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Relativně úspěšný rok pro Škodu v ČR
Na výroční konferenci zhodnotil vedoucí
českého zastoupení automobilky Škoda Auto
Jiří Maláček rok 2021 navzdory problémům jako
úspěšný. Škoda Auto dosáhla 70 946 registrací
nových vozů a jako pozitivní hodnotí udržení
tržního podílu 34 % jako v roce 2019. Důležité je,
že síť obchodních partnerů je stabilizovaná se
176 prodejci a 225 servisy, přičemž nikdo z nich
neukončil činnost.
„Původně jsme očekávali růst trhu o 8 % proti
roku 2020 na 220 000 nově registrovaných aut,
ale realita byla vlivem známých okolností růst
o 2 % na 206 876 nově registrovaných aut. To je
nicméně v celoevropském kontextu poměrně
slušný výsledek. Náš tržní podíl se po růstu na
37 % v roce 2020 vrátil na 34 % jako v roce 2019,“
konstatoval Jiří Maláček.

Škoda se se stala jedničkou i v segmentu vozů
s elektrickým pohonem s registracemi 832 vozidel
z celkového počtu 2393. Nejprodávanějším
elektromobilem roku 2021 se stal Enyaq iV se
738 registracemi, přičemž počet objednávek
dosáhl 1100. V segmentu plug-in hybridních
vozidel Superb iV (640 registrací) a Octavia iV
(407 registrací) drží dohromady tržní podíl 31 %.
Autorizovaným partnerům Škoda Auto se
dařilo i oblasti poprodejních služeb. Průchody
servisem meziročně stouply o 1,2 % a balíčky tzv.
předplaceného servisu o 6,2 %. Elektriﬁkované
vozy Škoda přijme do servisu a na opravu
všech 225 autorizovaných partnerů. K opravám
trakčního akumulátoru je oprávněno 20
specializovaných servisů.

„Přes očekávatelný pokles si
značka Škoda na svém domácím
trhu vedla dobře a optimisticky
hodnotíme i předpokládaný
budoucí vývoj. Zájem o auta je
i nadále velký. V pozitivní náladě
nás drží počet objednávek, které
jsme obdrželi. Za celý rok 2021
jich autorizovaní dealeři evidují
107 000 a v září jsme zaznamenali
rekord téměř 13 000 objednávek.
Na Octavii registrujeme 27 000
objednávek, tedy dvojnásobek
p o čt u re g i s t ra c í. To v š e
samozřejmě ovlivňuje dodací
lhůty, které se zatím nezkracují,“
hodnotí uplynulý rok Jiří Maláček.
Oblíbené jsou vozy Škoda
i u soukromých zákazní ků
s podílem 21 % z 206 876
nově regi strovaných aut.
Nejoblíbenějším modelem značky
mezi retailovou klientelou je
s podílem 6 % městské SUV Kamiq,
s 5 % podílu ho následují Fabia
a Karoq.
více na
www.autoweek.cz

Toyota zůstává světovou jedničkou
Japonská Toyota Motor uvedla, že
její prodej vozů v roce 2021 vzrostl o 10,1
%. Automobilka v roce 2021 prodala
10,5 milionu vozů včetně vozů značky
Lexus a aut od přidružených společností
Daihatsu Motors a Hino Motors. Tím se
Toyota Motor již druhý rok za sebou stala
největším výrobcem automobilů na světě
a posunula se dále před svého nejbližšího
rivala, německý Volkswagen AG. Ten
s 8,88 miliony dodaných vozidel za stejné
období dodal o 5 % méně vozidel než
v roce 2020 a jeho prodej byl nejnižší za
10 let.

Toyotu Aygo X už je možné rezervovat
Po možnosti prohlédnout si jednotlivé
modely vystavené v showroomu přes
videohovor přichází Toyota s dalším
způsobem, jak usnadnit i urychlit nákup
vozu. Spouští on-line rezervační systém
na nové modely. Již nyní je možné si
na webu toyota.cz zarezervovat nové
Aygo X, v březnu bude následovat první
elektromobil bZ4X. Ve snaze proces
objednání vozu zjednodušit a urychlit

vše, co může automobilka přímo ovlivnit,
Toyota nyní nabízí možnost předvybrat
si budoucí vůz a zarezervovat jej on-line
přímo přes její webovou stránku toyota.cz.
První vozy Aygo X z produkce závodu
TMMC v Kolíně dorazí k zákazníkům
v květnu.

více na
www.autoweek.cz

Francouzský luxus v kompaktním balení
Automobilka DS Automobiles uvedla na český
trh druhou generaci svého stěžejního modelu,
prémiového kompaktního hatchbacku DS 4.
Nová generace modelu DS 4 by měla značce
DS pomoci pokračovat v úspěšném tažení
za zvyšování podílu na trhu. Ten se jí v České
republice daří už tři roky po sobě meziročně
navyšovat o 50 %!
Nový DS 4 byl po technické stránce i designu
navržen v Paříži na bázi platformy PSA EMP2 W3.
Vyrábí se ovšem společně se sesterským modelem
Opel Astra L v Rüsselsheimu. Pozoruhodné je, že
připravovaná verze s plně elektrickým pohonem,
která má přijít do prodeje v roce 2024, vzniká na
zcela nové platformě pro elektromobily skupiny
Stellantis STLA Medium, slibující dojezd až 700 km.
DS 4 je dlouhý 4400 mm při rozvoru náprav
2675 mm a nabízí zavazadlový prostor s objemem
430 l (ve verzi E-Tense 390 l). Standardně se
vůz dodává s centrálním 10“ FullHD displejem
infotainmentu DS Iris System se zobrazením
vycházejícím z logiky známé u smartphonů.
Zajímavostí je nový dotykový 5“ displej DS Smart
Touch na středové konzoli, na němž si řidič může
individuálně nastavit až šest zkratek pro ovládání
nejdůležitějších systémů.
V nabídce pohonných jednotek jsou
přeplňovaný zážehový tříválec 1,2 PureTech
130 s výkonem 96 kW, čtyřválec 1,6 PureTech ve

verzích 180 (133 kW) a 225 (165 kW) a trubodiesel
1,5 BlueHDi 130 s výkonem 96 kW. Všechny jsou
kombinovány s osmistupňovou automatickou
převodovkou.
Minimálně 20 % prodeje na českém trhu
(v rámci EU to je 33 %) by měla dosáhnout
verze E-Tense 225 s plug-in hybridním pohonem
t vořeným zážehov ým čt yř válcem 1,6 l
přeplňovaným turbodmychadlem Twinscroll
s výkonem 133 kW (180 k), trakčním elektromotorem
s výkonem 81 kW, osmistupňovou automatickou
převodovkou a akumulátorem s kapacitou
12,4 kWh. Největší výkon systému je 165 kW
(225 k), točivý moment 360 N.m a dojezd na čistě
elektrický pohon 54 km.
Cenová nabídka začíná v základní výbavě
Bastille na 720 000 Kč se zárukou na 5 let resp. 60
000 km. Plug-in hybridní verze stojí od 1 115 000
Kč za střední výbavu Performance Line. Záruka
na trakční akumulátor je 8 let/160 000 km.

více na
www.autoweek.cz

Další rozšíření pro kartu E.on Drive
Řidiči elektromobilů, kteří jsou registrovaní
v sítí E.on Drive, mohou v České republice
pomocí jedné karty nabíjet už u čtvrté

velké sítě dobíjecích stanic. Po domovské
E.on Drive a sítích PREpoint a ČEZ pro ně
společnost E.on zajistila i možnost dobíjet
u stanic Ionity. Celkem 14 ultrarychlých
dobíjecích stanic sítě Ionity s výkony
350 kW mohou řidiči registrovaní v sítí E.on
Drive využít v pěti lokalitách poblíž hlavních
dálničních tahů v Česku. Využít síť Ionity
s čipem E.on Drive mohou zákazníci zatím
jen v České republice. Propojení obou
sítí je možné pomocí platformy Hubject.
Síť E.on Drive má v České republice 150
dobíjecích stanic, z toho tři ultrarychlé
dobíjecí stanice s výkonem 175 kW.

Spolupráce Renaultu s Geely
Agilní čínský Zhejiang Geely Holding
Group se formálně dohodl se skupinou
Renault na spolupráci při navrhování
a výrobě automobilů s hybridním
pohonem a zážehovými motory pro prodej
v Jižní Koreji i pro export. Nová vozidla,
založená na platformě kompaktních
vozů CMA, hybridním pohonu a dalších
technologiích od Geely, se budou od roku
2024 vyrábět v závodě Renault-Samsung
v Busanu. Zhejiang Geely Holding Group
mj. vlastní švédskou automobilku Volvo
Cars, s níž sdílí i špičkové technologie,
platformy a pohonné jednotky. Platformu
CMA (Compact Modular Architecture)

využívají automobily Geely, Lynk & Co,
Volvo a Polestar. Zatímco Renault tím posílí
výrobní program své jihokorejské továrny,
výroba vozidel v Jižní Koreji umožní Geely
jejich bezcelní vývoz do USA.

Další témata 4. týdne na autoweek.cz
Nissan Micra dostane čistě elektrického nástupce
Mitsubishi uvede na evropské trhy nové ASX
Průzkum Volkswagen Financial Services
Cloudové služby
Počet čerpacích stanic loni dále rostl
více na
www.autoweek.cz

Český Ford bilancoval
Generální ředitel Ford Motor Company Attila
Szabo při hodnocení prodejní bilance za loňský
rok konstatoval: „Vzhledem k přísným předpisům
byl evropský trh s osobními automobily zasažen
nedostatkem čipů a dalších komponent
mnohem víc než jiné části světa. Ford se v Evropě
dlouhodobě zaměřuje především na užitkové
automobily. V tomto segmentu je Ford na trhu
EU jedničkou s podílem na trhu 14,7 %.“
Čeští zákazníci se v roce 2021 rozhodli pro
celkem 4273 užitkových vozů značky Ford, což
znamená první místo mezi dovozci s tržním
podílem 11,3 %. Tento údaj ovšem vychází
z evropské metodiky Fordu, kde sledované
kategorie vozů zahrnují i osobní verze, zatímco
statistiky SDA uvádějí v kategorii N1 Ford na
čtvrtém místě s 1958 registracemi a podílem na
trhu 9,96 %.
„Úspěch užitkových vozů je pro nás nesmírně
důležitý. Základ je samozřejmě v široké nabídce
kvalitních a přitom cenově dostupných modelů,
ovšem čím dál důležitější roli hraje také prodejní
a servisní síť. Zde se nám vyplatilo, že jsme už před
devíti lety přišli s konceptem specializovaných
Transit center, kde se zákazník může spolehnout
na zkušený prodejní i servisní tým odborníků,“
uvedl Country Manager značky Ford pro Českou
republiku Libor Beneš.
Přes 2400 prodaných vozů, tedy více než
polovinu, zaznamenaly nejoblíbenější modely

Transit Custom a jeho osobní varianta Tourneo
Custom. Dodávka Transit zaznamenala na
českém trhu v roce 2021 přes 1000 registrací
a pick-up Ranger přes 500. Na výsledcích Fordu
mají významný podíl i přestavby užitkových vozů.
V České republice jsou to například hasičské
Transity nebo sanitní, vozíčkářské, chladírenské
a další vozy. Samostatnou kapitolou jsou obytné
a campingové přestavby na základě modelové
řady Custom, které zažívají v posledních letech
nebývalý boom.
Nabídku Fordu v letošním roce posílí elektricky
poháněný Mustang Mach E ve špičkové verzi
GT a modernizované modely Focus a Fiesta
poprvé s mild-hybridním pohonem. Ve nabídce
užitkových vozů značky Ford se letos objeví tři
důležité novinky – nová generace Fordu Tourneo
Connect, dlouho očekávaný elektrický Ford
E-Transit a na závěr roku dojde ke generační
obměně modelu Ranger.

více na
www.autoweek.cz

Seat a Cupra posilují své postavení na severu Čech
Značky Seat a Cupra rozšiřují svou
síť autorizovaných prodejců a servisů
v České republice o nového partnera – 19.
dealerem značky Seat a 9. zastoupením
značky Cupra se stala liberecká společnost
Auto Koutek s.r.o. Nový obchodní partner
se připojil k dlouhodobému partnerství
značky Seat se Skiareálem Ještěd.
Společnost Auto Koutek s.r.o. byla založena
v roce 1996. Postupně se zařadila mezi
největší prodejce nových automobilů
v Libereckém kraji. S více než 70 zaměstnanci
v současnosti ve svém regionu zastupuje
šest značek včetně Seatu a Cupry. Pro
obě španělské značky byl otevřen nový
showroom v areálu Auto Koutek Liberec

v Tanvaldské ulici, který zahrnuje také
servisní zázemí s vlastní lakovnou, novou
karosárnou a bezkontaktní mycí linkou.
Moderně pojatý showroom Seat a Cupra
vznikl rekonstrukcí původních prostor.

Nepneumatické pneumatiky pro roboty
Společnost The Goodyear Tire &
Rubber Company vyvinula a testuje
bezvzduchové (airless) pneumatiky NPT
(non-pneumatic tires) pro doručovací
robotická vozítka Starship. Starship
Technologies, společnost patřící do

Goodyear Ventures, staví a provozuje síť
více než 1000 autonomních robotických
vozítek pro dopravu na „poslední míli“.
Vozítka doručují balíčky a potraviny přímo
zákazníkům. Goodyear vyvinul speciální
bezvzduchovou pneumatiku tak, aby snížil
potřebu údržby pro vozový park vozítek
Starship a udržel je v provozu 24 hodin
denně.
Společnosti Goodyear a Starship na
universitě Bowling Green State vstoupily
do fáze testování v terénu. Údaje z prvních
testů na vozidlech ukázaly pozitivní
výsledky s ohledem na opotřebení
běhounu, brzdění a tlumení vibrací.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Český Shell s novým
generálním ředitelem
Novým
generálním
ředitelem
společnosti
Shell
Czech
Republic
a.s. se počátkem letošního roku stal
Daniel Vagaský. V čele společnosti
nahradil Pavla Lose. „Mým úkolem v roli
generálního ředitele je vést společnost
Shell coby lídra na cestě energetické
transformace. Žijeme v době zásadních
změn, které přinášejí příležitosti pro
inovativní řešení s přímým dopadem na
energeticky udržitelnou budoucnost
dopravy. Vynasnažíme se, aby Shell
v České republice i nadále zůstal volbou
číslo jedna pro naše zákazníky a obchodní
partnery,“ uvedl nový generální ředitel
Vagaský.

Driverama má partnerství
s Atalayem
Technologická
online
platforma
skupiny Aures Holdings pro obchod
s ojetými vozy v západní Evropě
Driverama, uzavřela oﬁciální partnerství
s Erdoğanem Atalayem, který je známý
jako představitel Semira Gerkhana
v seriálu televize RTL Kobra 11. Nyní vymění
televizní studio za automobilový e-shop
a pomůže akcelerovat rozjezd značky
Driverama jako její oﬁciální ambasador.
Provozní ředitel Driveramy Eldar
Vagabov je nadšený, že může Erdoğana
přivítat na palubě: „Vždy mě fascinovaly
hrdinské postavy, které chtěly udělat
svět spravedlivějším a bojovaly proti
padouchům. V podobném duchu jsme
se i my v Driveramě rozhodli postavit se
záporným postavám v tomto odvětví
a změnit trh s ojetými vozy tak, aby byl celý
sektor transparentnější a spravedlivější.“
Seriál Kobra 11 se vysílá již více než 25
let a převzaly ho televize ve 120 zemích
včetně České republiky. Erdoğan Atalay
v roli Semira Gerkhana je jediným
současným členem hereckého obsazení,
který v seriálu působí od jeho prvního
dílu.
více na
www.automakers.cz
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v kompaktním
balení
Văleanová statečně
bránila dopravní
balíček
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Renault-Nissan
v elektromobilitě

Celosvětovou produkci
Škody poznamenal
propad v Číně

Francouzský luxus v kompaktním balení
Druhá generace exkluzivního hatchbacku
byla představena už na počátku února loňského
roku, nicméně do prodeje se dostává až nyní.
Předprodej byl spolu se zveřejněním cen a novým
rozdělením výbavových verzí zahájen koncem
roku 2021. Pro zájemce z řad ﬁremní klientely je už
připravena i zvýhodněná nabídka operativního
leasingu DS Relax.
DS 4 dostal systém aktivního nastavení
charakteristiky tlumičů na základě údajů
z kamery za čelním sklem DS Active Scan
Suspension. Verze výbavy Cross se dodává se
systémem Advance Traction Control s možností
volby ze tří režimů. Jinak se podvozek neliší od
ostatních variant.

Novinkou je DS Extended Head-up displej
s optickým efektem zobrazení 4 m před vozem
a virtuální plochou 21“. Světlomety DS Matrix
LED Vision se 150 LED segmenty mají nově
nasvěcování do zatáček systémem Dynamic
Matrix Light, kde se prostřední LED modul natáčí
až o 33,5°. Pro DS je už samozřejmostí DS Night
Vision pro zlepšení přehledu o situaci před vozem
během jízdy ve tmě.

Systém poloautonomní jízdy 2. úrovně DS Drive
Assist 2.0 umožňuje i automatizovanou změnu
jízdního pruhu, úpravu rychlosti v zatáčkách
a změnu na rychlost podle dopravního značení.
Volant je vybaven senzorem úchopu, který
kontroluje, zda má řidič ovládání vozu pod
kontrolou.

Pro DS 4 se nabízejí nadstandardní služby –
aplikace MyDS App se stálým spojením s vozem,
DS Assistence, dostupná po stisknutí tlačítka
ve voze nebo přes aplikaci MyDS App, pickup služba s převzetím a doručení vozidla na
určeném místě DS Valet a rozší řená servisní
smlouva Free Drive.

více na
www.autoweek.cz

Văleanová statečně bránila
dopravní balíček
Transport Brief, přehled novinek Euractivu ze
světa mobility od Seana Gouldinga Carrolla.
Komisařka EU pro dopravu Adina Văleanová
navštívila Evropský parlament aby projednala
balíček Komise týkající se mobility. Văleanová
nastínila návrhy, které Komise předložila loni
v prosinci a zahrnují čtyři iniciativy: modernizaci
hlavních dopravních koridorů EU (známou jako
síť TEN-T), posílení železniční dopravy v celém
bloku, přípravu Evropy na zvýšení inteligentních
dopravních služeb a ekologizaci městské mobility.
Po tomto úvodu poslanci Výboru pro
dopravu vyjádřili nad návrhem své znepokojení.
Především se jedná o dopad vysokých nákladů
na elektrickou energii na plány dekarbonizace.
„Dovolte mi upozornit na hlavní problém.
Zatímco jsme zaneprázdněni balíčkem Fit for 55,
který snižuje CO2 všude, kde je to možné, tak jsme
svědky toho, že kvůli vysokým cenám elektřiny
provozovatelé nákladních vlaků přecházejí zpět
na dieselové lokomotivy. Tohle jsme nechtěli. To
není problém zítřka ale dneška,“ začala rakouská
europoslankyně Barbara Thalerová.
Na opakující se otázku prudce rostoucích
nákladů za elektrickou energii poslanci

Evropského parlamentu od eurokomisařky
nedostali vysvětlení, jaké očekávali. „Co tady
mohu říct? Všichni jsme ohromeni. Není to
tak docela problém dopravy, ale trpíme tím
vedlejšími účinky. Je naprosto jasné, že se musíme
ujistit, že náš energetický systém v Evropě je
kompatibilní s našimi cíli dekarbonizace dopravy.
Potřebujeme zelenou energii ve velkém objemu,“
řekla Văleanová a vyzvala europoslance
aby navrhli řešení: „Spoléhám na vás tady
v Evropském parlamentu, že přijdete s dobrými
nápady, jak můžeme poskytnout správné zelené
objemy energie, které potřebujeme, zejména
pro dopravu.“
„Možná máme každý jiné priority. Pro mě jí je
změna klimatu,“ oponoval poslanec za Zelené
Ciarán Cuﬀe. Vyzval Komisi, aby udělala více
pro rozšíření cyklistických tras a zpochybnil postoj
Komise k rozšiřování letišť s tím, že jejich ﬁnancování
by mělo být zastaveno a přesměrováno na
ekologičtější způsoby dopravy. Văleanová to
odmítla s tím, že EU by neměla omezovat letectví
pokud existuje potřeba: „Můj přístup není méně
dopravy, ale chytřejší doprava, ekologičtější
doprava... Neměli bychom lidem popírat potřebu
konektivity.“
více na
www.autoweek.cz

Úspěšný rok pro program Škoda Plus
Navzdory uzavřeným provozovnám na
začátku roku a nedostatku vozů ve druhém
pololetí se v síti programu certiﬁkovaných ojetých
vozů Škoda Plus za rok 2021 prodalo 55 948 vozů,
o 4 % víc než za rok 2020.
Stále trvá zájem o kategorii tzv. Ročních
vozů, která zahrnuje ojetiny do 18 měsíců od
první registrace s maximálně 30 000 najetými
kilometry. O tato vozidla se pečovalo pouze
v autorizovaných servisech, což poskytuje záruku
bezvadného technického stavu i skutečného
nájezdu. U ročních vozů se nabízí prodloužená
pětiletá tovární záruka.. Na celkovém prodeji
v síti Škoda Plus se podílely 27 %. V kategorii
Vyzkoušené vozy (stáří 2-5 let) nakoupilo
automobil 49 % zákazníků a 24 % se rozhodlo
pro ojetý vůz ve věku 5 a více let.

elektromobily v síti Škoda Plus byly Škoda citigoe
iV a Volkswagen ID.3.
Většina aut prodaných přes Škoda Plus
byla zakoupena jako nová v České republice.
Průměrný věk všech prodaných vozidel činil 4
roky, průměrný nájezd 63 000 km a průměrná
cena byla 432 000 Kč.
Prodejní místa Škoda Plus jsou na 152
prodejních místech po celé České republice.
Program Škoda Plus aktuálně nabízí téměř 5800
vozů, z nichž více než třetinu tvoří Roční vozy a
40 % Vyzkoušené vozy. Cíl pro rok 2022 je udržet
stejný objem prodeje jako v roce 2021, tedy
kolem 56 000 vozů, což vzhledem nedostatku
nových ojetých vozů bude velmi složité.

Vzrostl i zájem o protiúčet
u vykupovaných vozů. Výpadek,
způ sobený prodlužováním
operativních leasingů ve ﬂeetech,
vedl k navýšení výkupu on-line,
kde byl zaznamenán růst počtu
obdržených nabídek o 41 %.
Meziročně došlo k navýšení výkupu
z on-line nabídek o 61 %.
Nejpopulárnějším modelem
v programu Škoda Plus byla Octavia
následovaná modely v pořadí
Fabia, Superb, Scala a Rapid.
Zajímavostí je absence SUV mezi
nejprodávanějšími modely. Za loňský
rok se zobchodovalo 54 % vozů
s motorem na benzin, 42 % vozů na
naftu, 2 % elektromobilů a po 1 % si
připsaly plug-in hybridy a automobily
spalující stlačený zemní plyn (CNG).
Nejpopulárnějším elektromobilem
v síti Škoda Plus se podle očekávání
stal model Škoda Enyaq iV, jehož se
prodalo přes 500 kusů. Šlo o vozy od
prodejců zaregistrované na konci
roku 2020. Další hojně prodávané
více na
www.autoweek.cz

Celosvětovou produkci Škody
poznamenal propad v Číně
Celosvětová produkce společnosti Škoda
Auto byla v roce 2021 ovlivněna pandemií
covid-19 a nedostatkem polovodičů ale
především propadem produkce v Číně. Celkem
bylo po celém světě vyrobeno 802 000 vozů
Škoda. V roce 2020 to bylo 941 000 aut.
V Mladé Boleslavi sjelo z výrobních linek 440
000 automobilů produktových řad Fabia, Scala,
Octavia, Octavia iV, Kamiq a Enyaq iV (2020:
480 000 vozů). Škoda Auto ve svém mateřském
závodě kromě toho vyrobila 128 000 akumulátorů
(2020: 76 000), 419 000 převodovek typu MQ100
a MQ200 (2020: 383 000) a 1 405 000 náprav
(2020: 1 511 000).
V závodě Kvasiny Škoda Auto v minulém roce
vyrobila celkem 185 000 vozů modelových řad
Superb a Superb iV, Kodiaq a Karoq (2020: 193
000 vozů). Ve Vrchlabí Škoda Auto vyrobila 423
000 převodovek DQ200 (2020: 470 000).
V Bratislavě Škoda v minulém roce vyrobila
9500 vozů Karoq a 3000 vozů Citigoe iV (2020:
17 898 vozů).
V Ruské federaci v Nižním Novgorodu

a Kaluze Škoda Auto celkově vyrobila 87 000
vozů (2020: 90 892 vozů). Z výrobních linek zde
sjížděly modelové řady Octavia, Karoq, Kodiaq
a sedan Rapid určený výhradně pro Rusko. Dále
zde bylo vyrobeno 96 000 motorů.
V čínských závodech v Čchang-ša (Kodiaq
a Kodiaq GT), Nanking (Kamiq, Kamiq GT
a Superb), Ning-po (Octavia a Karoq) a I-čeng
(Rapid) Škoda Auto v roce 2021 vyrobila pouze
54 000 vozů, zatímco v roce 2020 to bylo 151 273
aut a v roce 2019 (před návštěvou předsedy
senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu v srpnu
2020) dokonce 266 377 vozů.
V Indii bylo vyrobeno více než 26 000 vozů
Škoda (2020: 8168 vozů). Pro indický trh vznikají
modelové řady Octavia, Kodiaq a Superb
v závodě Aurangabád, v závodě Pune jsou to
Rapid a Kushaq, první sériový model značky
Škoda v rámci projektu India 2.0. Škoda vloni
v indických závodech vyrobila také více než 37
000 motorů.
Od spojení s koncernem Volkswagen bylo
vyrobeno celkem 20 miliónů vozů Škoda.

více na
www.autoweek.cz

Ofenziva Aliance Renault-Nissan v elektromobilitě
Renault a Nissan budou ještě těsněji
spolupracovat na výrobě elektromobilů. Aliance
Renault-Nissan – Mitsubishi plánuje investice
do elektromobility ve výši 23 miliard eur a pět
společných platforem pro elektromobily. Plán
do roku 2030 se zaměřuje na elektrická vozidla
a propojenou mobilitu. Aliance zvýší počet
společných platforem pro elektricky poháněná
vozidla ze čtyř na pět a standardizuje moduly
akumulátorů.

Do roku 2030 Aliance Renault-NissanMitsubishi postaví kombinovanou řadu
elektromobilů 35 vozidel, přičemž do roku
2026 bude 80 % jejich modelů sdílet společné
platformy oproti současným 60 %. S pomocí
pouhých pěti společných platforem chtějí být tři
výrobci schopni v budoucnu vyrábět 90 % všech
modelů. Speciální architektury vozidel budou
existovat pouze pro specializovaná vozidla, jako
jsou sportovní modely Nissan a Renault.

Společnosti, otřesené vypuzením zakladatele
a předsedy aliance Carlose Ghosna v roce
2018, vzhlížejí po kritickém období na další
spolupráci s optimismem. Nyní se zavázaly
posílit své vzájemné vazby tím, že shromáždí
více zdrojů. „Aliance si udrží své místo mezi
světovými lídry v automobilovém průmyslu.
Někteří si v posledních měsících mysleli, že
Aliance nic nedělá. Ale Aliance žije. Tvrdě jsme
pracovali a dnes vidíte výsledek,“ řekl předseda
představenstva Aliance Jean-Dominique
Senard. „Když se spojíme, pak nejsme hráčem
druhé ligy,“ řekl generální ředitel Renaultu Luca
de Meo.

V alianci Nissan přebírá vedoucí roli ve
vývoji nové technologie akumulátorů s pevným
elektrolytem ASSB. ASSB bude mít dvojnásobnou
hustotu energie oproti současným kapalným
lithio-ionovým akumulátorům a doba nabíjení se
zkrátí na třetinu. Cílem je masově vyrábět ASSB
do roku 2028.
Renault byl vybrán pro vývoj elektronické
architektury nových modelů. Renault do
roku 2025 uvede na trh první plně softwarově
deﬁnované vozidlo.
Renault vlastní 43,4 % Nissanu, který zase
naopak drží 15 % ve francouzské automobilce bez
hlasovacích práv a třetinu akcií Mitsubishi Motors.
více na
www.autoweek.cz

