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Land Rover Discovery Sport se představuje
Discovery Sport přichází na trh jako praktická
náhrada modelu Freelander. Je ale mnohem
víc než jen jeho nástupcem. Toto kompaktní
SUV do nabídky značky Land Rover přináší
mnoho nového.
Konstrukce Discovery Sport vychází z platformy
použité u Range Roveru Evoque. Přední část až
k předním sloupkům je kompletně převzata z
Evoque. Vše ostatní včetně zadní víceprvkové
nápravy IRS je ale nové. Na přání lze mít i
systém adaptivní dynamiky s tlumiči MagneRide
z modelu Evoque.
Nová kompaktní zadní náprava umožnila
poprvé nabídnout i sedmimístnou verzi aniž by
bylo třeba kompromisů s ohledem na prostor ve
třetí řadě. Objemem kufru se Discovery Sport
řadí mezi nejlepší ve své třídě - podle polohy
podélně posuvných zadních sedadel ve druhé
řadě to je 479-689 l, po sklopení až 1698 l při
délce jen 4590 mm (rozvor je 2741 mm).

Na výběr pohonu 4x4 jsou dvě varianty
- standardní s mezinápravovou spojkou
Haldex a pokročilejší Active Driveline, která
má tři elektronicky řízené spojky. To působí
neobvykle, ale funguje skvěle s velmi rychlou
reakcí. Elektronika podvozku pracuje perfektně,
nicméně Land Rover umožňuje zcela vypnout
ESP i systém Terrain Response.
Zcela nový infotainment zahrnuje displej ve
formě touchpadu. Systém InControl Apps,
zvolený za držitele SmartBest 2014, umožňuje
zobrazení a ovládání aplikací prostřednictvím
chytrých telefonů na 8" dotykovém displeji
multimediálního systému ve voze.
Land Rover Discovery Sport se společně s
modelem Evoque vyrábí v závodě v Halewoodu
u Liverpoolu. Ceny na českém trhu začínají od
907 500 Kč.

více na
www.autoweek.cz

Z domova
Nedostatek ojetých vozů zvyšuje
výkupní ceny
Slabý prodej nových vozů v letech 2008 2014 citelně snížil objem aut, která jsou na
trhu k dispozici pro výkup, a to zejména
ve věkových kategoriích do 7 let stáří.
Tento trend se nyní již plně promítá do
výkupních cen těchto automobilů
u obchodníků s ojetými vozy. AAA
Auto na tuto situaci okamžitě reaguje
a zavádí speciální výkupní příplatky.
Nárůst výkupních cen ještě umocňuje
rostoucí poptávka po ojetých vozech. U nejžádanějších vozů, jako jsou Škoda Fabia
a Škoda Octavia, vysoký zájem spolu s nedostatkem těchto vozů na trhu vedl během
minulého roku k nárůstu výkupních cen o 7,5 %.
více na www.autoweek.cz
Rekordní rok Das WeltAuto
Das WeltAuto, program prodeje kvalitních
a prověřených ojetých vozů s důrazem
na nejvyšší úroveň zákaznických služeb,
má za sebou rekordní rok 2014. Poprvé
v historii byla překročena hranice 15
000 prodaných ojetých vozů. Konkrétně
předalo 50 prodejců v uplynulém
roce zákazníkům 15 216 ojetých vozů,
jejichž průměrná cena dosáhla částky
téměř 330 000 Kč s DPH. Tento výsledek
odpovídá meziročnímu nárůstu o téměř
8 % v porovnání s rokem 2013. Celkový
počet prodejních míst Das WeltAuto v
České republice vloni vzrostl na 50.
Program prodeje kvalitních ojetých vozů
Das WeltAuto zavedl v roce 2014 jako
první koncernovou záruku na ojeté vozy.
Na omezenou nabídku ojetých vozů v některých kategoriích reagovali prodejci Das
WeltAuto akčními nabídkami prodeje na protiúčet.
více na www.autoweek.cz
Další témata 4. týdne ve www.autoweek.cz:
Rychlodobíjecí stanice ČEZ v Mladé Boleslavi
Novinky v operativním leasingu VW
Operativní leasing Seat Olé! Sport

Toyota si udržela vedoucí postavení
Toyota Motor si i navzdory velkému nástupu
koncernu Volkswagen udržela postavení
největšího výrobce automobilů na světě.
Vzhledem k tomu, že Toyota v roce 2015 očekává
mírný pokles prodeje, je pravděpodobné, že
Volkswagen se během letošního roku dostane
na první místo.
Toyota Motor společně s výrobcem malých
vozů Daihatsu a výrobcem nákladních vozidel
Hino během kalendářního roku 2014 meziročně
zvýšila prodej o 3 %, takže dodala celkem
10,23 milionu vozidel. Poprvé v historii tak
během jednoho kalendářního roku dodala více
než 10 milionů vozů.
Hranici 10 milionů prodaných vozů podle
očekávání poprvé překročil i koncern Volkswagen
s výsledkem 10,14 milionu vozů. Volkswagen tak
předstihl plán Martina Winterkorna překročit
hranici 10 milionů až v roce 2018.

Na třetím místě mezi největšími producenty
automobilů je koncern General Motors s
globálními dodávkami 9,92 milionu vozů s
růstem o 2 %.
Celých 80 let udržoval postavení největšího
výrobce aut světa koncern General Motors.
Až v roce 2008 jej předstihla Toyota Motor a
udržela vedoucí postavení následující tři roky.
V roce 2011 ovšem její výrobu těžce zasáhly
následky zemětřesení v Japonsku, takže se do
vedení vrátilo General Motors. Ovšem už v roce
2012 byla Toyota Motor znovu na prvním místě
s prodejním výsledkem 9,75 milionu vozů. V
roce 2013 Toyota zvýšila prodej na 9,98 milionu
vozů a udržela vedení před Volkswagenem a
General Motors.

více na
www.autoweek.cz

Ze světa
Leaf nejprodávanějším elektromobilem
Nissan Leaf je už čtvrtým rokem v řadě
nejprodávanějším elektromobilem v Evropě.
Nissan Leaf v roce 2014 zaznamenal nárůst
prodeje o 33 % oproti předešlému roku a s 14
658 prodanými vozy (údaj odpovídá součtu
registrovaných vozů Nissan Leaf podle
oficiálních národních statistik v Evropě, podle
interních statistik automobilky Nissan dosáhl
v roce 2014 prodej Nissanu Leaf 15 096 vozů)
mu na čele trhu s elektromobily patří podíl
26 %, který ale představuje pouhých 0,4 % celkového trhu osobních vozů.
Na dalších místech v pořadí elektromobilů jsou Renault Zoe (11 227), Tesla Model S (8734),
BMW i3 (5804) a Volkswagen e- up! (5365). Celkem bylo v Evropě nově zaregistrováno 56
393 nových elektromobilů, přičemž celkem bylo v Evropě nově zaregistrováno celkem
13,0 milionu nových osobních vozidel.
více na www.autoweek.cz
Řidiči s elektromobily jezdí víc
Telemetrické údaje ze systému CarWings
ukazují, že řidiči vozů Nissan Leaf překračují
až o 40 % průměrný počet kilometrů
ujetých v Evropě vozidly se zážehovými
nebo vznětovými motory. Nissan uvádí, že
evropští majitelé elektromobilu Nissan Leaf
v průměru ročně urazí 16 588 km, zatímco
evropský průměr u vozidel s tradičními
spalovacími motory je 11 539 km.
Na čele jsou španělští řidiči vozů Nissan Leaf, kteří každý týden průměrně ujedou více
než 367 km. Druzí jsou řidiči ze Švédska (339 km) a třetí místo patří řidičům ve Velké Británii
(324 km). Podle nejnovějších údajů ujedou řidiči tradičních vozidel se zážehovými nebo
vznětovými motory průměrně 222 km za týden, ale evropští řidiči Nissanu Leaf zvládají
urazit 319 km týdně.
Další průzkum zjistil, že 89 % řidičů vozidel Leaf dobíjí doma během noci, čímž dosahuje
cenu pouze 0,46 Kč za ujetý km.
více na www.autoweek.cz

Další témata 4. týdne ve www.autoweek.cz:
Zlevní bavlna kompozity pro auta?
Problémy taxislužby Uber

Škodia Fabia Autem roku 2015 v České republice
Třetí generace modelu Škoda Fabia byla
odbornou novinářskou porotou oceněna
jako nejlepší vůz z pětice finalistů ankety
Auto roku 2015 v České republice. Škoda
Fabia s výrazným náskokem předčila druhý
Volkswagen Passat a třetí Mercedes-Benz třídy
C.
Tituly Auto roku 2015 a Auto roku 2015 v
kategorii Městské vozy převzal na galavečeru
v Top Hotelu Praha Luboš Vlček, šéf prodejní
organizace Škoda Auto Česká republika.
Úspěchu se dočkal i vůz Škoda Octavia G-Tec,
který zvítězil ve zvláštní kategorii Zelené auto
roku 2015 v České republice.
Výsledky akce Dodavatel pro Auto roku
2015 v ČR, kterou organizuje Sdružení
automobilového průmyslu (AutoSAP), potvrdily
význam tuzemských dodavatelských firem.
Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP v této
souvislosti řekl: „Dodavatel pro Auto roku je
jednou z akcí, kterými podporujeme výrobce
automobilových dílů a příslušenství. Rozhodně
si to zaslouží. O jejich konkurenceschopnosti
svědčí, že přihlášené firmy dodávají díly
nejen na všechny finalisty, ale téměř na
všechny nominované automobily vyráběné v
nejrůznějších zemích.“

Na vůz Škoda Fabia třetí generace dodávají
své výrobky a prestižní označení Dodavatel
pro Auto roku 2015 v České republice získaly
firmy:
3 M Česko, spol. s r.o.
Benteler ČR s.r.o.
BRANO GROUP, a.s.
CONSTRUCT A&D a.s.
EFTEC (Czech Republic) a.s.
Grupo Antolin Bohemia, a.s.
Gumárny Zubří, akciová společnost
HP-Pelzer s.r.o.
JTEKT Automotive Czech Plzeň s.r.o.
Kamax s.r.o.
KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o.
Klein & Blažek spol. s r.o.
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.
Maxion Wheels Czech s.r.o.
Mubea – HZP s.r.o.
Saar Gummi Czech s.r.o.
Tawesco s.r.o.
TOMATEX Otrokovice, a.s.
TRW Automotive Czech s.r.o.
TRW – DAS a.s.
WITTE Nejdek, spol. s r.o.

více na
www.autoweek.cz

Ford Mustang v Evropě
Celého půl století si fanoušci amerických
sporťáků museli počkat na oficiální uvedení
Fordu Mustang na evropské trhy. Dočkali se
i příznivci Pony cars v České republice. Nový
Ford Mustang lze objednávat exkluzivně jen
ve vybraných provozovnách autorizovaných
partnerů Ford. Pro Českou republiku to jsou AMB
Ořech - Praha západ a Auto In v Pardubicích. Do
Evropy dorazí první vozy přibližně v polovině
roku.
Prvních 500 Mustangů si mohli Evropané
rezervovat během loňského finále Ligy mistrů
UEFA. Zájem projevilo více než 9300 lidí,
přičemž prvních 500 registrací proběhlo za
pouhých 30 sekund od spuštění. Čtyři takto
předobjednané Mustangy poputují i do ČR.
Evropští zájemci o nový Ford Mustang se mohou
rozhodovat mezi motory 2,3 EcoBoost o 231

kW) a 5,0 Ti-VCT V8 se 307 kW. Na výběr je
přímo řazená nebo samočinná převodovka,
vždy šestirychlostní.
Cena začíná na 880 000 Kč za verzi Fastback s
motorem 2.3 EcoBoost. Convertible přijde o 100
000 Kč dráž. Standardní výbava nového Fordu
Mustang v evropské specifikaci zahrnuje kola
19", sportovní brzdy, automatické bixenonové
světlomety, LED zadní svítilny a zadní difuzor.
Sériově se dodává kožené čalounění, dvouzónová
automatická klimatizace, audiosystém s devíti
reproduktory a systém SYNC 2 s barevnou
dotykovou obrazovkou o úhlopříčce osm palců.
Na přání jsou k dispozici například odvětrávaná
sedadla, navigace, vylepšený audio systém
či prémiová 19" kola se speciální povrchovou
úpravou Luster Nickel.

více na
www.autoweek.cz
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Bilance roku 2014 Renault a Dacia
Společnost Renault ČR seznámila s prodejními
výsledky značek Renault a Dacia na českém
trhu v roce 2015 a se svými plány pro rok 2015.
Rok 2014 byl pro Renault Group úspěšný.
V Evropě poprvé v historii její podíl na trhu
překročil hranici 10 %, přičemž značka Dacia
dosáhla nového rekordu s tržním podílem 2,5
%. Renault Group také už 17. rok v řadě udržela
vedoucí postavení mezi dodavateli lehkých
užitkových vozidel s tržním podílem 14,2 %.
Pro Renault ČR byl rok 2014 druhým
nejúspěšnějším v historii, když dodala 17 372
vozidel. Značka Renault dodala 7634 vozidel
s meziročním navýšením o 7 % a dosaženým
podílem na trhu 3,7 %. Značka Dacia dodala
zákazníkům v ČR 9779 vozů, což znamenalo
zvýšení proti roku 2013 o 66 % a dosažení
podílu na trhu 4,8 %. Dacia se tak i v ČR stala

nejrychleji rostoucí značkou jako v celé Evropě.
Významnou je skutečnost, že se Dacia umístila
na třetím místě mezi dodavateli vozů soukromé
klientele, což se, na rozdíl od fleetového prodeje,
nedá vylepšovat reexporty.
Hlavním úkolem pro rok 2015 bude maximální
využití potenciálu nových modelů, především
Clia a Capturu. K tomu se přidá uvádění nových
modelů Espace, nového SUV a nástupce Laguny.
Vzhledem k tomu, že Dacia má v současné době
nejmladší modelovou nabídku na trhu po rychlém
uvedení mnoha novinek, je nyní potřeba dostat
všechny novinky více do povědomí kupujících.
V tomto ohledu vedení Renaultu ČR cítí stále
ještě velký potenciál k dalšímu růstu značky
na českém trhu. Renault i Dacia se budou i
nadále orientovat především na menší a střední
podnikatele.
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autoservis@ibsmotorpress.cz
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Opel Insignia Sports Tourer 1,6 SIDI OPC Line
Model Insignia hraje velmi důležitou roli ve snaze
získat zpět důvěru kupujících ve značku Opel.
Insignia svou roli plní velmi dobře. Pomohla
jí i modernizace, jíž prošla před rokem. Jejím
výsledkem bylo nejen oživení vzhledu, nabídka
nových pohonných jednotek a významná
proměna interiéru.
Kombi Insignia Sports Tourer je praktické auto
s rozměrným zavazadelníkem o objemu 500 l
(sklopením zadních sedadel jde zvětšit až na
1530 l).
My jsme dostali k dispozici poněkud neobvyklou
kombinaci kombi Sports Tourer s nadstandardní
výbavu OPC Line poháněného motorem 1,6 l
SIDI v kombinaci se samočinnou převodovkou.
Nový zážehový čtyřválec SIDI s přímým
vstřikováním a přeplňováním turbodmychadlem
má v této verzi výkon 125 kW a točivý moment
260 N.m. Je standardně vybavován systémem
Start/Stop a k dispozici je úsporný Eco režim.
Jenže šestirychlostní samočinná převodovka

mu nedává šanci tyto jeho přednosti uplatnit.
Neustále jej nechává vytáčet do vysokých
otáček, což mu dodává obdivuhodnou pružnost.
Insignia Sports Tourer má díky dlouhému
rozvoru 2737 mm výbornou směrovou stabilitu
a lehce zvládá rychlejší průjezdy zatáčkami.
Umožňuje velmi pohodlné cestování i na hodně
dlouhé vzdálenosti. Výtečný je především tvar
předních sedadel s dlouhými sedáky. Insignia
je rozhodně mnohem více ve svém živlu na
dálnici, než v městském provozu. Při dlouhých
cestách řidič ocení vynikající systém adaptivních
bi-xenonových světlometů AFL, samočinně volící
vždy optimální osvětlení neoslňující vozidla
v protisměru a nasvěcující vnitřní prostor v
zatáčkách.
Opel Insignia Sports Tourer je výborné
komfortní auto ideální pro dlouhé cestování s
výtečným motorem 1,6 l SIDI. Pro plné využití
jeho předností ale lze doporučit přímo řazenou
převodovku.

více na
www.autoweek.cz

Auto do nepohody
V lednu jsme na rozhraní euroasijské a
severoamerické tektonické desky na Islandu
jezdili ve vichru s novým SUV Land Rover Discovery Sport po silnicích i zamrzlých štěrkových
cestách. Jak už máme vyzkoušeno, parta z Land
Rover Experience dokáže připravit extrémně
náročné svezení s perfektním zajištěním. Na Islandu nám to opět potvrdili. Předváděcí vozy
ale byly vybaveny pneumatikami s hroty, které
poněkud bránily poznat meze vozidla.
Letiště v Keflavíku jsme opouštěli za soumraku.
Cesta po čtyřproudé suché cestě na předměstí
Reykjavíku v minimálním provozu byla příjemnou projížďkou ukazující bezchybnou činnost
adaptivních světel. Vše se ale dramaticky změnilo po odbočení z hlavní silnice.
I když je krajina jen lehce pokryta sněhem, prudký vítr zvedá oblaka sněhu. V kombinaci s tmou
to vytváří zcela minimální viditelnost a čelní sklo

se mění v bílou stěnu. Jedinou orientaci poskytují odrazky na pylonech podél cesty. Už chápu,
proč jsme byli upozorněni, že se zde jezdí vždy
uprostřed silnice a jen když něco jede v protisměru (což je velmi zřídka) se uhýbá doprava.
Pokud jsou vidět odrazky na obou stranách
cesty, je to dobré, ale pokud jen tuším odrazky na pravé straně, je potřeba trochu zvolnit.
Chvílemi je vítanou pomocí navigace, podle níž
se dá odhadnout směr následující zatáčky. V
poletujícím sněhu ale vůbec nevidím silnici před
autem.
Elektronický systém Terrain Response reaguje
na náhlou ztrátu přilnavosti, o níž není nouze,
velmi rychle, ale jeho zásahy se dají předvídat a nepůsobí záludně. Přesto není zcela bez
problémů. Při potřebě vyjet do prudkého svahu
po zasněžené kluzké cestě s navátým sněhem
po okrajích se režim Mud/Snow/Ice ukázal

jako zcela nevhodný, protože ve snaze zabránit
prokluzu kol postupně ubírá na výkonu, až se
vůz zastaví. V režimu Sand (písek) je možné
stoupat vzhůru pod plynem mnohem lépe.

Zajímavostí vedlejších nezpevněných cest ale i
hlavních silnic jsou mosty. Většina z nich je z
úsporných důvodů stavěna pouze s jedním jízdním pruhem.

Bohužel je pod mrakem, takže pozorování
polární záře jsme se nedočkali. Lidé od Land
Roveru nás nicméně ujišťují, že máme na počasí
docela štěstí a nemusíme volit zkrácenou trasu
jako některé z předchozích skupin. O tom, že
jedeme kolem Národního parku Pingvellir, kde
je patrné rozhraní euroasijské a severoamerické tektonické desky, a posléze po cestě zvané
Kaldidalurvegur mezi ledovci Pórisjökull a Ok,
se dozvídáme pouze z mapy. Jen ve vzácných
chvilkách se vítr uklidňuje, takže zahlédneme
náznaky nepříliš zajímavé lehce zvlněné krajiny kolem.

Závěrečných 120 km z větší části vedlo po kvalitních silnicích přes plošinu Skardsheidi, kolem
Velrybího fjordu (Hvalfjördur) a po pobřeží až
k průjezdu Reykjavíkem. Silnice jsou sice kvalitní a s nevelkým provozem, ale ve chvíli, kdy se
zvedne vítr, klesá viditelnost opět na minimum.
Na mnoha místech, samozřejmě nejčastěji za
zatáčkami, je spousta navátého sněhu a v blízkosti vody bývá námraza. Klidu přitom nepřidá,
že ani u srázů a nad mořskou hladinou obvykle
silnici nelemují svodidla. Pneumatiky s hroty na
suché vozovce přinášejí kromě neustálého hluku
i velkou citlivost na poryvy větru, takže chvílemi
není úplně snadné udržet přímý směr jízdy.

Před polednem se konečně rozednělo a vítr se
chvílemi uklidnil, takže pro nezbytné brodění
máme ideální podmínky. Řeka Hvitá s břehy
pokrytými ledem je hodně široká s rychlým
proudem. Brodění je zpestřeno tím, že uprostřed řeky je potřeba změnit směr jízdy.

Více než 400 km nám potvrdilo, že Land Roverem Discovery Sport je pro extrémní klimatické
podmínky ideálním dopravním prostředkem,
nabízejícím komfort i pro mnohahodinovou
jízdu.

více na
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Leon zvýšil prodej značky Seat v roce 2014 o 10 %
Seat uzavřel loňský rok s 390 500 dodanými
vozy, nejlepším výsledkem od roku 2007. Model Leon překonal vlastní prodejní rekord s více
než 154 000 vozy. Seat dosáhl růstu o 21,7 %
během dvou let - o téměř 70 000 vozidel v porovnání s rokem 2012 (321 000 vozů).
V České republice bylo předáno zákazníkům
6774 vozů v porovnání se 4200 v roce 2013,
tzn. o 61 % víc. Registrace vzrostly ze 4360
vozů o 41 % na 6163 vozů. Seat se díky tomu
opět vrátil do první desítky nejúspěšnějších
značek na českém trhu.
Aleš Novák, ředitel divize SEAT společnosti Porsche Česká republika, k tomuto úspěchu
řekl: "Nešlo by to bez stabilizované kvalitní sítě
dealerů se službami na nejvyšší úrovni, a to
jak v oblasti prodeje, tak i servisu. Naším dlouhodobým cílem je být v první desítce českého
trhu a pokud možno ještě o pár příček zlepšit
naše současné postavení."

Zvýšení prodeje značky Seat je zásluhou
především modelové řady Leon. V roce 2014 se
její odbyt zvýšil o 50 % a dosáhl hodnoty 154
100 vozů, což je o 51 300 vozů více než v předchozím roce. Leon tak poprvé vystřídal Ibizu
na pozici nejprodávanějšího vozu Seat. Kombi
Leon ST dosáhlo objemu prodeje 47 100 vozů a
na celkovém prodeji modelové řady mělo podíl
30,5 %.
Prodej značky Seat v západní Evropě překročil
poprvé od roku 2008 hranici 300 000 vozů
(304 000) a byl o 11,3 % vyšší než v roce 2013.
Tempo růstu bylo výrazně vyšší než celého trhu,
z čehož plyne zvýšení podílu na trhu. Růst v
Polsku (+192,7 %) a České republice (+61,3 %)
přispěl k celkovému nárůstu prodeje ve východní Evropě o 44,2 % na 24 700 vozidel, což bylo
o 7600 vozů víc než v roce 2013. To je nejlepší
výsledek od roku 2008. Seat v České republice
dosáhl historicky nejlepšího výsledku a tento trh
se stal největším odbytištěm (6800 předaných
vozů) v regionu.
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Petr Fulín se Seatem představil plány na sezonu

Společnost Renault ČR seznámila s prodejními
výsledky značek Renault a Dacia na českém
trhu v roce 2015 a se svými plány pro rok 2015.
Rok 2014 byl pro Renault Group úspěšný.
V Evropě poprvé v historii její podíl na trhu
překročil hranici 10 %, přičemž značka Dacia
dosáhla nového rekordu s tržním podílem 2,5
%. Renault Group také už 17. rok v řadě udržela
vedoucí postavení mezi dodavateli lehkých
užitkových vozidel s tržním podílem 14,2 %.
Pro Renault ČR byl rok 2014 druhým
nejúspěšnějším v historii, když dodala 17 372
vozidel. Značka Renault dodala 7634 vozidel
s meziročním navýšením o 7 % a dosaženým
podílem na trhu 3,7 %. Značka Dacia dodala
zákazníkům v ČR 9779 vozů, což znamenalo
zvýšení proti roku 2013 o 66 % a dosažení
podílu na trhu 4,8 %. Dacia se tak i v ČR stala
nejrychleji rostoucí značkou jako v celé Evropě.
Významnou je skutečnost, že se Dacia umístila
na třetím místě mezi dodavateli vozů soukromé
klientele, což se, na rozdíl od fleetového prodeje,
nedá vylepšovat reexporty.
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Hlavním úkolem pro rok 2015 bude maximální
využití potenciálu nových modelů, především
Clia a Capturu. K tomu se přidá uvádění nových
modelů Espace, nového SUV a nástupce Laguny.
Vzhledem k tomu, že Dacia má v současné době
nejmladší modelovou nabídku na trhu po rychlém
uvedení mnoha novinek, je nyní potřeba dostat
všechny novinky více do povědomí kupujících.
V tomto ohledu vedení Renaultu ČR cítí stále
ještě velký potenciál k dalšímu růstu značky
na českém trhu. Renault i Dacia se budou i
nadále orientovat především na menší a střední
podnikatele.
Seat Leon Cup Racer
Základem závodního vozu Seat Leon Cup Racer
je aktuální generace modelové řady Seat Leon.
Výrazně rozšířená karoserie závodní verze Leon
Cup Racer má propracované aerodynamické
prvky. Nová příď byla navržena s ohledem na
optimální aerodynamickou účinnost a maximální
přívod vzduchu k motoru a brzdám. Pohonnou
jednotkou je čtyřválec 2.0 TSI s přímým
vstřikováním a přeplňovaný turbodmychadlem.
Nejvyšší výkon je 243 kW (330 k) a maximální
točivý moment 400 N.m.

