upozorňuje na neschválení

opravárenské doložky v EU
- Mercedes-Benz Future Truck 2025
- první dvouspojková převodovka
pro nákladní vozidla Volvo i-Shift
DC
- couvání s přívěsem pomocí
chytrého telefonu
- jak pracuje tým Škoda Motorsport

Autoservis a Oldtimer je možné
zakoupit ve vybrané síti PNS nebo
osobně ve vydavatelství IBS motorpress na adrese: Litvínovská 3,
Praha 9.
Další informace, předplatné nebo
objednávky jednotlivých čísel na:
autoservis@ibsmotorpress.cz, tel.:
277 271 336.

