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Galavečer AutoBest
Místem vyhlášení ocenění AutoBest byl pro rok 2018
zvolen Salzburg - 17. galavečer se konal v městském
festivalovém centru v Karl Boehm Hall. Historické
prostory nabídly více než stovce významných hostí
zajímavou cestu časem, při níž jim byl průvodcem
Wolfgang Amadeus Mozart. Hudební zázračné dítě
18. století našlo své zpodobnění v jiném hudebním
fenoménu, tentokrát ze 20. století, neboť si Rakušané
připomínají 20 let od smrti Falca, zpěváka hlásícího se
k odkazu Wolfganga Amadea Mozarta. Protiváhou
potrhlého génia byla šarmantní Armanda Stretton.

velmi zajímavé poděkování ve formě videopozdravu.
Zaujal i velmi skromný přístup držitele ceny SportBest
Fritze Enzingera, šéfa úspěšného projektu Porsche
919 Hybrid pro FIA WEC, a přesvědčení držitele
ceny DesignBest Marka Reichmanna, tvůrce nového
stylu značky Aston Martin, že automobily i nadále
budou pro motoristy také záležitostí emocí. Ocenění
CompanyBest převzal generální ředitel společnosti
Jaguar Land Rover Karl Speth, který, stejně jako
Enzinger a Reichmann, zdůraznil, že rozhodující pro
úspěch je vždy práce celého týmu.

Z mnoha pozoruhodností večera stojí za vyzdvihnutí
poděkování držitele ocenění ManBest Li Shufu. Muž,
který nikdy novinářům neposkytuje rozhovory, poslal

Velkou premiérou večera se stalo uvedení do Síně
slávy (Hall of Fame) AutoBest. Tím prvním oceněným
se stal nenápadný muž, který většinou stál v pozadí,
nicméně vždy vykonával důležitou
práci budováním mostů spojujících
zdánlivě nesmiřitelné názory Wolfgang Porsche.
Hlavní cenu AutoBest 2018 - Best
Buy Car Europe pro Citroën C3
Aircross - převzala generální
ředitelka automobilky Citroën
Linda Jacksonová v doprovodu
šéfa marketingu značka Arnauda
Belloniho.
Fotoreportáž najdete na str. 10
(jen ve zdarma dostupné pdf
verzi)

více na
www.autoweek.cz

Kia připravuje nový Ceed
Na autosalonu v Ženevě se
představí kompaktní Kia Ceed třetí
generace. Pětidveřový hatchback
se zjednodušeným jménem (už
bez apostrofu) doplní kromě kombi
ještě další karosářská varianta. Také
nová generace modelu Ceed byla
navržena, vyvinuta a zkonstruovaná
v Evropě a také se zde (v Žilině) bude
vyrábět. Kia pro nový model slibuje pokrokové technologie a pohonné jednotky, vyzrálý
a sportovní design a atraktivnější jízdní vlastnosti. Nová Kia Ceed se na evropských
trzích začne prodávat v průběhu letošního roku. Kia slibuje kromě hatchbacku a kombi
i novou karosářskou variantu - mělo by jít o sportovní kombi Shooting Brake - a v roce
2019 je doplní i crossover!
více na www.autoweek.cz
Hyundai dále poodhaluje nový Santa Fe
Největší SUV značky Hyundai prodávané
v Evropě se na autosalonu v Ženevě
představí ve své 4. generaci. Korejská
automobilka
před
jeho
premiérou
postupně poodhaluje jeho podobu. K
první fotografii už přidala i pohled do
interiéru. Univerzální design nového Santa
Fe by měl oslovit zákazníky po celém světě,
nicméně proti konzervativní podobě
předchozích generací působí moderněji.
Santa Fe má horizontálně rozdělené hlavní LED světlomety a výrazná maska chladiče
je doplněna chromovanou lištou. Přístrojová deska působí konzervativně stejně jako na
dnešní dobu nezvykle mnoho mechanických ovladačů. Přístrojový panel nahrazený
displejem je rozdělen na tři části a ve středu vystupuje dotykový displej multimediálního
systému.
více na www.autoweek.cz
Krátce
- Organizace evropských automobilek ACEA předpovídá pro letošní rok pokles
evropského trhu o 1 %.
- Ferrari chce do roku 2022 zdvojnásobit své příjmy na 2 miliardy eur a do roku 2021
splatit veškeré dluhy.
- Šéf automobilky Lotus Jean-Marc Gales ohlásil dva nové sportovní vozy do roku 2020
a SUV do čtyř let.
- Podle reportáže CNBC přetrvávající problémy s výrobou elektromobilu Tesla Model 3
plynou z nutnosti vyrábět jeho baterie ručně.
- Vyšetřovatelé ve Stuttgartu si předvolali dva zaměstnance firmy Bosch kvůli aféře s
podváděním při měření emisí vozů Fiat Chrysler v USA.

Nová Škoda Fabia přijíždí
Na autosalonu v Ženevě se představí modernizovaná
Škoda Fabia. Na rozdíl od sesterských modelů
Volkswagen Polo a Seat Ibiza nejde o vůz nové
generace. Modernizace přichází v době, kdy prodej
modelu Fabia v Evropě stále roste - během roku
2017 to bylo o 2 %.
„Klíčem k úspěchu v této třídě není podbízení se
cenou. Roste zájem zákazníků o dražší výbavy a
technologie, které byly ještě nedávno dostupné
až ve větších autech. Například v Německu se 34
% vozů v této třídě prodává v dražších variantách
výbavy a toto číslo stále roste. Podobně je tomu
také ve Velké Británii i v České republice, kde si nejvíc
zákazníků objednává vůz v top výbavě Style. Tyto
trendy sledujeme a spolu s důrazem na rostoucí
bezpečnost jsme se při modernizaci vedle nového
designu zaměřili na rozšíření nabídky nových
technologií a asistenčních systémů,“ uvádí vedoucí
oddělení výrobkového marketingu modelu Fabia
Stephanie Labussiere-Metzová.
Poprvé nabízené LED světlomety v upravené přední
části jsou vybaveny funkcí automatického přepínání
dálkových světel, systém Blind Spot Detect

upozorňuje na vozy skryté v mrtvém úhlu a Rear
Traffic Alert zase varuje před dopravou za vozem.
Úprav se dočkal i interiér s novými materiály a
barvami dekorů a potahů, vylepšenými funkcemi
a novými praktickými prvky. Cestující na zadních
sedadlech mají nově k dispozici dvojitou USB
zásuvku nebo držák tabletu a v zavazadlovém
prostoru kombi je vyjímatelná LED svítilna.
Všechny infotainmenty již mají displej s úhlopříčkou
6,5“. Pro Swing Plus a Amundsen je k dispozici také
systém SmartLink+, umožňující zobrazení displeje
chytrého telefonu prostřednictvím služeb MirrorLink,
Apple CarPlay a Android Auto, a podpora připojení
online služeb Škoda Connect.
Inovovaná Škoda Fabia poskytuje výběr ze čtyř
zážehových motorů: 1,0 MPI/44 nebo 55 kW a
přeplňovaný 1,0 TSI/70 nebo 81 kW. V nabídce tedy
není žádný turbodiesel a ani verze na CNG.
Více na str. 12 (jen ve zdarma dostupné pdf
verzi)

více na
www.autoweek.cz

Oslava titulů v rallye
Motorsportem
inspirovaná
Škoda
Fabia Edition R5 s motorem 1,4 TSI/
92 kW (125 k), převodovkou DSG a
sportovním podvozkem právě vstupuje
na český trh. Kromě vizuálních odkazů
na motorsport se vyznačuje rozšířenou
standardní výbavou, jejíž součástí jsou
mj. vyhřívaná přední sedadla, zadní
parkovací kamera, navigační systém
Amundsen, klimatizace Climatronic,
bezklíčové odemykání a startování KESSY, signalizace vzdálenosti při parkování,
elektrické ovládání oken, adaptivní tempomat Adaptive Cruise Control, stejně jako
světelný a dešťový senzor. Standardem jsou rovněž služby Škoda Connect. Fabia Edition
R5 s motorem 1,4 TSI/92 kW (125 k) a sedmistupňovou převodovkou DSG je nejrychlejší
verzí v sériové produkci této modelové řady. Dosáhne nejvyšší rychlost 203 km/h a
zrychlí z 0 na 100 km/h za 8,8 s. Z limitovaného počtu 1300 kusů jich na český trh přijde
200 za 474 900 Kč.
více na www.autoweek.cz
Toyota připravuje hybridní supersport
Koncept supersportu Toyota GR Super Sport přenáší závodní techniku do běžného
provozu a současně je náznakem toho, kam by mohla směřovat uvažovaná nová
značka Gazoo. Koncept vychází ze závodního prototypu Toyota Gazoo TS050
Hybrid. Pohání jej hybridní pohonná jednotka Toyota Hybrid System-Racing (THS-R)
zahrnující zážehový motor V6 2,4 l Twin
turbo s elektromotorem napájeným z
lithio-ionového akumulátoru. Celkový
výkon systému je 735 kW (986 k). Podle
prezidenta společnosti Gazoo Racing
Shigekiho Tomoyamy se pod značkou
Gazoo plánuje vývoj sportovních aut na
bázi aktivních závodních vozů. Cílem je
využít poznatky z vývoje závodní techniky
pro automobily používané na silnicích.
více na www.autoweek.cz
Další zajímavosti 6. týdne na www.autoweek.cz:
Hyundai připravuje SUV Kona s elektrickým pohonem
Ford modernizuje Transit Connect
UTA na východoevropském trhu
Škoda Auto vyrobila dvoumiliontou převodovku DQ 200
DB Schenker plní ekologické cíle
Kia Picanto 1,0 CVVT se sadou City

Co bychom měli vědět o pojištění (1.)
Sjednání povinného ručení je zákonnou povinností
(Zákon č.168/1999 Sb.). Ne všem ovšem je zcela jasné,
co všechno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
(dále jen POV) znamená.
Všechny pojišťovací instituce na trhu mají několik
variant ochrany pro případ újmy způsobené provozem
vozidla. Pojistitel za vás v případě, že zaviníte dopravní
nehodu, uhradí náklady spojené s újmou na zdraví
nebo usmrcením, škodu vzniklou poškozením nebo
zničením, ale také ušlý zisk či náklady vynaložené na
léčení poškozených osob. Hradí se i náklady všech
záchranných složek integrovaného záchranného
systému, a pokud vzniknou trvalé následky, tak také
následná doživotní újma na zdraví poškozených osob.
Zastavme se podrobněji u poslední poznámky. Až
budete sjednávat POV, tak mějte na paměti, že podle
tzv. Nového občanského zákoníku (Zákon č.89/2012
Sb.) lze požadovat náhradu za snížení kvality života.
A věřte, že tam vám nejnižší hranice tohoto pojištění
nemusí stačit. Počítají se tam totiž i potenciální
náhrady ušlého zisku v produktivním věku, jakož i
psychická újma. A nemusí to být jen u jedné osoby.
Pokud by náhodou účastníkem nehody na straně
poškozené byl např. manažer v nadnárodní firmě či

občan EU ze země západně od nás, náklady výrazně
stoupnou.
Pro krátký přehled zbývá ještě dodat, že újmy na
zdraví jsou hrazeny všem mimo řidiče-viníka a
žádný pojistitel nehradí újmu způsobenou manželu/
manželce nebo osobám žijícím ve společné
domácnosti s řidičem-viníkem.
Chcete se na něco zeptat v souvislosti s pojištěním
nebo chcete zkontrolovat nastavení vašich pojistných
smluv všeho druhu? Neváhejte nás kontaktovat
prostřednictvím tohoto webu nebo prostřednictvím
http://www.economyspectrum.com/.

A VÍTE ŽE…
Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy
do 14 dnů od jejího uzavření (tj. úhrady prvního
pojistného). Stejně tak jako pojistník máte právo
pojistnou smlouvou sjednaná pojištění vypovědět s
osmidenní výpovědní lhůtou do dvou měsíců ode
dne uzavření pojistné smlouvy.

více na
www.autoweek.cz

Lamborghini Urus v Paříži
Automobili Lamborghini za přítomnosti
předsedy a generálního ředitele společnosti
Stefana Domenicaliho oficiálně v Paříži
otevřela svůj nový showroom. Otevření nové
prodejny provázela francouzská premiéra
nového super SUV Urus, jehož uvedení na
trh v Evropě se plánuje na jaro 2018. Pohání
jej motor V8 4,0 l twinturbo s výkonem 478
kW (650 k). Urus zrychluje z 0 na 100 km/h za 3,6 s a s maximální rychlostí 305 km/h je
nejrychlejším sériovým SUV.
Automobili Lamborghini vloni ustavila nový historický prodejní rekord. Se 145 dealery v
50 zemích se celosvětové dodávky zákazníkům zvýšily z 3457 na 3815 vozů, přitom ještě
v roce 2010 to bylo jen 1302 vozidel. Lamborghini očekává, že model Urus pomůže do
roku 2019 zdvojnásobit prodej značky.
více na www.autoweek.cz
Nové BMW 2 Active Tourer a Gran Tourer
Od uvedení modelu Active Tourer v roce 2014 bylo v Lipsku (Active Tourer) a Řezně
(Gran Tourer) vyrobeno více než 380 000 kusů těchto prvních dvou modelů BMW v
segmentu, který automobilka označuje jako Sport Activity Tourer (SAT). Zařadily se tak
mezi nejprodávanější modely značky.
Inovované modely BMW řady 2 Active Tourer a BMW řady 2 Gran Tourer budou
uvedeny na trh v březnu 2018. Nový design předních partií zahrnuje volitelné LED přední
světlomety i adaptivní LED světlomety, asistent dálkových světel a nová volitelná LED
přední mlhová světla. BMW řady 2 Active Tourer a řady 2 Gran Tourer jsou postavena na
platformě s předním pohonem a volitelně jsou k dispozici i s pohonem všech kol BMW
xDrive. Nejnovější generace zážehových i vznětových motorů BMW EfficientDynamics
prošla úpravami s cílem zvýšení hospodárnosti.
BMW řady 2 Active Tourer nabízí výkony od 80 kW
(109 k) do 170 kW (231 k) a Grand Tourer disponuje
výkony od 80 kW (109 k) do 141 kW (192 k). Plug-in
hybridní verze 225xe iPerformance Active Tourer s
celkovým výkonem 165 kW (224 k) má dojezd na
elektrický pohon až 45 km.
více na www.autoweek.cz
Další zajímavosti 6. týdne na www.autoweek.cz:
První kurz bezpečné jízdy s elektromobilem
Continental získal titul Dodavatel pro Auto roku 2018
Roční ojeté vozy podraží
Síť ProfiAuto se rozšíří
AAA Auto přináší výběr auta pomocí QR kódů
Tatra Trucks úspěšně odkupuje starší vozidla
Škoda E-shop rostl v roce 2017 o více než 50 %
První kilometry v první republice

Personalia z

Pavel Los vede globální programy
Shellu
Členem globálního týmu skupiny Shell
se od února 2018 stal Pavel Los. Bude
řídit věrnostní programy sítě čerpacích
stanic po celém světě. V nové funkci
naváže na svou dosavadní regionální
roli, v níž vedl strategii rozvoje
věrnostních programů čerpacích
stanic Shell ve střední a východní
Evropě. Shell chce nyní od Lose jejich
rozšíření na osm nových trhů po celém
světě a dosažení hranice 30 milionů
aktivních zákazníků, kteří do nich
budou zapojeni. Velkou roli přitom
bude hrát digitalizace věrnostních
programů.
Cílem
je
zajištění
konkurenceschopnosti
celkové
nabídky pro stávající i nové trhy. Los
nadále zastává (od června 2016)
funkci předsedy představenstva Shell
Czech Republic. Zaměstnancem
společnosti je od roku 2000 a během té
doby působil v řadě marketingových
pozic na lokální, regionální i evropské
úrovni.

Dachser: nový manažer námořní
přepravy
Mezinárodní
logistický
provider
Dachser oznámil personální změny
v managementu skupiny: Jochen
Müller převzal roli provozního ředitele
obchodní oblasti Air & Sea Logistics.
Počínaje lednem 2018 nahradil Thomase
Reutera, který odešel do penze. Müller
nastoupil do společnosti v říjnu 2016,
aby se na roli nového COO připravil.
Jeho hlavní povinnosti zahrnují rozvoj
interkontinentální letecké a námořní sítě
a její propojení se sítí evropské pozemní
logistiky. Müller předtím působil jako CEO
společnosti Schenker ve Velké Británii,
kde byl zodpovědný za pozemní, letecké
a námořní přepravy a logistiku veletrhů.
„Jochen Müller se dobře etabloval v
naší korporátní struktuře a velmi dobře
rozumí našim obchodním procesům a
výzvám, kterým na mezinárodní úrovni
čelíme,“ říká Bernhard Simon, CEO
skupiny Dachser.
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17. Galavečer AutoBest v
Salzburgu

Rozhovor s Lindou Jackson

Octavia v evropské Top 10

O designu nové Škody
Fabia

Cíl Porsche ČR: překonat letos
obrat 30 miliard

17. Galavečer AutoBest v Salzburgu
Letošní vyhlášení vítězů mezinárodní ankety AutoBest
proběhlo v Salzburgu. Díky spojení Salzburg a
Wolfgang Amadeus Mozart nabídlo zajímavé
cestování časem, na které se vydali významní hosté
přítomní na tomto velkolepém 17. galavečeru. Více na
fotografiích.
Marek Reichmann
(DesignBest)
Ralph Speth, Jaguar Land Rover (Company Best) a Wolfgang Porsche

Ma

hhhh

Li Shufu (DesignBest)

více na
www.autoweek.cz

Rozhovor s Lindou Jackson
Citroën mění prodejní strategii i design. Pozoruhodné
je, že se tak děje pod dohledem první ženy na vrcholné
pozici ve francouzské automobilce a navíc Angličanky
- Lindy Jacksonové.
Co můžeme očekávat od nových modelů značky
Citroën v nejbližší době?
„Na novinkách roku 2017, tedy C3, C3 Aircross,
C4 Cactus a C5 Aircross, jsou vidět klíčové faktory
odlišující vozy Citroën od aut jiných značek - originální
a expresivní design, který je umožňuje okamžitě
identifikovat, mimořádný komfort a prostornost,
převyšující standardy své třídy, a míra personalizace.
Pro dosažení vysoké úrovně komfortu, kterou
označujeme jako program Citroën Advance Comfort,
jsme přišli s novým systémem pérování s revolučními
tlumiči s hydraulickými dorazy PHC. Ten byl poprvé
uveden u modelu C5 Aircross v Číně a v Evropě je
poprvé u C4 Cactus.“
Jak tyto změny přijímají zákazníci?
„Myslím, že to nejlépe vyjadřují prodejní čísla. U
modelu C3 přes 50 % kupujících volí vyšší verze
výbavy a kolem 60 % kupuje vozy ve dvoubarevném
provedení. Potvrzují to i první reakce kupujících na
nový C3 Aircross, kde 60 % z nich chce třetí úroveň
výbavy a 50 % nadstandardní povrch interiéru. Tak
vysoká míra individualizace je pro nás velmi důležitá.“
Uvidíme prvky airbump u všech nových modelů
Citroën?
„Airbump se jako ochranný prvek hodí především
k městským vozům, zatímco robustní SUV je svým
charakterem nepotřebují. Nechceme být otroky

tohoto řešení. Podobně i pérování s hydraulickými
dorazy PHC bude jen tam, kam se skutečně hodí. V
principu je ale možné je použít všude.“
Proč musejí zákazníci v Evropě čekat na uvedení
velkého SUV C5 Aircross o rok déle než v Číně?
„Naší strategií je uvádět na trh každý rok jeden klíčový
model. V roce 2017 jsme na evropské trhy uvedli
C3 Aircross a všechny síly jsme soustředili na tento
model. Pro čínský trh byl důležitější větší C5 Aircross.
Ten jsme tam dali do prodeje v září 2017. V roce 2018
to bude obráceně.“
Jak dlouho bude trvat současná SUV-mánie?
„Nikdo si netroufne předpovídat, jak to se zájmem o
tyto vozy půjde dál. Všechny analýzy slibují, že zájem
o ně i nadále poroste, ale nemyslím, že by nahradily
všechny ostatní kategorie. Dnes musí mít každý ve
své nabídce SUV různé velikosti. My jsme do tohoto
segmentu vstoupili poměrně pozdě. Trh s vozy SUV
se ale vyvíjí a někdy je dobré nebýt ve vývoji první,
protože jste schopni lépe reagovat na připomínky
prvních zákazníků. V případě SUV to byly především
námitky, že jim chybí pohodlí a variabilita. My jsme
dokázali využít zkušenosti s vozy MPV.“
Jaké budou automobily v roce 2025?
„Automobily zde samozřejmě i nadále budou, ale
lidé budou hledat různé služby mobility a budou
využívat rozmanité formy dopravy. Rozhodující bude
poskytovat plynulý přechod z jednoho typu do
druhého. Klíčové bude poskytování služeb mobility
vysoce efektivním způsobem.“
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O designu nové Škody Fabia
Za designovým osvěžením modelu Škoda Fabia stojí
tým vedený Jiřím Hadaščokem, který je jedním z
koordinátorů exteriérového designu.
Jakým dojmem bude podle vás nová Fabia
působit?
„ Ve Škoda Design se snažíme navrhnout naše auta
pro ten nejširší okruh zákazníků. Věřím, že facelift
bude působit svěže a elegantně. Jak už je pro vůz
Škoda Fabia typické, své si v tomto modelu najdou
jak sportovněji založení zákazníci, tak i ti, kteří kladou
důraz na eleganci. Praktičnost, prostor a chytrá řešení
jsou již u našich vozů samozřejmostí a proto doufám,
že náš modernizovaný model bude atraktivní i pro
mladé rodiny s dětmi.“
Pracoval na modernizaci modelu Fabia stejný tým
designérů jako na původní verzi?
„Náš tým se neustále rozrůstá, máme více než sto
lidí 25 různých národností a naším cílem je, aby se
lidé na projektech střídali. Hledáme nové myšlenky
a postupy, které pak pod vedením šéfdesignéra
sjednocujeme do jednotného charakteristického
designového jazyka. Nový vzhled modelu Fabia tak
tvořil z větší části jiný tým designérů než původní
verzi. U nás v designu si však zakládáme na vzájemné
spolupráci a nové myšlenky konzultujeme s ostatními
kolegy z našeho studia. Každý má možnost ovlivnit

výsledek a projevit svůj názor. Je to pokaždé týmová
práce.“
Co byste z pohledu designu nejvíce vyzdvihl?
„ Podařilo se nám zvýraznit sportovně elegantní rysy
vozu a podtrhnout čistotu krystalického designu.
Přední světlomety spolu s ostřeji řešenou maskou
chladiče a novým předním nárazníkem dávají přední
části vozu zcela nový charakter. Nově je přepracovaný
i zadní nárazník. Novým designem byla obohacena i
paleta kol.“
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Octavia v evropské Top 10
Z analýzy JATO Dynamics vyplývá pokles zájmu
evropských kupujících o osobní auta se vznětovými
motory - jejich registrace poklesly o 7,9 %, tedy o
534 000 vozidel, nicméně aut jezdících na benzin
přibylo 760 000. V porovnání s tím je podíl vozidel
s alternativními systémy pohonu (hybridní, plug-in
hybridní a čistě elektrická vozidla) stále zanedbatelný
- navzdory růstu o 46,1 % jich bylo nově registrováno
jen 737 400 kusů, což představuje 4,8 % podílu na
trhu.
Trh s novými automobily v Evropě v roce 2017
meziročně vzrostl o 3,1 % na 15,57 milionu vozidel, což
je nejvyšší hodnota od roku 2007, kdy to bylo 16,02
nově registrovaných aut. Největší růst opět vykázaly
SUV všech kategorií. Těch se vloni v Evropě prodalo
4,56 milionu kusů proti 3,81 milionu vozů v roce 2016,
tedy v roce 2017 to bylo o 19,5 % víc. Výsledkem je
podíl na trhu 29,3 % v porovnání s 8,5
% v roce 2007. Nejvíc rostou velká SUV:
segment D o 34 %, segment C o 21 %
a segment B o 17,5 %. Naopak MPV
vykázaly pokles o 15,1 %.
Mezi
nejprodávanějšími
modely
se navzdory stagnaci (-1 %) udržel
Volkswagen Golf. Nejprodávanějším
SUV je opět Nissan Qashqai i přes
rychle rostoucí prodej nové generace

Volkswagenu Tiguan. Třetím nejprodávanějším SUV
v Evropě se stal Peugeot 3008. Největší míru růstu
vykázaly vozy Citroën C3, Dacia Sandero, Ford Kuga,
Mercedes-Benz E a Fiat Tipo.
Velký úspěch dosáhl Renault Clio, který se stal druhým
nejprodávanějším vozem Evropy a zvýšil svůj náskok
před Volkswagenem Polo a Fordem Fiesta, které v
roce 2017 přišly s novými generacemi. Úspěch Clia je
v protikladu s velkým poklesem prodeje vozů Opel
Corsa a Astra. Největší pokles zájmu zaznamenaly
Volkswagen Passat, Audi A3, Peugeot 308 a Renault
Kadjar.
Škoda Octavia se udržela v první desítce a uznání
zaslouží Škoda Fabia, která s nárůstem o 2 % uzavírá
druhou desítku bestsellerů. Z nošovické produkce je
neúspěšnější Hyundai Tucson na celkově 27. místě
před Fordem Kuga a Dacií Duster.
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Cíl Porsche ČR: překonat letos obrat 30 miliard
Společnost Porsche Česká republika v roce 2017
dodala zákazníkům celkem 54 144 nových vozů a
dosáhla rekordní obrat 29,5 miliardy korun. Jednatel
společnosti Franz Pommer při výroční konferenci
vyjádřil naději, že se v roce 2018 podaří překonat
hranici 30 miliard. Přitom připustil, že nepočítá s tak
výrazným navýšením objemu prodeje, jaký se podařilo
dosahovat v posledních letech, ale spíš se setrváním
trhu na loňském vysokém objemu registrací.
Modelová ofenziva značky Volkswagen v segmentu
SUV pokračuje - v těchto dnech byl na trh uveden
nový model T-Roc, s nímž značka vstupuje do
segmentu malých crossoverů. Koncem 1. čtvrtletí
přijde modernizovaný Golf Sportsvan. Léto bude
ve znamení nové generace velkého SUV Touareg.
Přírůstky do rodiny sportovních verzí GTI budou up!
GTI a Polo GTI.
Audi A7 už bylo odhaleno na sklonku roku a jeho
prodej bude zahájen v prvním čtvrtletí. Ve stejném
období bude mít premiéru zcela nové A6 - nejprve
jako sedan a posléze i kombi Avant. Ve 2. čtvrtletí
přijde hodně očekávané velké SUV Audi Q8 a pak
přijdou na řadu premiéry Q3 a A1.
Seat ve 3. čtvrtletí předvede zcela nové velké SUV A+
(ekvivalent Volkswagenu Tiguan Allspace), kterým

završí nabídku vozů SUV. Úplnou novinkou bude
uvedení samostatné značky Cupra. Více o jejím
programu bude zveřejněno koncem února a první
modely ukáže v Ženevě.
Majitele zánovních i starších vozů Volkswagen, Audi a
Seat se daří oslovovat akčními servisními nabídkami.
Základem jsou servisní balíčky. Zákazník s nimi získá
přesně kalkulované servisní služby v kvalitě a rozsahu,
který předepisuje výrobce při prodloužení záruky
mobility. Výhodou je zvýšení zůstatkové hodnoty
vozidla vzhledem k jasné servisní historii.
Koncernové značky mají nejúplnější nabídku vozů s
pohonem na zemní plyn a na českém trhu chtějí ještě
lépe využít tento potenciál. Na podporu jejich prodeje
Porsche ČR připravuje bonusy navržené tak, aby se
cena vyrovnala odpovídajícím modelům s pohonem
na benzin.
Audi v létě představí Audi e-tron s elektrickým
pohonem a dojezdem více než 500 km. Následovat
bude Volkswagen e-Crafter a v roce 2019 Audi
e-tron Sportback. Jako propagaci elektromobility
společnost Porsche ČR spustila program Demo e-car,
v jehož rámci zapůjčí 50 e-Golfů firmám a institucím.
Pro letošek si dala za cíl: prodej 400 e-Golfů. Přitom v
roce 2017 se v ČR prodalo celkem 307 elektromobilů.
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