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Škoda Fabia se představila
Už tradičně mnoho desítek českých
novinářů dostalo jako první příležitost
seznámit se detailněji s novou generací vozu Škoda Fabia. Fabia posílila
své silné stránky, jimiž i nadále bude
především oslovovat své zákazníky, a k
tomu přidává pro ty nejnáročnější i mnoho novinek.
Škoda umí dělat praktická promyšlená
auta za příznivou cenu. V tomto trendu pokračuje i nová generace Fabie. Nová Fabia je na první pohled
atraktivní malé auto s hodně nad-

průměrným zavazadlovým prostorem
(330 l, resp. 1150 l po sklopení zadních
sedadel), a to jak co do objemu, tak i
praktičnosti a využitelnosti.
Na druhou stranu je v poměrně levně
působícím interiéru, platí to na pohled i
na dotek, je ale patrné, že bylo potřeba
i šetřit. To se zřejmě stane objektem kritiky médií, ale pravdou je, že vše je zde
plně funkční a pro většinovou klientelu
tohoto modelu plně odpovídající jejich
potřebám. Především prostornost je opět
nadprůměrná a špičková je i nabídka
odkládacích prostor. Škoda v nové Fabii v porovnání s nejnovější konkurencí
nabízí mnohem více auta za
srovnatelnou cenu, i když z
hlediska běžného použití
nepřináší nic zásadně
nového.
Základem Fabie je proto
osvědčená
koncernová
platforma A05
(PQ25) rozsáhle upravená pro
aplikaci modulů z
platformy MQB. Je
zde například jednotné
uložení motorů.
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Nová generace Hyundai i20 budí zájem
Třetí vůz představený v rámci iniciativy
Product Momentum 2017, pětimístný
Hyundai i20, byl navržen, zkonstruován
v Evropě a bude pro evropské trhy vyráběn v Turecku.
Potřebám evropských zákazníků vychází
vstříc vnitřním prostorem, technicky vyspělými a komfortními prvky a čistým
designem. Nová generace i20 znamená,
že během uplynulých pěti let prošel generační obměnou každý model Hyundai
prodávaný v Evropě. Sportovnějším
stylem, prostornějším interiérem a nabídkou špičkové techniky se nový Hyundai
i20 postaví tvrdé konkurenci nové generace Škody Fabia, modernizovaného
Volkswagenu Polo a osvědčeným bestsellerům tohoto segmentu Fordu Fiesta či
Peugeotu 208.
Je delší, nižší a širší než předchůdce.
Rozvor vozu, postaveného na nové
platformě, byl prodloužen o 45 mm na
2570 mm. Nová generace i20 je plno-

hodnotným pětimístným vozem s objemem zavazadlového prostoru 326 l.
Rozsáhlé použití lehkých vysokopevnostních ocelí v konstrukci skeletu karoserie
přineslo snížení hmotnosti, takže se řadí
mezi nejlehčí vozy ve svém segmentu.

Během autosalonu v Paříži tento vůz
zaujal i nejvyššího představitele koncernu Volkswagen Martina Winterkorna.
Winterkorn i20 zkoumal skutečně velmi
zevrubně do nejmenších detailů.

Ze světa
Elektrotaxi pro Brusel budou z Číny!
Největší provozovatel taxislužby v centru
Evropské unie, společnost Taxi Bleus, se
při výběru ekologických vozidel s elektrickým pohonem rozhodl zakoupit elektromobily BYD e6. Nabídka čínské automobilky BYD byla vyhodnocena jako
výhodnější, než nabídky značek Renault
a Nissan. Představitelé EU tedy mohou
při svých cestách po Bruselu používat
taxi s elektrickým pohonem dodávaná z
Číny! BYD e6 je s cenou 48 000 eur mnohem dražší, než vozidla se spalovacími
motory, ale podle kalkulace Taxi Bleus
se vyšší pořizovací cena vrátí v nižších
provozních nákladech během čtyř let.
více na www.autoweek.cz

Škoda World Dealer Conference
Celkem 4600 obchodníků Škoda z
celého světa se může u příležitosti
konání World Dealer Conference poprvé osobně svézt novým modelem
Škoda Fabia a zároveň o nejnovějším
modelu značky obdrží obsáhlé informace přímo od zdroje. Akce je plná superlativů: účastní se jí 4600 účastníků,
mají k dispozici 200 vozů a trvá 11 dní.
více na www.autoweek.cz

Další témata 42. týdne ve www.autoweek.cz:
Reakce vystavovatelů na Autoshow 2014-10-17
Noví prodejci značky Hyundai v ČR
Seat nabízí přípravu na zimu
ČESMAD bohemia proti odvolání ministra dopravy
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Citroën C1 Urban Ride asi přijde do výroby
Na autosalonu v Paříži vystavený koncept Citroën C1 Urban Ride zřejmě není
jen designérským cvičením. Jako městský
crossover by se tento vůz z produkce
kolínské TPCA měl dostat i do sériové
výroby.
Nový městský minivůz Citroën C1 z produkce kolínské automobilky TPCA byl
uveden na trh jen před několika týdny.
Na pařížském autosalonu byl představen koncepční vůz C1 Urban Ride
ukazující potenciál individuálních úprav
tohoto výrazného městského vozu.
Současně ale použitými stylistickými
prvky ve stylu SUV a o 15 mm vyšší
stavbou ukazuje možnou podobu tohoto
vozu jako crossoveru.
Už v Paříži generální ředitelka značky
Citroën Linda Jacksonová uvedla, že v

případě příznivého ohlasu veřejnosti se
tento vůz dostane do sériové produkce.
A vše nasvědčuje tomu, že reakce
návštěvníků pařížského autosalonu na
tento koncept předčila očekávání.
Podle ředitele designu značky Citroën
Alexandra Malvala dokonce ani nebude
potřeba realizovat žádné úpravy na
výrobním zařízení, protože se jedná
jen o stylisticky upravenou variantu
sériového vozu. Týká se to i odlišně vypadajících nárazníků vpředu i vzadu či
ochrany blatníků, protože jde pouze o
dodatečné zesílení standardních komponent.
Jedná se o podobně koncipovaný vůz
jako Opel Adam Rocks, který se právě
dostává do sériové výroby, aby rozšířil
nabídku zatím nejmenšího modelu Opel.

Technika
Mondeo se systémem detekce chodců
Nová technologie Ford Pre-Collision Assist s detekcí chodců umí rozeznat chodce,
kteří se nacházejí před vozem Ford Mondeo
nové generace nebo mu mohou vstoupit do
dráhy, a automaticky zabrzdí, pokud řidič
nereaguje na varování. Systém detekce chodců rozpoznává osoby a snižuje závažnost
nehod při rychlostech do 80 km/h. Pokud
systém zaznamená před vozem chodce a
vyhodnotí riziko srážky jako závažné, upozorní řidiče zvukovou a vizuální výstrahou.
Pokud řidič nereaguje, systém zkrátí dobu potřebnou k zastavení tím, že zmenší vzdálenost mezi brzdovými kotouči a obložením. Když řidič stále nereaguje, začne systém automaticky brzdit, aby snížil rychlost vozidla před srážkou.
více na www.autoweek.cz
Arriva Morava spouští provoz elektrobusu
Skupina Arriva je prvním soukromým dopravcem v České republice, který vlastní a
provozuje elektrobus na pravidelné autobusové
lince.
Elektrobus SOR EBN 10,5 společnosti Arriva
bude v provozu celoročně na lince z Karlovy
Studánky přes AS Hvězda na Ovčárnu a zpět.
Základní dobíjení vozidla bude probíhat po
ukončení denního turnusu na provozovně v
Bruntále. Pro mezidobíjení bude zřízena malá
elektrodobíjecí stanice na AS Hvězda.
více na www.autoweek.cz

Šokující změna: Rushforth
od Hyundaie k Nissanu
Nissan velmi rychle zaplnil místo uprázdněné odchodem Andyho Palmera, který
odešel do Anglie, aby se stal generálním ředitelem automobilky Aston Martin. V září byl Palmerovým nástupcem
v roli vicepresidenta a šéfa plánování
Nissan Motor jmenován Philippe Klein.
Ten přišel od aliančního partnera - z
pozice vicepresidenta Renaultu. Klein,
který k Renaultu přišel v roce 1981, už
dříve v rámci aliance dvakrát u Nissanu
zastával roli vicepresidenta (v letech
1999 až 2003 a 2007-2008).
Palmerova funkce ovšem byla nově
rozdělena. Nissan Motor do svých
služeb získal dosavadního vicepresidenta a výkonného šéfa společnosti
Hyundai Motor Europe. Allan Rushforth
se stane vicepresidentem a globálním
prodejním šéfem Nissanu. Rushforth
bude formálně podřízeným Kleinovi.
Klein skládá účty přímo Carlosu Ghosnovi.
Rushforthův odchod do ústředí Nissanu v
japonské Yokohamě je současně těžkou
ranou pro Hyundai Motor Europe, kde
zastával post vicepresidenta a výkonného šéfa Hyundai Motor Europe. Právě
on byl klíčovou postavou velkého nástupu korejské značky v Evropě v průběhu
posledních let.
Rushforth přišel do automobilového
průmyslu v roce 1983, kdy se stal
manažerem fleetového prodeje u Rover Group. V roce 2007 jej angažoval
Hyundai k řízení svých činností v Evropě.
Podle tiskové informace HME Rushforth
od Hyundaie odejde k 21. říjnu.

Pro evropský Hyundai to je v krátké
době druhá ztráta, protože v červnu z
jeho ústředí v Offenbachu odešel šéf
marketingu Mark Hall. Jeho roli dočasně
převzal právě Rushforth (na titulní fotografii je při převzetí ceny AutoBest 2012
pro Hyundai Elantra v Praze).
více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Perrin skončil u Peugeotu, značku
řídí citroenář Parry
Překvapivá zpráva přišla od koncernu PSA. V čele českého Peugeotu náhle skončil Nicolas Perrin,
import značky bude řídit dosavadní šéf Citroënu ČR Olivier Parry. ” S
účinností od 10. října 2014 je Olivier
PARRY jmenován do funkce Directeur Général Peugeot, Citroën a DS
v České republice,“ uvedla zpráva
importu, podle které jmenování potvrzuje politiku optimalizace obchodních struktur PSA Peugeot Citroën v
Evropě a má za cíl urychlit ozdravení skupiny. Proč skončil v pražském
Peugeotu Perrin? “Vrací do pařížské
centrály. Ke které značce ani na jakou konkrétní pozici nám zatím nebylo oznámeno,” upřesnila nám mluvčí
značky Radka Matthey.

Procházková se vrací ke značce
Audi
PR agenturu AC&C opustí na konci října Michaela Zábranská, která
měla na starosti komunikaci značky
Audi. Nahradí ji novinářům dobře
známá posila. „Michaela Zábranská se rozhodla na nějaký čas odstěhovat do zahraničí. Veškerou
agendu spojenou se značkou Audi
po ní přebírá kolegyně Michaela Procházková, která pracovala
v naší agentuře před odchodem
na mateřskou dovolenou. Klienta
Audi měla na starosti po dobu 10
let. Vrací se tedy do prostředí, které
velmi dobře zná,“ oznámil šéf agentury Jan Klíma.

Na www.automakers.cz dále najdete:
Škodovákovi Pečenkovi skončí v zimě konkurenční doložka
Petr Táborský prodává mercedesy ve firmě Hoffmann a Žižák
Bývalá marketérka Nissanu a Kia Motors Jirásková je v České spořitelně
Více na www.automakers.cz
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Motocykly

Osobnost

Slánský okruh 1952–2014
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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.

