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CNG vozidel zatím jen 0,1 %
Za poslední rok v ČR přibylo již druhým rokem
po sobě 2100 CNG vozidel, což přestavovalo
1,02 % ze všech nově registrovaných vozidel.
Podle údajů SDA bylo v ČR v roce 2014
zaregistrováno celkem 192 314 nových
osobních automobilů a 13 165 lehkých
užitkových vozidel, tedy 205 479 lehkých
vozidel. V těchto dvou kategoriích v roce
2014 přibylo podle ČPS celkem 1888 CNG
vozidel, tedy zatím pouze 0,91 % z nových
registrací. Škoda-Auto odhadla prodej Octavií
G-Tec v loňském roce na 920 vozů a na rok
2015 naplánuje prodej 1800 vozů s pohonem
na CNG. Údaje SDA se ale od podkladů ČPS
poněkud liší. Osobních automobilů na CNG
bylo v roce 2014 zaregistrováno 1402 (z
toho 681 Octavií G-Tec) a lehkých užitkových
301 vozidel. Celkem tedy 1703 vozidel obou
kategorií.
Za rok 2014 bylo podle SDA celkem nově
registrovaných 1061 autobusů, z čehož na
CNG bylo podle ČPS nejméně 104 autobusů,
což představuje 9,8 % ze všech nově
registrovaných.

V ČR jezdí nyní již 8817 vozidel na CNG, což je
zatím pouhých 0,11 % ze všech registrovaných
vozů. Z toho je 7950 osobních vozidel a
dodávek (0,14 % ze všech), 527 autobusů
(2,64 % ze všech), 260 speciálních vozidel.
Zbytek tvoří komunální a svozové vozy. V EU
činí podíl CNG vozidel 0,42 %.
I když podíl CNG vozidel v ČR na všech
registrovaných činí jen 0,11 %, podíl CNG
na celkové spotřebě pohonných hmot pro
dopravu činil v roce 2013 0,27 %. V roce 2014
se spotřeba CNG meziročně zvýšila o 36 %
na téměř 30 milionů m3.
V poslední ch měsících sice klesla cena ropy,
ale vozy na CNG se stále vyplatí. I když to
už není úspora kolem 60 %, ale jen 35-40 %,
ale stále je to významný rozdíl. Cena CNG
je 18,19 Kč/m3 (1 m3 CNG je ekvivalentem
spotřeby s 1 l benzinu) a této hodnoty benzin
ani nafta nedosáhnou.

více na
www.autoweek.cz

Z domova
Škoda spouští novou službu
Škoda Auto Česká republika ve spolupráci
se ŠkoFINem přichází s novinkou v oblasti
servisních služeb. Škoda Předplacený servis
zaručí zákazníkům pět let a 60 000/100
000/150 000 km bezproblémové mobility bez
dalších nákladů na servis a servisní prohlídky.
Varianta Standard zahrnuje všechny servisní
úkony předepsané výrobcem. Varianta
Plus zahrnuje také servisní úkony k zajištění
bezproblémové provozuschopnosti vozidla.
Jedná se o výměnu dílů podléhajících opotřebení ale také pravidelné čištění a doplnění
klimatizace nebo kontrolu před STK. Zajištění provozuschopnosti kryje i nahodilé poruchy
v rozsahu obdobném Škoda Prodloužené záruce. Obě varianty zahrnují použití Škoda
Originálních náhradních dílů a práci nutnou k jejich výměně. Škoda Předplacený servis
je určen jak fyzickým, tak právnickým osobám. Pro podnikatele či provozovatele flotil,
kteří financují nákup vozu hotově nebo úvěrem, tato služba představuje alternativu k
operativnímu leasingu.
více na www.autoweek.cz
Hybridní ocelové kolo pro Auto roku
Alcar Bohemia má speciální
designové ocelové kolo pro vítěze
ankety Auto roku 2015 v ČR, novou
Škodu Fabia. Všechny homologace
hybridního ocelového kola z
produkce skupiny Alcar pro novou
Škodu Fabia, včetně její verze
Combi, byly dokončeny, takže
motoristé jím mohou svůj nový vůz
vybavit hybridním kolem. Hybridní
ocelová kola spojují přednost
robustního ocelového kola v podobě nízké ceny s designovými prvky litého kola, jako
jsou například stříbrné lakování a středová plastová krytka náboje. Rozměry kol jsou
identické s originálními ocelovými. Všechna Alcar - Hybridní kola jsou certifikována dle
ECE/EHK-homologací bez potřeby zápisu do Technického průkazu vozidla.
více na www.autoweek.cz
Další témata 5. týdne ve www.autoweek.cz:
NH Car - úspěšný rok 2014
ŠkoFIN - úvěrové produkty nové generace
Škoda vyrobila 17 milionů vozidel
Pomůže rozhraní od Googlu zlepšit připojení vozidel?

Také Seat se přidal
Seat Leon X- Perience je dalším z kompaktních
crossoverů - kombi s doplňky ve stylu SUV
a pohonem všech kol. Seat jde tedy opět ve
stopách úspěšného konceptu značky Škoda,
tentokrát modelu Octavia Scout.

jízdní dynamiku se stará elektronická uzávěrka
diferenciálů obou náprav EDS, rozšířená funkce
elektronické uzávěrky diferenciálu XDS pro
lepší trakci v zatáčkách, elektronicky řízený
stabilizační systém ESC a multikolizní brzda.

Nový Seat Leon X- Perience rozšiřuje úspěšnou
kompaktní modelovou řadu Leon. Nová verze
Leonu vychází z karosářské verze ST (kombi),
k níž přidává robustní stylistické prvky ve stylu
terénních vozů v kombinaci se zvýšením světlé
výšky o 27 mm a stálým pohonem všech kol.

Po technické stránce tedy jde o identický základ
jako u nové Škody Octavia Scout. Seat k tomu
přidává více na emoce působící design. Objem
zavazadlového prostoru je 587/1470 l.

Seat Leon X-Perience nabízí na výběr motory
TDI a TSI s výkony od 81 kW (110 k) do 135 kW
(184 k) ve spojení s přímo řazenou převodovkou
nebo s dvouspojkovou převodovkou DSG.
Seat Leon X- Perience je vybaven pátou generací
mezinápravové spojky Haldex s elektronickým
řízením a hydraulickým ovládáním. O patřičnou

Prezident společnosti Seat Jürgen Stackmann
(připomeňme, že do Barcelony přišel z Mladé
Boleslavi) k této novince říká: „Nový Leon
X-Perience je všestranným vozem s dokonalou
kombinací emocionálního designu a skvělé
funkčnosti, osobitým terénním vzhledem a
velmi kvalitním interiérem. Nabízí nejlepší
možné řešení pro podnikání i volný čas, rodinu
i sportovní aktivity včetně kompletní palety
nejmodernějších asistenčních systémů.“

více na
www.autoweek.cz

Z domova
Minimální mzda v SRN
Německá ministryně práce Andrea Nahlesová
oznámila, že zákon o minimální mzdě 8,50 eura/hod
nebude zatím uplatňován na cizí tranzitující řidiče a
nebude tedy platit ani povinnost nahlašovat tyto
řidiče celníkům v Kolíně nad Rýnem. Toto moratorium
platí do vyjasnění kompatibility zákona s právem
Evropské unie. Sdružení autodopravců ČESMAD
Bohemia tento krok sice vítá, ale bere jej pouze jako
dílčí. SRN je naším největším obchodním partnerem
a stále by se tedy zákon o minimální mzdě týkal všech doprav z a do Německa. ČESMAD
Bohemia zastává názor, že uplatňování zákona o minimální mzdě, byť nově pouze na
dopravu mezi Německem a jiným státem EU, je stále v kolizi s unijním právem, a proto
by se moratorium mělo do vyjasnění situace týkat i těchto přeprav.
více na www.autoweek.cz
Turistický cíl: TPCA
Automobilka TPCA Toyota Peugeot Citroën znovu
umožní veřejnosti nahlédnout dovnitř své kolínské
továrny. V minulosti díky velmi žádaným prohlídkám
výrobních prostor nahlédlo do výrobních hal téměř
100 000 lidí. V bezplatném dvouhodinovém programu
mohou návštěvníci TPCA pozorovat vznik nových
modelů Toyota Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1.
Kvůli utajení přípravy výroby nové generace těchto
vozů byla automobilka poslední dva roky zájemcům o prohlídky závodu uzavřena.
„V budoucnu chceme také více využívat prohlídek TPCA pro podporu cestovního ruchu
na Kolínsku. Spolupracujeme s řadou významných turistických cílů v regionu na jejich
propagaci. Jmenovat lze řepařskou drážku, kolínskou synagogu či ekocentrum Pátek.
Snažíme se návštěvníkům prezentovat další atraktivity v regionu a tak vyzýváme další
zájemce o spolupráci, aby nám nabídli své informační materiály,“ uvedl tiskový mluvčí
TPCA Radek Kňava.
více na www.autoweek.cz

Jiří Kovařík, Leonid Křížek
Historie evropských duelů a šermu
1. OD STAROVĚKU K BRANÁM NOVOVĚKU
2. ČAS RVÁČŮ A DUELANTŮ
3. OD DUELOVÉHO KE SPORTOVNÍMU KOLBIŠTI
Původní česká práce o historii evropských duelů a šermu od starověku do 21. století.
Postupem staletí se duel stal součástí života vyšší společnosti, především šlechty a
důstojnického sboru. Ač odsuzován, zakazován a kriminalizován, udržel se duel
až do 19. století. S jeho vývojem je spjat i rozvoj šermu, zpočátku jako nezbytná
průprava, později jako společenská zábava a nakonec jako sportovní odvětví.
Lze zakoupit u všech dobrých knihkupců anebo se slevou na:
http://www.militaria.cz/cz/link-elkapress

Hackeři mohli ohrozit BMW
BMW má podle ADAC ve svém systému stálou
bezpečnostní chybu, která by hackerům mohla
během pár minut umožnit odemknutí dveří
až 2,2 miliónu vozů. Mezi ohrožené vozy s
tímto softwarem patří Rolls-Royce Phantom,
Mini hatchback a většina vozů BMW včetně
elektromobilu i3 vyrobené mezi březnem 2010
a prosincem 2014.
Automobilka BMW uvedla, že německý
autoklub ADAC zjistil problém, který hrozí
vozům vybaveným softwarem ConnectedDrive
jenž používá palubní SIM karty k identifikaci
autorizovaných uživatelů mobilních zařízení.
Bezpečnostní riziko se objevilo při přenosu
dat, ale podle BMW neohrozilo zásadní funkce
vozu. Podle BMW není znám žádný případ,
kdy by tato chyba byla zneužita.
Výzkumníci z ADAC dokázali simulovat
existenci falešné telefonní sítě, k níž se vozy
BMW pokusily připojit, což by hackerům
umožnilo manipulaci funkcí aktivovaných
prostřednictvím SIM karty.
BMW podniklo kroky k vyloučení možného
narušení tím, že zašifrovalo komunikaci uvnitř

vozu s využitím stejného hypertextového
protokolu HTTPS, který používají internetové
prohlížeče pro bezpečné transakce při
internetovém obchodu a bankovnictví. BMW
software
ConnectedDrive
automaticky
aktualizuje jakmile se vůz připojí k serveru
skupiny BMW nebo řidič manuálně vyhledá
servisní konfiguraci. Podle prohlášení BMW
bylo toto nebezpečí k 31. lednu eliminováno:
„Online schopnosti systému ConnectedDrive
skupiny BMW umožnily rychlé a bezpečné
uzavření mezery. Nebylo nutné, aby se vozy
dostavily do servisu.“
Odborníci na kybernetickou bezpečnost
v minulých letech automobilový průmysl
kritizovali za to, že nezajistil bezpečnější
interní komunikaci vozů. Existuje podle nich
nebezpečí, že jakmile se prolomí vnější
zabezpečení, hackeři budou mít volný přístup
k palubním systémům vozu a je jen otázkou
času, kdy se dokáží napojit na bezdrátovou síť
v automobilech.

více na
www.autoweek.cz

Z domova
Mercedes-Benz G-Code
Mercedes-Benz G-Code je nalakován „multivoltaickým stříbrem“ a tento lak rovněž dokáže
vozu dodávat energii, neboť funguje jako obrovský
solární článek. Když je vůz v klidu a vystaven
slunečním paprskům, lak generuje ze sluneční
energie elektřinu. Vhledem k tomu, že součástí
laku jsou elektricky nabité částice, vůz dokáže
vytvářet elektřinu i z energie větru. Přeplňovaný
spalovací motor, v němž je palivem vodík, pohání
přední kola, zatímco elektromotor zadní.
G-Code je 4,1 m dlouhý. Je vybaven inovačním asistenčním systémem zahrnujícím
3D kamery, radar, infračervený skener a GPS. Systém dokáže rozpoznat komplikované
dopravní situace. Volant je zasunutý do přístrojové desky a vysune se jen když je
zapotřebí.
více na www.autoweek.cz
Defender na pláži
Značka Land Rover využívá rok 2015
k oslavám Defenderu. Výroba tohoto
vozu ve Velké Británii totiž vstupuje
do závěrečné fáze, protože už dále
nemůže splnit evropské emisní normy.
Proto se hledají možnosti jejího
pokračování na jiných kontinentech.
V rámci oslav se automobilka Land
Rover vrátila na pláž Red Wharf Bay
v Anglesey, kde všechno začalo.
Vytvořila kilometrovou kresbu v písku
pomocí šesti Land Roverů. Kresba je připomínkou okamžiku z roku 1947, kdy zde
technický ředitel společnosti Rover Maurice Wilks poprvé načrtl tvar původního Land
Roveru a představil nápad svému bratru Spencerovi, generálnímu řediteli téže firmy.
více na www.autoweek.cz

Personalia z
Síť Shellu bude řídit manažer ze
Škodovky
Vedení provozu čerpacích stanic Shell
v České republice a na Slovensku se od
ledna 2015 ujal nový manažer. Ve funkci
ředitele provozu 256 čerpacích stanic v
obou zemích nahrazuje Igora Janoka.
Jan Čapský přichází ze společnosti
ŠKODA AUTO, ve které působil od roku
2005 na různých obchodních pozicích
a naposledy řídil prodej automobilky
v západoevropském regionu. Svou
profesní kariéru zahájil v Nizozemskočeské obchodní komoře a následně
pracoval
v
obchodu
českého
zastoupení
japonské
automobilky
Nissan. Jan Čapský vystudoval Vysokou
školu ekonomickou v Praze a v roce
2006 získal titul MBA na CMC Graduate
School of Business/DePaul University
Chicago v Čelákovicích. Je svobodný
a bezdětný. Má rád auta a cestování.
Ve volném čase se věnuje sportu a
outdoorovým aktivitám.

Kia Motors Czech s novým prezidentem
KIA MOTORS CZECH má od ledna nového
prezidenta, který po dvou letech vystřídal ve
funkci dosavadního šéfa Tae Ho Lee, který
byl povýšen do funkce prezidenta centrály
pro východní Evropu. Nový manažer Jae
Woo Yim (43) pracuje pro jihokorejskou
značku Kia od roku 2000. Před příjezdem do
České republiky pracoval Jae Woo Yim čtyři
roky v Kia Motors Italy, kde výrazně přispěl k
navýšení prodejů na italském trhu. Mezi roky
2008 až 2010 působil v mateřské společnosti
Kia Motor Corporation v Jižní Koreji, kde
spolupracoval s korejskou vládou na utváření
nové strategie pro automobilový průmysl.
Zkušenosti s evropským trhem získal již v roce
2003, kdy zastával pozici výkonného ředitele
pro prodej ve francouzském zastoupení Kia
Motors France v Paříži.
Jae Woo Yim je od založení společnosti v
roce 1993 v pořadí již čtvrtým prezidentem
KIA MOTORS CZECH. Ve své práci se hodlá
zaměřit na vybudování silné prodejní sítě
autorizovaných dealerů Kia za účelem
udržitelného růstu prodejů a zlepšování
image značky v České republice. Plánuje
mimo jiné vyvinout IT systém a zavést ty
nevyspělejší procesy na podporu činnosti
prodejců. Mezi jeho přání a cíle je do roku
2016 dosáhnout ziskových prodejů na úrovni
10 tisíc vozidel s tržním podílem nad pět
procent.
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Seat X-Perience - ceník
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Úspěšný rok 2014 pro Porsche ČR
Obchod ojetými auty v roce 2014
Citroën DS slaví 60 let

Partner organizace:
Oldtimer číslo 12 2014

Hlavním tématem nového čísla magazínu pro
všechny, kteří se o autech, jejich technice,
údržbě a obchodování s nimi chtějí dozvědět
víc, je 1. část historie firmy Adler. Nechybí ani
přehled veteránských klubů v ČR a řádková
inzerce.
Z obsahu čísla:

- Novela zákona 56/2001 Sb. a její
dopady na historická vozidla
- Jiří Kristián Lobkowicz
- Složitá cesta kotoučové brzdy
- Mercedes-Benz 300 SLR (1955)
- Tatra 77 - 1. část
- 100 let Maserati: 1924-1930
Oldtimer je v prodeji ve vybraných
prodejnách sítě PNS nebo osobně ve
vydavatelství IBS motorpress na adrese:
Českobrodská 10/19, Praha 9, 190 00.
Další informace, předplatné nebo
objednávky jednotlivých čísel na:
autoservis@ibsmotorpress.cz
tel.: 277 271 336

Seat Leon X-Perience
Akční ceny za Seat Leon X-Perience se na českém
trhu pohybují od 611 900 Kč za verzi 1,6 TDI/81
kW 4WD. Je tedy posazen o poznání níž než
Škoda Octavia Scout s cenou začínající na 655
900 Kč.
Sériová
výbava
zahrnuje
automatickou
dvouzónovou klimatizaci Climatronic, tempomat,
sportovní sedadla vpředu včetně nastavitelné
bederní opěrky pro řidiče a hliníkové prahové
lišty předních dveří s logem X- Perience. Ve

voze je sedm airbagů a asistenční systémy vč.
elektronické uzávěrky diferenciálů obou náprav
EDS, samosvorného diferenciálu přední nápravy
XDS, a multikolizní brzdy.
Na přání jsou k dispozici mimo jiné přední
LED světlomety, adaptivní tempomat ACC se
sledováním překážek před vozem Front Assist
a funkcí nouzového brzdění City, systém pro
rozpoznávání únavy řidiče a asistent pro jízdu
v jízdním pruhu.

více na
www.autoweek.cz

CNG stanice rychle přibývají
Během posledního roku bylo v ČR otevřeno tolik
CNG veřejných stanic, kolik dříve bylo otevřeno
za pět let. V lednu roku 2014 bylo v ČR 50 veřejných CNG stanic. Za jeden rok jich přibylo
dalších 26. To představuje nárůst CNG stanic
za jediný rok o 50 %.
Z celkového počtu 76 veřejných CNG stanic jich
33 (tj. 43 %) postavily plynárenské společnosti.
Z plynárenských společností dnes v ČR nejvíce
stanic provozuje společnost Vemex (12), dále
RWE Energo (9), E.on Energie (7) a Pražská
plynárenská Správa majetku (5). Z celkové
spotřeby CNG v roce 2014 bylo na stanicích
plynárenských společností vydáno 44 %.
K veřejným stanicím mají řidiči k dispozici také
nové soukromé a domácí plnicí CNG stanice.
Stojany na CNG jsou již u čerpacích stanic
Benzina, Shell, Agip, EuroOil, Lukoil (MOL),
KAPRoil aj. Mimo veřejné CNG stanice mají v
ČR své soukromé plnicí stanice společnosti ve
svých areálech např. dopravní podniky a další
společnosti, jako např. Linde Material Handling.

Dále je v ČR 130 domácích plnicích stanic, které
vlastní drobní podnikatelé, živnostníci, rodiny
aj.
Plynárenské společnosti připravují otevření
desítek dalších stanic. Vemex se letos chystá otevřít dalších 8 stanic (celkem bude provozovat
až 20 CNG stanic do konce roku 2015). E.on
Energie by do konce roku 2015 měl provozovat
celkem 13 stanic a do roku 2018-19 celkem 40
stanic. RWE Energo chce každý rok otevřít minimálně tři další CNG stanice.
„Plynaři financují všechny stanice z vlastních
prostředků, od státu nic nedostáváme,“ řekl
Hugo Kysilka, marketingový ředitel Vemex.
„Během příštích dvou let přibudou další stanice,
a tak se dostaneme na 150 stanic na stlačený
zemní plyn CNG. V roce 2016 už budou v ČR
otevřeny i první LNG stanice na zkapalněný
zemní plyn,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel
Českého plynárenského svazu (ČPS).
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Úspěšný rok Porsche ČR
Společnost Porsche Česká republika je podle
prodejních výsledků za rok 2014 i nadále největším dovozcem automobilů na českém trhu.
Porsche Česká republika má na starosti velkoobchodní zastoupení značek Volkswagen osobní
vozy, Audi, Seat a Volkswagen Užitkové vozy.
Celkem má uzavřeno 120 smluv s partnery (41
Volkswagen osobní vozy, 43 Volkswagen užitkové vozy, 18 Audi a 18 Seat) na prodej a servis.
Nadto je uzavřeno dalších 74 smluv jen na servis. Porsche Česká republika tak má zastoupení
na 101 různých místech. Porsche Česká republika je po Rakousku druhou největší firmou v rámci skupiny Porsche Holding Salzburg.
Nejprodávanější značka Volkswagen osobní vozy zvýšila v roce 2014 jak prodej, tak i
podíl na trhu. V období od ledna do prosince
2014 bylo zákazníkům předáno 19 709 nových
osobních vozů Volkswagen, což odpovídá
meziročnímu nárůstu o 28,3 %.
Dobře si vedla také značka Audi, která v roce
2014 obhájila druhou pozici v prémiovém segmentu českého trhu. V České republice bylo
předáno zákazníkům 4022 nových vozů Audi,
tedy o 19,0 % více než v roce 2013.

Seat si v porovnání s rokem 2013 polepšil o
61,3 %. S historicky nejlepším výsledkem 6774
předaných vozů dosáhl podílu na trhu ve výši
3,2 % a usadil se v první desítce nejprodávanějších značek na českém trhu.
Značka Volkswagen Užitkové vozy v roce
2014 dodala českým zákazníkům 4610 nových
vozů, což bylo o 14,5 % více než v roce 2013.
Volkswagen Užitkové vozy tak obhájil pozici číslo jedna na trhu a po započtení osobních verzí
užitkových vozů se s odstupem stal nejúspěšnějším importérem v tomto segmentu.
Velmi úspěšná je také značka Das WeltAuto,
program prodeje ojetých vozů v České republice. Jeho 50 obchodních partnerů předalo zákazníkům 15 216 ojetých vozů, což odpovídá
meziročnímu nárůstu o téměř 8 %.
Organizaci se daří ve značkových opravnách
pečovat zejména o auta do stáří pěti let. Z toho
byl v roce 2014 vygenerován obrat u Originálních dílů ve výši 1,346 miliardy Kč a obrat v
oblasti Originálního příslušenství ve výši 110
miliardy Kč.
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Prodej ojetých vozidel v roce 2014
V České republice bylo podle odhadu společnosti
Cebia v roce 2014 prodáno 620 000 ojetých
osobních vozidel, což znamenalo nárůst oproti
roku 2013 o více než 10 %. Ojetých aut tedy
bylo zobchodováno více než 3x víc než nových
(vloni bylo zaregistrováno 192 314 nových
vozů). Individuálně bylo vloni dovezeno a
zaregistrováno 120 408 ojetých vozidel, což
znamenalo oproti roku 2013 pokles o 4,5 %.
Zbývajících 499 592 ojetých vozidel bylo
koupeno v tuzemsku, což představuje meziroční
nárůst o téměř 15 %. Je ale pravděpodobné, že
značná část z vozidel při prodeji registrovaných
v ČR byla dříve dovezena ze zahraničí.

Prodej vozidel v rámci certifikovaných programů
meziročně roste. Mezi nimi jsou dominantní
programy Škoda Plus a Das WeltAuto, které
mají dohromady podíl 81 %.

Z 620 000 ojetin bylo 330 000 prodáno mezi
soukromými osobami a 290 000 prodali prodejci
ojetých vozidel. Z prodejců ojetých vozidel
prodaly nejvíce autobazary - 220 000 vozů.
Dalších 52 572 ojetých vozidel bylo prodáno v
rámci importérských certifikovaných programů
a zbytek prodaly leasingové a splátkové
společnosti (po skončení operativního leasingu
15 700 vozidel v celkové hodnotě 3,15 miliardy
Kč a 1800 vozidel zabavených neplatičům).

Ojetiny do šesti let stáří tak tvoří nadpoloviční
většinu všech ojetých vozidel prodaných v roce
2014. Na druhé straně však vzrostl i podíl
vozidel starších 12 let, která tvoří 18 % všech
vloni prodaných ojetin. Znamená to, že si stále
významné množství zákazníků nově kupuje
poměrně staré ojetiny. Průměrné stáří vloni
prodaných vozidel bylo více než 7 let.

Z pohledu kupní ceny ojetých vozidel převažuje
zájem o ojetiny do 100 000 Kč. Dlouhodobě
však podíl vozidel s cenou do 100 000 Kč klesá
a naopak roste podíl ojetin s cenou nad 350 000
Kč. Průměrná cena ojetých vozidel prodaných
v loňském roce byla překvapivě vysoká 205
000 Kč (v roce 2013 to bylo jen 159 000 Kč!).
Celkový objem trhu s ojetými vozidly tedy činil
přes 127 miliard Kč.
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60 let Citroënu DS
Při příležitosti 60 let vozu Citroën DS oslaví nová
značka DS výročí tohoto legendárního vozu a
současně připomene svůj vznik.
Vůz DS 19 byl poprvé představen 6. října 1955
pod skleněnou kopulí pařížského Grand Palais
a vzbudil okamžitě bezprecedentní zájem.
Během jediného dne se prodalo 12 000 kusů.
Díky kombinaci stylu a technologických inovací
se vůz stal legendou, o které se mluví dodnes.
Vůz Citroën DS 21 z roku 1966 v soutěžní
verzi startuje v 18. ročníku Rallye Monte Carlo
historických vozidel (28. ledna - 4. února). V roce
1966 Citroën DS 21 řízený Paulim Toivonenem

se spolujezdcem Ensiem Mikanderem zvítězil v
absolutním pořadí (po poněkud problematické
diskvalifikaci britských vozů BMC Cooper a
Ford Cortina Lotus). Za volant Citroënu DS 21 s
číslem 21 usedl Bob Neyret, který s tímto vozem
dosáhl dvě vítězství v Rallye Maroko v letech
1969 a 1970).
Značka DS se od 4. do 8. února 2015 objeví
i na 40. výstavě Rétromobile v Paříži, na níž
se scházejí milovníci starých aut. Na výstavišti
Porte de Versailles se představí pět prestižních
modelů (tři DS a dva SM) a nový DS 3 Cabrio
Ultra Prestige.
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