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Nová Škoda Fabia Combi od 262 900 Kč
Nová Škoda Fabia Combi přijde do
prodeje s historicky nejnižším příplatkem v porovnán í s hatchbackem - jen 10
000 Kč. Cena malého kombi začíná na
262 900 Kč ve výbavovém stupni Active s motorem 1,0 MPI/55 kW. Na trh v
České republice přijde v lednu 2015.
Nová Fabia Combi bude v České republice k dispozici i s paketem Mobilita Plus
v rámci volitelné výbavy vozu. Za částku
990 Kč získají zájemci prodlouženou záruku výrobce na 5 let nebo 100 000 km,
stejně jako rozsáhlý výčet asistenčních
služeb v případě nepojízdného vozu,
jako je např. příjezd servisního vozidla, odtah, zajištění náhradní přepravy
nebo zajištění přenocování. Vedle těchto
závad se v rámci paketu Mobilita Plus
může zákazník spolehnout na pomoc
výrobce v dalších nepříjemných
situacích, které mohou nastat
při každodenním provozu
vozidla.
Objem zavazadlového prostoru
Fabie Combi se
oproti předchozí
generaci zvětšil
o 25 l na 530 l,
při sklopení zadních sedadel až
na 1395 l. Sklopný

dělený sedák zadních sedadel umožňuje sklopit opěradla zadních sedadel do
téměř vodorovné polohy. V zavazadlovém prostoru je 12 V zásuvka.
Škoda Fabia Combi Active nabízí mimo
jiné ESC s multikolizní brzdou, šestici
airbagů, elektronicky řízenou uzávěrku
diferenciálu XDS+ a centrální zamykání.
Výbava Ambition přidává například
rádio, systém sledování odstupu od
vpředu jedoucích vozidel včetně nouzového brzdění Front Assistant , omezovač rychlosti Speedlimiter , elektricky
ovládaná okna vpředu, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, přední mlhové světlomety a dálkové
ovládání centrálního zamykání.

Ze světa
Elektromobil firmy AKKA s pomocí Dassault Systèmes
Společnosti AKKA Technologies a Dassault Systèmes oznámily dlouhodobou
spolupráci. Chtějí prosazovat inovace
na trhu propojených aut bez řidiče. Inteligentní, samostatně jezdící elektromobily vzejdou ze spolupráce mezi automobilovým průmyslem s digitálním
sektorem. Společnost Dassault Systèmes
firmě AKKA dodá svou cloudovou platformu 3DExperience, umožňující spolupráci mezi jednotlivými pracovišti a
různými firmami. Společnost AKKA
pomocí platformy 3DExperience vyvine
novou generaci samostatně jezdícího automobilu Link&Go. Společnost AKKA
vystavila první prototyp Link&Go na jaře na autosalonu v Ženevě.
více na www.autoweek.cz
Pick-up Duster Oroch
Na autosalonu v Sao Paulu se představil koncept Duster Oroch, studie
pětimístného robustního pick-upu. O
pick-upu na bázi Dacie Duster se mluví již delší dobu. V Rumunsku už na
zakázku automobilky u firmy Romturingia vznikla studie terénního pick-upu.
Duster Oroch navrhlo latinskoamerické
designové středisko Renaultu RDAL
v Sao Paulu. Koncept nese stylistické
prvky z konceptu D-Cross, vystaveného zde před dvěma roky. Celkové pojetí konceptu odpovídá vozidlu pro volný čas.
více na www.autoweek.cz
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Pohon všech kol také pro liftback Octavia
Škoda nabídne pohon všech kol u modelu Octavia poprvé i v kombinaci s
karoserií liftback. Systém pohonu všech
kol se spojkou Haldex 5. generace je
prostřednictvím řídicí jednotky naprogramován tak, že v normálním provozu
a při běžném zatížení jsou poháněna
především přední kola. V případě potřeby se ve zlomcích sekundy plynule aktivuje pohon zadních kol pro zajištění
optimálních záběrových schopností.
Škoda Octavia 4×4 je na přední i zadní
nápravě sériově vybavena elektronickou
uzávěrkou diferenciálu EDS. Zadní náprava je víceprvková s jedním podélným
a třemi příčnými rameny a torzním stabilizátorem.
V nabídce jsou tři vznětové a jeden
zážehový motor. V základní motorizaci
1,6 TDI Green tec s motorem o výkonu
77 kW (105 k) má Octavia 4×4 kombinovanou spotřebu 4,5 l/100 km (emise
CO2 119 g/km). Verze 2,0 TDI Green
tec s výkonem 110 kW (150 k) dosahuje spotřeby 4,7 l nafty/100 km (122 g

CO2/km). V této verzi Octavia 4x4 vyniká i schopností táhnout přívěs o hmotnosti až 2,0 t. Ve výkonové variantě
135 kW potřebuje motor 2,0 TDI Green
tec 4,9 l/100 km, (emise CO2 129 g/
km). Zážehový motor 1,8 TSI Green tec
o výkonu 132 kW (180 k) je dodáván
výhradně se šestirychlostní převodovkou DSG. Kombinovaná spotřeba činí
6,7 l/100 km, (emise CO2 154 g/km).
Octavia 4×4 dosahuje s tímto motorem
maximální rychlosti 229 km/h a z 0 na
100 km/h zrychlí za 7,4 s.

Ze světa
Obrněný luxus s výkonem 1500 k
Lotyšský výrobce nejvýstřednějších
pancéřovaných vozů Dartz připravil komfortní pancéřované SUV Prombron Black
Shark s motorem Mercedes-Benz AMG biturbo V12 vyladěným na 1120 kW (1500 k).
Poskytuje pancéřovanou ochranu od úrovně
B7 i rušičku radiového signálu a systém na
detekci výbušnin. Majitel může omezit vstup do vozu jen prostřednictvím otisku prstů
a skenování sítnice. Kliky dveří dávají elektrošoky prstům osob, které chtějí do vozu
nedovoleně vniknout. Speciální světelný a zvukový systém pomáhají rozehnat dav kolem
vozu. Každý vůz je vybaven dvěma na zakázku dodanými luxusními smartphony Vertu,
polstrováním interiéru z kůže aligátora, krokodýla, pštrose, krajtu, žraloka, ovce nebo rejnoka. Dartz má v plánu vyrobit deset vozů Prombron Black Shark, cenu uvádí jednoduše
jako řádově se šesti nulami.
více na www.autoweek.cz
Porsche vyvine motor pro projekt Cortege
Vedení projektu Cortege, v jehož rámci vznikají vozidla pro ruskou politickou elitu, našlo
náhradu za zaniklou automobilku Marussia
Motors. Ústřední výzkumný automobilový
institut NAMI uzavřel dohodu se společností
Porsche Engineering týkající se vývoje pohonné jednotky. Ruská strana potřebuje vyvinout zážehový motor V12 s přeplňováním
dvojicí turbodmychadel a mezichladičem.
Zdvihový objem se bude pohybovat v rozmezí 6,0 až 6,6 l, výkon by měl dosáhnout hranice 600 kW a točivý moment 1000 N.m.
V rámci projektu Cortege se vyvíjejí luxusní limuzína pro hlavu státu, komfortní sedan,
SUV a eskortní minivan. Všechny budou vycházet ze společné platformy a nebudou
určeny k volnému prodeji. V roce 2017 by měly být vyrobeny limuzína a první sedany, od
roku 2018 začne výroba SUV a minivanu.
více na www.autoweek.cz
Další témata 44. týdne ve www.autoweek.cz:
President Zeman v Číně s doprovodem Škoda Auto
Mazda připravuje CX-3
Anna Polívková vzpomíná na Jaroslava Juhana
Linde MH - milion kilometrů s CNG
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Škoda ziskovější než Volkswagen
Česká automobilka Škoda Auto i nadále roste se ziskem a vydatně pomáhá
koncernu Volkswagen v jeho snaze stát
se největším výrobcem aut na světě. V
prvních devíti měsících roku 2014 vzrostl počet dodávek vozů Škoda zákazníkům o 13 % na 774 100 celosvětově
prodaných kusů. Ve stejném období vzrostly tržby o 19,3 % na 8,8 miliard eur
a provozní výsledek vzrostl na 651 milionů eur, což v porovnání se stejným obdobím minulého roku představuje nárůst
o 75,5 %.
Obratová rendita činila koncem září 7,4
% a podstatně tak překročila hodnotu
5 % za srovnatelné období minulého
roku. Koncernový šéf Volkswagenu Martin Winterkorn vytyčil pro rok 2018 cíl
dosažení výnosnosti 6 %, ale značka
Volkswagen letos dosahuje jen 2 %. Automobilwoche připomíná, že výsledek
značky Škoda jakožto velkoobjemového
výrobce je mimořádný, protože jen
prémiová značka koncernu Daimler
Mercedes-Benz je s renditou 7,8 % lepší.

Koncern Volkswagen při téměř nezměněném obratu 147,7 miliardy eur (vloni za 9 měsíců to bylo 145,7 miliardy
eur) vykázal operativní zisk (EBIT) 9,4
miliardy eur (vloni 8,6 miliardy eur) a
zisk po zdanění 8,5 miliardy eur (v roce
2013 6,7 miliardy eur).
Volkswagen Group dodala za devět
měsíců 7,54 milionu automobilů (včetně
nákladních M.A.N. a Scania) v porovnání s loňskými 7,2 miliony vozů. Vše
tedy nasvědčuje tomu, že letos překoná
hranici 10 milionů dodaných vozidel.
Volkswagen se už přiblížil Toyotě na
rozdíl pouhých 72 000 vozidel (vloni je
dělilo 227 000 automobilů). Toyota letos dodala klientům 7,62 milionu vozidel
včetně nákladních aut značky Hino.
Volkswagen letos zvýšil dodávky o 5,0
% v porovnání s prvními devíti měsíci
loňského roku, zatímco Toyota rostla jen
o 2,8 %. Třetí v pořadí koncern General
Motors prodal 7,37 milionu vozů.

Pro náročné
Jaguar Heritage Driving Experience
Vůbec poprvé budou mít příznivci Jaguaru možnost řídit modely ze
sbírky historických vozů v rámci
programu Jaguar Heritage Driving
Experience. Pro zájemce budou k
dispozici různé varianty - od hodinového svezení s cenou od 3283 Kč
přes půldenní ježdění v duchu čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans za 25
916 Kč až po komplexní servis Grace
and Pace v ceně 69 108 Kč.
Zájemci mají možnost posadit se v testovacím areálu Fen End ve Warwickshiru za volant
legendárních vozů Jaguar, včetně D-Type z Le Mans, E-Type nebo nejvýkonnějšího F-Type
R Coupé. Většinu vozů budou moci zájemci řídit vůbec poprvé. Jedná se o automobily,
které Jaguar získal odkoupením více než 500 výjimečných vozů od soukromého sběratele.
více na www.autoweek.cz
Pikatec- autokosmetika 21. století
Nový způsob slučování polymerů, které vytvářejí dokonalý lesk a dlouhotrvající ochranu
povrchu, mění i možnosti ochrany lakovaných povrchů karoserií automobilů. Na
trh autokosmetiky přichází nová obchodní
značka Pikatec, dynamická společnost s orientací na nano a energetické produkty.
Ošetření jejími přípravky spolehlivě ochrání
povrch na období i několika měsíců při
běžné frekvenci mytí vozu i v automatizovaných myčkách. Použití zaručuje nejen plné a jasné barvy karoserie, ale zakrývá i
jemné škrábance a zvyšuje odolnost povrchu proti mechanickému poškození.
Nanokosmetika Pikatec je speciálně vyvinuta a vyrobena z nanočástic, které jsou pomocí
vhodného rozpouštědla trvale rozptýleny v kapalném prostředí kosmetické emulze. Aplikace nanokosmetiky je celkem jednoduchá a lze ji aplikovat i v domácích podmínkách.
více na www.autoweek.cz
Další témata 44. týdne ve www.autoweek.cz:
Servisní poukaz DasWelt Auto
TPCA snížila energetickou náročnost výroby
U Auto ESA stále víc ojetin na úvěr
Nové pojištění Allianz

Personalia z

Prezident Zeman na Hradě vyznamenal Hahna a Kalmu
Říjnové udělování státních vyznamenání na Pražském hradě se letos
týkalo i autoprůmyslu. Prezident Miloš Zeman udělil Medaile za zásluhy
I. stupně – za zásluhy o hospodářství
bývalému šéfovi koncernu VW Carlu
Horstu Hahnovi a řediteli Škody Auto
Ludvíku Kalmovi, v jeho případě in
memoriam. Carl Hahn se od asistenta ředitele automobilky Volkswagen
se vyšvihl až na vrcholný post. V letech 1958 až 1964 se stal šéfem amerického Volkswagenu. V osmdesátých
letech se stal předsedou představenstva. Za jeho vedení se německá automobilka stala skutečným světovým
hráčem. Volkswagen koupil španělský Seat a českou Škodovku v roce
1990. Ludvík Kalma stál u akvizice
Škody Volkswagenem a byl prvním novodobým ředitelem značky. Zahynul
při autonehodě v roce 1996. Na postu šéfa Škody jej nahradil Vratislav Kulhánek.

Škoda Auto: Patrik Fejtek se přesunul
do Číny
Několik let sledujeme kariéru
bývalého manažera IVG Patrika Fejtka. Od prodeje Volkswagenů se
přesunul k importu průmyslových
fólií a pak do Škody Auto, kde měl
donedávna na starosti severské
země. Letos opět změnil pozici. Z
bývalého IVG odešel někdejší vedoucí užitkových vozů VW Fejtek v
březnu 2011. „Pracuji nyní ve firmě,
která se zabývá importem průmyslových fólií,“ řekl nám tehdy. Stal se
výkonným ředitelem Safexu, dodavatele s automobilových a stavebních samolepicích fólií. Na konci roku
2012 Patrik Fejtek přešel do Škody
Auto na pozici manažera zodpovědného za prodej škodovek ve Velké
Británii. K tomu loni v říjnu přibyl i region evropských severských zemí. Od
léta letošního roku působí Fejtek na
pozici Head of Production and Sales
Planning v čínském Volkswagenu v
Šanghaji.
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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.

