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Renault vrací Espace do hry
Nová generace Renaultu
Espace chce vrátit zákazníky k velkým
velkoprostorovým vozům novou podobou elegantního crossoveru a posunem
k prémiovým vozům. Šlo o jednu z nejvýznamnějších premiér autosalonu v
Paříži.
Před 30 lety způsobil Renault Espace
revoluci. Za tři desítky let se tohoto modelu prodalo více než 1,2 milionu kusů.
Nyní přichází nový pěti- nebo sedmimístný Renault Espace, který opustil klasický
krabicovitý styl velkoprostorového vozid-

la a místo toho přijal dynamickou
podobu crossoveru.
Volicí páka dvouspojkové převodovky
EDC aktivuje elektronický přenos signálu shift by wire, což umožnilo vytvořit
zavěšenou středovou konzoli, která
sdružuje ovladače potřebné mít na dosah: otočný multifunkční ovladač, rychlý
přístup k systému Multi-Sense, tlačítko
parkovací brzdy s asistentem a přepínač
mezi regulátorem a omezovačem rychlosti.
Před řidičem je digitální přístrojová
deska s TFT HD displejem nahrazujícím
tradiční ukazatele. Projekční displej
(HUD) řidiči umožňuje za stálého očního
kontaktu s vozovkou mít k dispozici údaje o okamžité rychlosti, pokyny navigace, varování při překročení rychlosti,
asistenční systémy řízení a další.
S unikátní nabídkou systému čtyř
řízených kol 4Control má nový Espace
před jinými velkými crossovery náskok.
Revoluční systém Renault Multi-Sense řídí
a koordinuje činnost všech asistenčních
systémů vozu.

Z domova
Nová Fabia na přehlídce designu Designblok
Škoda Auto podporuje špičkový český design.
Automobilka byla hlavním partnerem přehlídky Designblok - Prague Design and Fashion
Week 2014. Ve Visionstudiu měl domácí výstavní
premiéru nový model Škoda Fabia. Škoda zde
nabídla exkluzivní možnost shlédnout pohromadě
designové studie, které předznamenaly současný
designový směr značky. Visionstudio Škoda
umožnilo návštěvníkům i jedinečnou možnost
vidět pohromadě designové studie vozů značky Škoda.
více na www.autoweek.cz
Land Rover Discovery Sport se představil na
Seině
Land Rover už před začátkem pařížského autosalonu představil nový model Discovery
Sport na řece Seině na 80 m dlouhém člunu.
Cesta dvojice vozů byla lemována sedmi páry
holínek, které symbolizovaly uspořádání sedadel 5+2. Z probíhajícího Fashion Weeku si
odskočila Rosie Huntington-Whiteleyová, aby
vedle Discovery Sport zapózovala. Po představení pro média 80 m dlouhý člun pokračoval v plavbě po Seině kolem Eiffelovy věže a
Notre Dame.
Land Rover Discovery Sport si zákazníci již mohou objednat, ale první dodávky vozů se k
nim dostanou v únoru 2015 s cenou od 907 500 Kč.
více na www.autoweek.cz

Další témata 41. týdne ve www.autoweek.cz:
Hyundai má v ČR nové dealery
Full-servisový pronájem Hyundai Tarif
Registrace nových osobních aut v ČR
Bosch Diesel předal školám stavebnice Merkur
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Volvo vstupuje s XC90 do nové éry
Automobilka Volvo Cars na autosalonu
v Paříži představila novou generaci
svého vrcholného modelu XC90. Volvo
Cars chce do roku 2020 zdvojnásobit
prodej na 800 000 vozů a současně se
posunout mezi prémiové značky. Zcela
zásadní vliv v plnění tohoto cíle bude mít
nová generace XC90, první zcela nový
vůz vyvinutý poté, co v roce 2010 Ford
prodal Volvo čínské Zhejiang Geely
Holding Group.
Design, navržený bývalým šéfdesignérem Škody Thomasem Ingenlathem, nese charakteristické rysy vozů

Volvo kombinované s novým výrazem
podtrženým světlomety s horizontálním
T, připomínajícím kladivo severského
boha Thora. K tomu se přidává luxusní
interiér s řadicí pákou z krystalického
skla značky Orrefors. Pozoruhodná je
snaha o zjednodušení ovládání s pouhými osmi ovladači.
V rámci bezpečnostních systémů se objevují dvě světové novinky: systém ochrany
při neúmyslném sjetí z vozovky a schopnost automatického zabrzdění v křižovatce, pokud řidič začne odbočovat do
cesty protijedoucího vozu.
O XC90 jsme si povídali s vicepresidentem Volvo Cars Alainem Visserem. Řekl
nám: "Jedná se o první skutečné Volvo, o skutečný klenot, o automobil,
který vzešel zcela od našeho
vývojového a konstrukčního
týmu. Nepoužívá vůbec
nic od svého předchůdce.
Je to opravdu nové Volvo, nejen nový model, ale
nové pojetí značky. S ním
chceme udělat důležitý krok
od současné skoroprémiové
značky v prémiovou."

Ze světa
Octavia G-TEC pro rozvoz krve
Společnost Porsche Praha-Smíchov
úspěšně prodala společnosti synlab
prostřednictvím financování LeasePlan
celkem 25 modelů Škoda Octavia G-TEC
s pohonem na stlačený zemní plyn.
Prvních 10 automobilů již synlab využívá
jako své svozové vozy. Celkem 25 ekologických a cenově dostupných vozů bylo
financováno prostřednictvím společnosti LeasePlan. Od zahájení prodeje bylo
v České republice prodáno již 700 vozů
Škoda Octavia G-TEC.
více na www.autoweek.cz
Ford Transit Custom Ambulance
Střední řada nové generace lehkých
užitkových vozidel značky Ford Transit Custom přináší kombinaci prostornosti a hospodárnosti provozu. Variantu Trend s karoserií Kombi 310 L2
poháněnou motorem 2,2 TDCi Duratorq si vzala za základ společnost FD
Servis Praha. Specialista na zástavbu
sanitních, užitkových a speciálních
vozidel ji proměnil v sanitní vozidlo. Ambulantní prostor je od prostoru
řidiče a spolujezdce oddělen pevnou
dělicí přepážkou s posuvným oknem.
Polohovatelná nosítka Autoribeiro mají oddělitelný plně polohovatelný podvozek. Jsou
ukotvena pomocí platformy s výklopnou nakládací plošinou. Vpravo od nich je transportní
pacientské křeslo FDKP se čtyřbodovými bezpečnostními pásy s nakládací sklopnou rampou Autoribeiro.
více na www.autoweek.cz
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Co pro vás znamená Euro 6
Bosch vysvětluje, jaké změny pro
řidiče přinese Euro 6, nařízení Evropské unie, které stanoví emisní normy
pro vozidla. Díky Euru 6 budou vozidla se vznětovým motorem stejně čistá
jako vozidla se zážehovým motorem.
Hlavním záměrem normy je stanovit nižší
limity emisí oxidu dusíků.
Od 1. září 2014 nemohou vozidla se
vznětovým motorem mít emise oxidů
dusíku vyšší než 80 mg/km (se zážehovým motorem 60 mg/km). Předchozí
limit dovoloval 180 mg/km. Od 1. ledna 2015 musí limity Euro 6 splňovat
všechna nová vozidla.
Pokročilá automobilová technika, jakou
nabízí společnost Bosch, snižuje emise
CO2, NOx a pevných částic. Od uve-

dení normy Euro 1 v roce 1993 klesly u
vznětových motorů emise pevných částic
o 99 % a emise oxidů dusíku o 98 %.
Ceny modelů, které splňují normu
Euro 6, jsou víceméně na stejné jako
srovnatelné modely splňující Euro 5.
Někdy jsou modely s Euro 6 dodávány
s prvky, které cenu zvýší - například jiná
převodovka či pneumatiky. Pomineme-li
tyto prvky, žádné znatelné zvýšení ceny
u modelů s Euro 6 není.
Pro vozidla o hmotnosti kolem 1700
kg postačí katalyzátor NOx. U těžších
vozidel pomůže jen katalyzátor SCR se
vstřikováním kapaliny AdBlue, vodního
roztoku syntetické močoviny. Kapalina
AdBlue je doplňována při pravidelných
servisních prohlídkách.

Z domova
V ČR se kradou auta pětkrát víc než v
Německu
V loňském roce bylo v Německu odcizeno 18 805 osobních vozidel, zatímco v
ČR 10 736. Německý vozový park je však
téměř desetkrát větší než český. Zatímco
v SRN bylo odcizeno 0,43 vozidla na 1000
provozovaných, v ČR to bylo 2,23, tedy více
než pětkrát tolik. „Kdybychom přepočetli poměr odcizených vozidel na prodej
nových vozidel, vychází nám, že v Německu
se kradou auta dokonce desetkrát méně než
u nás. A to je alarmující číslo,“ říká ředitel
společnosti Cebia Ing. Martin Pajer.
více na www.autoweek.cz
Do školy na kole?
Podle bezpečnostní studie Allianz je při jízdě
na kole v porovnání s chůzí nebo cestováním v
autobuse riziko, že se školák stane účastníkem
dopravní nehody, až 7x vyšší. Jízda na kole je
statisticky nejnebezpečnějším způsobem dojíždění.
Osvědčenou radou je dětem oblékat světlé
bundy nebo reflexní vesty a používat reflexní
prvky. Rodiče by měli děti důsledně učit, aby si
zvolily vždy co nejbezpečnější trasu a hlavně si
nezapomněly nasadit helmu. V případě, že cyklista při nehodě nemá přilbu, je pravděpodobnost, že utrpí poškození mozku, až dvojnásobně vyšší. Nebezpečná však není jen srážka cyklisty s autem. Až třetina cyklistických smrtelných nehod či těžkých zranění pochází
z jiných druhů pádů a kolizí.
více na www.autoweek.cz

Personalia z

Bývalý šéf Lexusu Velek má kariérní
přestávku
Z Toyoty Motor Czech odešel letos na jaře dlouholetý ředitel pro
značku Lexus a PR manažer Tomáš
Velek. Jarní změny se uskutečnily v
oblasti značky Lexus, External Affairs
a Public Relations. Zajímali jsme
se o Velkovi další osudy.„Od července pečuji doma o tátu po jeho
návratu z nemocnice, časově mne
to vytěžuje kompletně a tak jsem
zatím ani nic aktivně nevyhledával
a nabídky na schůzky s díky odsouval,“ napsal nám Tomáš Velek.

na www.automakers.cz dále najdete:
Václav Levý přešel do Raiffeisen-Leasingu
Vojtěch Štajf na rallye Carrera Panamericana
U Nissanu začíná aftersales manažer Macko
Více na www.automakers.cz

Fleetovým manažerem roku je
Hošek z Peugeotu
V letošních ALD Automotive Fleet
Awards 2014 bodoval Peugeot. Ze
slavnostního galavečera si odnesl
titul „Fleetový manažer roku“ jeho
pracovník Lukáš Hošek. Ocenění se
vrací do Peugeotu po čtyřech letech. V roce 2010 ho získal Marco
Venturini, který v současné době
zastává ve společnosti Peugeot ČR
funkci Ředitel prodeje. Lukáš Hošek,
28 let, posílil fleetový tým společnosti Peugeotu v říjnu 2012. V rámci své
funkce „Key Account Manager – B2B
prodej” se věnuje zejména prodejům leasingovým společnostem,
autopůjčovnám a nadnárodním
firmám. Profesní zkušenosti získal ve
společnostech SIXT Lease, UniCredit Bank a MB-SVING, kde v minulosti
působil na obchodních a konzultantských pozicích.
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Motex
Geniální jednoduchost Citroënu 2CV
Cadillac V 63 Opera coupe 1924
Motocykly

Osobnost

Slánský okruh 1952–2014
Z depozitáře
9 Ι 2014
119 Kč / 4,60 €

Závodní stroje BMW

Björn Waldegård, odešel tichý Švéd

Tatra 603

Oldtimer číslo 9/2014
Hlavním tématem je připomínka roku 1964, který se zapsal do
historie mnoha významnými
událostmi. Nechybí ani řádková
inzerce.
Z obsahu:
- 50 let designového studia Opel
- Podívejte se šestsetrojce nejen
pod kapotu
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.

