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První snímek interiéru nové Škody Kamiq
Nové městské SUV Škoda Kamiq bude mít
světovou premiéru na březnovém autosalonu
v Ženevě. Škoda Auto v předstihu zveřejnila první
pohled do interiéru tohoto modelu.
Jak je patrné ze snímku, interiér nového
SUV značky Škoda vychází z konceptu, který
se poprvé objevil ve studii Vision RS. Vzhledem
k použití koncernové modulární platformy
MQB-A0 najdeme v interiéru mnoho shodných
řešení s novým kompaktním hatchbackem
Scala. Charakteristická linie kolem volně stojícího
displeje kopíruje linii kapoty a slouží kromě toho
také jako ergonomická opěrka ruky ovládající
dotykovou obrazovku. Boční výdechy ventilace
sahají až ke dveřím a opticky tak rozšiřují vnitřní
prostor.
Další digitální dominantou interiéru je na přání
dodávaný Virtuální Kokpit s úhlopříčkou displeje
10,25“, který patří k největším v segmentu. Nová
struktura povrchů, teplé barvy a ambientní
osvětlení, měkčený povrch přístrojové desky
s velkoplošnými dekory, podobně jako výplně
dveří, mají novou, specifickou úpravu povrchu,

která napodobuje krystalickou strukturu. Jde
o prvek interiéru, který bude od nynějška
pro vozy značky Škoda typický.
Na příjemné atmosféře interiéru přidává
i ambientní osvětlení, které bude k dispozici
v červené, bílé nebo měděné barvě. Opticky
ladí k odstínům a barevnému kontrastnímu
obšití potahů sedadel. Čalounění muže být
na přání z ušlechtilého mikrovlákna Suedia.
Dalšími komfortními prvky nového modelu
Škoda Kamiq je volitelné vyhřívaní čelního skla,
zadních sedadel a volantu.
Velkoryse prostorný interiér Kamiq nabízí
i využití modulární platformy MQB. Základním
předpokladem této prostornosti je rozvor
dlouhý 2651 mm (tj. jen o 3 mm víc než Scala),
díky němuž činí prostor před koleny cestujících
na zadních sedadlech ve standardizované
poloze předních sedadel 73 mm. Zavazadlový
prostor má objem 400 l, po sklopení zadních
opěradel objem vzroste na celkových 1395 l.

více na
www.autoweek.cz

Škoda zahájila výrobu modelu Scala
V hlavním výrobním závodě společnosti
Škoda Auto v Mladé Boleslavi sjel
z linky první vůz Škoda Scala. Jako první
model značky využívá koncernovou
modulární platformu MQB-A0 (ještě letos
se k němu přidá SUV Kamiq). Platforma
MQB-A0 umožňuje uplatnění inovativních
asistenčních systémů -vedle asistentu
pro jízdu v jízdních pruzích (Lane Assist)
to je např. asistent změny jízdního

pruhu (Side Assist), asistent pro vyjíždění
z parkovacího místa (Rear Traffic Alert)
či adaptivní tempomat (ACC). V nabídce
jsou také přední LED světlomety a LED
sdružené koncové svítilny.
Zákazníci si budou moci vybírat
z pěti motorů vč. jednoho TDI a varianty
na CNG. Všechny jsou přeplňované
turbodmychadlem s přímým vstřikem
paliva, systémem start-stop a rekuperací
brzdné energie. Nabídka pokrývá rozsah
výkonů od 66 kW (90 k) až po 110 kW
(150 k).
První vozy dorazí k zákazníkům v průběhu
května. Základní cena u vozů dostupných
při zahájení prodeje začíná na 394 900 Kč
za verzi 1,0 TSI/85 kW Ambition.

Audi zahajuje prodej elektromobilu e-tron
Audi na českém trhu zahajuje prodej
elektricky poháněného SUV e-tron.
Základní cena 2 094 900 Kč zahrnuje
bohatou standardní výbavu včetně
navigačního
systému
MMI
Touch,
podvozku se vzduchovým pérováním
a pohonu všech kol ale i prodlouženou
záruku na 4 roky (120 000 km) a servisní
balíček na 5 let, resp. 120 000 km, který
pokrývá pravidelnou údržbu předepsanou
výrobcem. Audi navíc poskytuje záruku
na sadu akumulátorů po dobu 8 let
resp. do ujetí 160 000 km.
Jako jediný model na trhu nabízí
maximálně rychlé nabíjení stejnosměrným
proudem (DC) s výkonem až 150 kW
a virtuální vnější zpětná zrcátka. Cestování
na delší vzdálenosti umožňuje dojezd více
než 400 km (podle WLTP). K delšímu dojezdu
přispívá vyspělý systém rekuperace.

Díky dvěma trakčním elektromotorům
s nejvyšším celkovým výkonem 300 kW
e-tron zrychlí z 0 na 100 km/h za 5,7 s.
Prodej a servis zajišťuje síť speciálně
certifikovaných
e-tron
partnerů
u autorizovaných prodejců Audi. První
vozy se v České republice očekávají
v průběhu prvního čtvrtletí letošního
roku, ale autorizovaní partneři už přijímají
objednávky.
Audi
e-tron
dodává
modernizovaný výrobní závod v Bruselu.
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Citroën C5 Aircross jde vlastní cestou
Citroën vstupuje s modelem C5 Aircross
do rychle rostoucího segmentu kompaktních
SUV. Ve tvrdé konkurenci se chce prosadit tím,
že bude odlišný - s nabídkou největšího komfortu
a praktičnosti.
Citroën svůj nový model označuje jako
Comfort Class SUV. Chce tím vyjádřit,
že se jedná o další model sázející na novou filosofii
značky Citroën Advanced Comfort. V jejím
rámci se snaží nabízet vždy nejkomfortnější vůz
v rámci segmentu. V případě modelu C5 Aircross
k tomu dopomáhá především průkopnické
pérování s progresivními hydraulickými dorazy
PHC (Progressive Hydraulic Cushion), které se už
objevilo i u modelu C4 Cactus, a nově navržená
sedadla, opět vycházející z konceptu použitého
v modelu Cactus. K tomu se navíc přidává
klimatizace s recirkulací vzduchu a filtrem
s aktivním uhlím.
C5 Aircross byl navržen s využitím platformy
PSA EMP2. Použita byla prodloužená verze jako
u Peugeotu 5008, i když zde je v poněkud kratší
podobě. Nejedná se tedy o verzi Peugeotu
3008.

C5 Aircross je dlouhý 4510 mm s rozvorem
náprav 2730 mm. Samostatná sedadla
ve druhé řadě jsou podélně posuvná v rozsahu
150 mm a mají nastavitelný sklon opěradel
19° - 26,5° (o sedmimístné verzi se neuvažuje).
Jejich sklopením se získá rovná plocha o délce
1,9 m. Zavazadlový prostor má základní objem
podle pozice zadních sedadel 580 - 720 l,
po jejich sklopení 1630 l.
Motory v nabídce jsou dva zážehové tříválec 1,2 PureTech 130 (96 kW) a čtyřválec
1,6 PureTech 180 (133 kW) - a dva vznětové
1,5 BlueHDi 130 (96 kW) a 2,0 BlueHDi 180
(133 kW). Verze s plug-in hybridním pohonem
s dojezdem v plně elektrickém režimu 60 km
přijde do prodeje počátkem roku 2020.
Cenová nabídka začíná na 550 000 Kč,
což není zaváděcí hodnota, ale má to být
dlouhodobá cena. Zvýhodněním pro prvních
100 zákazníků ale je sada zimní výbavy zdarma
v ceně 35 000 Kč. Citroën C5 Aircross se vyrábí
v Rennes spolu s Peugeotem 5008.
Více vč. ceníku a technických dat na str. 10
(po stažení pdf verze)
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Spotřeba CNG v ČR loni stoupla o více než 12 %
Výhodné ceny, rostoucí počet plnicích
stanic i širší nabídka nových modelů
osobních automobilů a autobusů stojí za
rekordní spotřebou stlačeného zemního
plynu (CNG) v ČR. V roce 2018 vzrostl
jeho prodej o 12,2 % na celkových 75,8
milionu m3. Aktuálně jezdí po českých
silnicích téměř 23 000 vozidel na CNG, což
je meziroční nárůst o 20 %. Přitom prodej
osobních aut na CNG meziročně poklesl
z 2890 na 1936 vozidel, tj. o 33 %, protože
nejprodávanější model Škoda Octavia
G-Tec byl ve druhém pololetí nedostupný.

Vloni se počet veřejných stanic CNG
rozrostl o 16 nových na celkových 185.
Další přibydou letos. K tomu evidujeme
ještě více než 50 neveřejných firemních.

Škoda Auto v Mladé Boleslavi testuje dobíjecí infrastrukturu
Škoda Auto se intenzivně připravuje
na
požadavky
éry
elektromobility
ve svých závodech i jejich okolí. V roce
2018 investovala česká automobilka
3,4 milionu eur do výstavby interní
dobíjecí
infrastruktury
v
hlavním

výrobním závodě v Mladé Boleslavi. Více
než 300 dobíjecích bodů je již intenzivně
využíváno ve zkušebním provozu, a to
za účelem další optimalizace dobíjecí
infrastruktury i času dobíjení. Automobilka
tak vytváří podmínky pro elektrické vozy,
které budou představeny již v letošním roce
- Superb s plug-in-hybridním pohonem
a plně elektrická verze modelu Citigo.
V roce 2020 bude zahájena výroba sériové
verze studie Škoda Vision E.
Škoda Auto v příštích letech plánuje
výstavbu dobíjecí infrastruktury i mimo
areál závodu. Společně s energetickou
společností Ško-Energo a s městem
chce připravit Mladou Boleslav na éru
elektromobility a přeměnit ji ve Smart City.

Krátce

General Motors chce prodat značku Holden a zcela opustit australský trh.
Škoda zvítězila ve velkém tendru Ministerstva financí na dodávku 1370 vozů státním
institucím, první již byly předány.
GM čelí obvinění ze strany Afroameričanů, že v závodě v Ohiu panuje rasistická
atmosféra.
Generální ředitel Daimleru Dieter Zetsche potvrdil, že jedná s čínským Geely Holdingem,
což je jeho největší akcionář, o rozsáhlejší spolupráci.
Volkswagen zvažuje možnost žaloby o náhradu v řádu miliard eur proti společnosti
Bosch za její podíl na aféře Dieselgate.
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Porsche ČR jedničkou mezi importéry
Společnost Porsche Česká republika vstupuje
do 28. roku působení na českém trhu na pozici
jedničky mezi importéry. Zákazníkům vloni
dodala 44 874 vozů, což představuje meziroční
snížení o 17,1 %, nicméně stále jde o čtvrtý
nejlepší rok v historii.
„Po rekordním roce 2017 jsme loni v souvislosti
s komplikacemi spojenými se zavedením
nových pravidel pro testování emisí WLTP čelili
citelným výpadkům výroby u našich značek.
Navzdory těmto nepříznivým okolnostem značky
Volkswagen osobní vozy a Volkswagen Užitkové
vozy obhájily pozici importéra č. 1 ve svých
segmentech,“ řekl jednatel společnosti Porsche
ČR Franz Pommer.
Obrat Porsche Česká republika dosáhl
v roce 2018 hodnoty 26,05 miliardy korun (-11,5 %),
což je historicky třetí nejvyšší hodnota.
„Významnou roli v našich aktivitách hrají
servisní služby, jimiž chceme v České republice
oslovovat více než osm set tisíc majitelů vozidel
námi zastupovaných koncernových značek.
Skvělá hodnocení v průzkumech spokojenosti
zákazníků i obchodní výsledky v této oblasti
potvrzují, že se nám tato činnost daří. Loni
jsme dosáhli celkový obrat v oblasti After Sales

ve výši 3,95 miliardy korun, což představuje nárůst
o 5,4 %,“ uvádí Franz Pommer.
Také
koncernový
program
prodeje
prověřených ojetých vozů uzavřel rok 2018
s pozitivní bilancí. Zákazníci si u prodejců Das
WeltAuto pořídili 19 782 kvalitních ojetých vozů,
což bylo o 5,2 % více než v roce 2017. Průměrné
stáří prodaných vozů bylo necelých 5 let
a průměrná cena 362 578 Kč.
Společnost
Porsche
Česká
republika
vstoupila do roku 2019 se 171 zaměstnanci.
Prodej
zastupovaných
značek
zajišťuje
127 smluvních partnerů, servisem je pověřeno
235 smluvních partnerů.
I přes nepříznivý tržní vývoj značka Volkswagen
osobní vozy v roce 2018 obhájila vedoucí pozici
mezi importéry. Díky loňským (Arteon, Touareg
a T-Roc) a letošním (T-Cross, modernizovaný
Passat) novinkám má Volkswagen předpoklady
k tomu, aby se rok 2019 stal úspěšnějším
než loňský.
Značka Audi byla nejvíc postižena důsledky
WLTP, protože jí chyběly především ty vozy a verze,
o něž je v ČR největší zájem. Seat otvírá brány
k novým skupinám zákazníků třetím SUV Tarraco.
Novou značkou je Cupra, která byla založena
na začátku roku 2018 společností
Seat. V České republice převzalo
nový vůz Leon Cupra 200 zákazníků.
více na
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Vokswagen Passat pro rok 2020
Na autosalonu v Ženevě Volkswagen
představí modernizovanou podobu modelu
Passat. Prodávat se začne během léta. Druhého
nejprodávanějšího modelu značky už bylo
zákazníkům dodáno 30 milionů kusů.
Oživení vzhledu je jen detailní. Týká
se především předního nárazníku, přední
masky a za příplatek dodávaných světlometů
IQ.Light LED Matrix. Podobně na zádi najdeme
třírozměrné LED zadní svítilny, nový nárazník
a sportovně vyhlížející zdvojené výfuky.
Více změn najdeme v interiéru - nový volant
a především Modulární infotainment 3. generace
MIB3 propojený s novým digitálním kokpitem.
Modernizován byl 11,7“ centrální dotykový
displej, který dostal novou grafiku ovládacích
prvků. Důležitější změnou je nabídka nového

informačního systému s integrovanou SIM kartou
umožňující využití on-line služeb a nabídku Wi-Fi
hotspotu.
Na výběr jsou tři zážehové motory:
1,5 TSI/110 kW (150 k) a 2,0 TSI/140 kW (190 k) nebo
200 kW (272 k). Turbodiesely zastupují
1,6 TDI/88 kW (120 k), 2,0 TDI/ 140 kW (190 k)
resp. 176 kW (240 k) a nový 2,0 TDI Evo/110 kW
(150 k). Verze Passat GTE je vybavena plug-in
hybridním pohonem se zvětšeným akumulátorem
13 kWh umožňujícím dojezd na elektrický
pohon 55 km. Tuto verzi pohání motor 1,4 TSI
a elektromotor s celkovým výkonem systému
až 160 kW (218 k). Stejná pohonná jednotka
se ještě letos objeví i ve Škodě Superb.
Z rozšířené nabídky asistenčních systémů stojí
za zdůraznění prediktivní tempomat využívající
data z GPS k automatickému zpomalení
před zatáčkami. Úplnou novinkou je Travel
Assist, nahrazující dosavadní asistent pro jízdu
v dopravní zácpě. Jde o semiautonomní
systém řízení úrovně 2, při němž se vůz sám řídí
až do rychlosti 210 km/h. Protože se ale jedná
o semiautonomní systém, řidič musí mít stále
ruce na volantu a být připraven zasáhnout.
Proto je Passat vybaven kapacitním volantem,
který detekuje, zda má řidič skutečně ruce
na volantu. Pokud je sundá na déle
než 10 sekund aktivují se výstražné systémy
a pokud řidič okamžitě nezasáhne, vůz
samočinně zastaví.
více na
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AuresLab - úspěšná domácí firma
Společnost Aures Holdings v České republice
během roku 2018 prodala více než 50 000
ojetých aut, což z ní činí druhého největšího
prodejce automobilů po prodejní síti Škoda
Auto. Svou činnost se dlouhodobě snaží
digitalizovat, a proto před rokem vytvořila
inovační laboratoř AuresLab. Výsledky její práce
za jediný rok jsou skutečně pozoruhodné. Aures
Holdings se díky tomu posunul z prodejce
ojetých aut do podoby
vysoce digitalizované
společnosti nabízející
mnoho nových služeb.
Spuštění aplikace
Pricing App přineslo
přes 1 milion oceněných
vozů za rok 2018.
Výsledkem je zrychlení
procesu ocenění o 65 %
z 9 minut pod 3 minuty.
Datové aplikace AuresApps si zakoupily i jedny
z největších autobazarů v Rusku a Jihoafrické
republice a další zájemci jsou z Japonska, USA
a Velké Británie.

Aplikace
Stock
Allocation
umožňuje
řízení skladových zásob vozů pomocí umělé
inteligence. Na základě toho alokuje vozy
na jednotlivé pobočky v závislosti na skutečné
poptávce. Od jejího spuštění bylo jen České
republice přesunuto 21 112 vozidel.
Na poli služeb se stal velmi úspěšným prodej
investičních vozů Mototechna Classic, v němž
se od jeho spuštění prodalo 48 youngtimerů,
např. Lancia Kappa
po prezidentu Václavu
Havlovi. Nejdražší byl
Jaguar XK120 Alloy
Roadster za 8,5 milionu
Kč.
AuresLab
pro
Mototechnu
rovněž
vyvinul sekci vozů
s
alternativními
pohony
EcoDrive
(od spuštění v listopadu 2018 prodala
zákazníkům 29 aut) a půjčovnu zánovních vozů
pro střednědobý pronájem Mototechna Drive
(bylo už půjčeno 800 aut, aktuálně je na silnicích
370 aut).
V

rámci služeb značky Mototechna
se etablovala služba Try&Buy, umožňující
vyzkoušet vybraný vůz po dobu 30 dnů s najetím
1000 km. Služba přijde na 1/30 prodejní cenu
vozu, přičemž při koupi se od ceny odečítá.
Zkušenosti ukazují, že 90 % zákazníků
si vyzkoušené auto také koupili.
Od 1. října 2018 začala fungovat úplně
nová služba carsharingu Fleet Hero, která
firmám umožňuje flexibilně budovat či doplnit
své vozové parky. K dispozici je zde více
než 500 vozidel. Vypůjčeno už bylo 61 vozů.
Největší zájem je o Škodu Fabia.
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na komfort
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pořídit si zánovní vůz
online

Potvrzeno:
Volkswagen
jedničkou

Citroën C5 Aircross sází na komfort
V interiéru Citroënu C5 Aircross dominuje
dvojice displejů - 12,3“ TFT v roli sdruženého
digitálního přístroje a dotykový 8“ HD kombinující
informační systémy s ovládáním mnoha prvků
nastavení vozu. Zákazník má na výběr ze šesti
podob interiéru - standardní a pěti příplatkových.
V nabídce je navigace TomTom s doživotní
aktualizací mapových podkladů. Stejně jako
v modelu C3 je zde i kamera Connected Cam
zaznamenávající dění před vozem.
Kromě šestirychlostní přímo řazené je k dispozici
i samočinná převodovka Aisin EAT8, která je
v režimu Eco Mode vybavena novým režimem
„plachtění“ (Freewheeling) umožňujícím další
úsporu pohonných hmot.
Za příplatek se dodává systém pro zlepšení
záběrových schopností Grip Control, umožňující
i jízdu mimo zpevněné silnice.

tempomat (Adaptive Cruise Control) s funkcí
stop-and- go a aktivním asistentem pro udržení
vozu v jízdním pruhu - systém udržuje pozici
vozu vůči čarám na vozovce jako při zapnutí,
tedy buď ve středu, anebo více k pravému nebo
levému pruhu. Jde o přiblížení k autonomnímu
řízení, ale řidič musí mít neustále ruce na volantu
a být neustále připraven zasáhnout.

Novinkou u Citroënu je asistenční systém
Highway Drive Assist kombinující adaptivní

Ambiciózní cíl značky je prodat letos v ČR
750 vozů C5 Aircross.

více na
www.autoweek.cz

První možnost v ČR pořídit si zánovní vůz online
Laboratoř AuresLab pro prodejce zánovních
vozů Mototechna skupiny Aures Holdings od
února spustila Unikátní službu v podobě pořízení
auta přes internet. Zájemci si z domova nebo
kanceláře vyberou z více než 350 vozů z nabídky
Mototechny ojetý vůz. Prostřednictvím webové
aplikace si mohou vybírat z vozů, které jsou
maximálně dva roky staré, v tovární záruce a
mají najeto maximálně 20 000 km. To umožňuje
přesně specifikovat konkrétní vůz a definovat
jeho stav.
Prodej aut on-line je spojen se službou
Try&Buy, takže zákazník má možnost vůz 30 dnů
(resp. 1000 km) testovat. V první fázi koupě vyplní
online objednávku na následný pronájem vozu
na jeden měsíc s předkupním právem, během
kterého si bude moci auto dostatečně vyzkoušet.
Zaplatí měsíční nájem s vratnou kaucí a do
48 hodin mu bude vůz přistaven na zadanou
adresu. Pokud zákazníkovi vůz vyhovuje, doplatí
zbytek ceny, ze které se již zaplacený nájem
odečte.

„Podobnou službu v našem oboru dosud
nikdo nenabízí. Cílem e-shopu je ušetřit
zákazníkům nejen čas, ale také prostředky,
které by bylo potřeba vynaložit na dostavení se
na jednu ze sítě poboček,“ říká výkonný ředitel
AuresLab Stanislav Gálik.
„Aures Holdings v regionu střední Evropy udává
trendy v obchodu s ojetými automobily, a proto
mě těší, že prostřednictvím AuresLab přinášíme
trhu další novinku, jež v Česku nemá obdoby.
Nabídka Mototechny, která momentálně čítá
celkem 1500 zánovních aut, je pro tento typ
obchodu ideální. Naším cílem je mít tuto službu
připravenou a sbírat s ní zkušenosti pro dobu, až
se tento typ služby stane běžným. Chceme být
první na trhu, přičemž k tomu máme k dispozici
vhodná auta. Chceme pomáhat prorazit
konzervativnost kupujících, nikoliv maximálně
vydělávat,“ komentuje generální ředitelka Aures
Holdings Karolína Topolová.

více na
www.autoweek.cz

Porsche ČR otevírá éru elektromobility
Letošní rok bude pro Porsche Česká
republika ve znamení nástupu elektromobility.
V souladu se strategií koncernu Volkswagen
se již několik let systematicky věnuje osvětě
a podpoře elektromobility s cílem připravit
se na nové emisní limity. Toto úsilí se v loňském
roce zúročilo ve zvýšení prodeje modelu e-Golf,
který se s 260 registracemi stal nejprodávanějším
elektromobilem na českém trhu a značka
Volkswagen, nabízející ještě model e-Up!, získala
49,8% podíl.
Letos bude ofenziva v oblasti elektromobility
pokračovat. K nedávno uvedenému užitkovému
vozidlu e-Crafter v prvním čtvrtletí roku přibude
prémiové SUV Audi e-tron a Seat eMii. Průlom
přinese v průběhu roku 2020 uvedení rodiny
elektromobilů Volkswagen I.D. První model I.D.
Neo bude postupně představován od dubna
2019 a jeho prodej začne v roce 2020.
Vedle prodeje elektromobilů startuje Porsche
Česká republika projekt komplexního řešení

nabíjecí infrastruktury s názvem Moon. Česká
republika se tak stává jednou z pěti pilotních
zemí, kde začala působit stejnojmenná dceřiná
firma Porsche Holding Salzburg. Projekt vychází
ze zjištění, že 60 - 80 % uživatelů si elektromobily
nabíjí doma a jen 20 % spoléhá na veřejné
dobíjecí stanice. V rámci projektu se zákazníkům
nabízejí nejen elektromobily, ale i řešení problému
s jejich dobíjením.
Značka Moon dealerům i zákazníkům
nabízí nejmodernější nabíjecí infrastrukturu,
zahrnující nejen samotné nabíječky různých
výkonů, ale i akumulátorová úložiště a různé
možnosti
udržitelných
dodávek
energie,
včetně fotovoltaiky. Zákazník si tak bude moci
již při objednání nového elektromobilu zvolit
nabíjecí systém ovládaný přes aplikaci, přičemž
specialisté značky Moon mu pomohou vybrat
nejvhodnější řešení vč. instalace a uvedení
do provozu.

více na
www.autoweek.cz

Potvrzeno: Volkswagen jedničkou
Koncern Volkswagen se v roce 2018 stal
opět největším výrobcem motorových vozidel
s dodávkami 10,834 milionu vozidel, zatímco
Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi je těsně
druhá.
Společnost Volkswagen v průběhu roku
2018 dodala svým zákazníkům po celém světě
10 834 000 motorových vozidel, což bylo o 0,9 %
víc než v roce 2017. Na tomto počtu
se podílely především automobilky Volkswagen
6 244 900 auty (+0,2 %), Audi s 1 812 500 auty
(-3,5 %), Škoda 1 253 700 vozů (+4,4 %), Seat
517 600 vozů (+10,5 %), Volkswagen NF
499 700 vozidel (+0,4 %), Porsche 256 300 aut
(+4,0%), MAN 136 500 vozidel (+19,6 %) a Scania
96 500 vozidel (+6,3 %).
Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi vykázala
dodávky 10,76 milionu vozidel. Ani jeden z členů
aliance ale nedodává těžká nákladní auta.
Pokud bychom u Volkswagenu nezapočítávali
MAN a Scanii, pak by byl až druhý s 10,6 milionu
dodaných aut. Nissan vloni dodal 5,7 milionu
aut, což znamenalo pokles o 2,8 %, zatímco

Renault s 3,9 milionu dodaných aut vykázal
růst o 3,2 % a Mitsubishi s prodejem 1,2 milionu
aut posílilo dokonce o 18 %. Palácová vzpoura
ve vedení Nissanu s následným zatčením
architekta aliance Carlose Ghosna ale budí
pochyby, zda se franko-japonské společenství
po roce 2019 udrží alespoň na druhém místě.
Toyota na třetím místě podle předběžných
odhadů vykázala dodávky 10,6 milionu vozidel
včetně značky Lexus, výrobce miniaut Daihatsu
a producenta nákladních vozů Hino Motors.
Při započtení jen lehkých vozidel Toyota dodala
10,4 milionu aut. Pro letošní rok Toyota předpovídá
prodej 10,8 milionu aut.
Kdysi dlouhodobě vládnoucí koncern
General Motors v poslední době opustil strategii
maximalizace objemu prodeje, opustil málo
ziskové trhy a prodal svou evropskou pobočku
Opel/Vauxhall. GM bylo na vrcholu v roce
2016 s více než 10 miliony dodaných aut,
ale už o rok později to bylo 9,6 milionu a v loňském
roce 8,4 milionu, na čemž se největší měrou
podílel úbytek 681 000 vozů od Opel/Vauxhall.

více na
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Objem pojistných podvodů opět vzrostl
Detektivové Allianz pojišťovny vloni odhalili
pojistné podvody za 322 milionů korun,
o 11 milionů korun víc než v roce 2017.
Především si lidé pojistnou událost zcela vymyslí,
i když ve skutečnosti k žádné nedošlo, zalžou
o její příčině, jelikož ta pravá není kryta
pojištěním,
jde
o
nepojištěné
škody,
které vedou k posunu data vzniku do doby,
kdy ještě pojistka platila, a navyšuje se škod
z nehody, která se skutečně stala, ale s menšími
následky. Nejčastější jsou vodovodní škody
a podvody týkající se pojištění majetku. Za nimi
následují odpovědnostní pojistky, požáry a už
několik let i fingované dopravní nehody. Pro lepší
představu přikládáme dva příběhy detektivů
Allianz.
Záhada opeřené srnky
Když motorista oznámil, že mu v lesním úseku
na Plzeňsku vběhla před vůz srnka, která mu
nepěkně pochroumala předek auta, nebylo
na tom nic divného. Při kontrole fotodokumentace
detektivové ale v rozbité masce vozidla objevili
peří. Vyřešení záhady opeřené srnky bylo
rychlé - auto bylo poškozeno střetem s pevnou

překážkou a nikoliv se zvěří. Biologické stopy
někdo naaranžoval. Následně se ukázalo,
že krev i část tkáně patřily kuru domácímu, jenž
místo na pekáči skončil v motoru.
Led z kamionu, pak koroptev a ještě přijel
kamion
Učebnicovým případem navyšování škody je
situace, kdy řidič nahlásil, že mu na čelní sklo spadl
led z projíždějícího kamionu. V zimních měsících
jde o poměrně častou a nebezpečnou situaci.
Pojistná událost začala být podezřelá poté,
co se majitel auta snažil hlášení vyšperkovat o další
údajně vzniklé škody. Poškozené čerpadlo navíc
korunoval nárazem do projíždějícího kamionu,
který zmizel v nenávratnu, zatímco z osobního
vozu se mezitím stal šrot. Popsaný nehodový děj
zpochybnil i znalec, a tak řidič přišel s jinou verzí
příběhu. Za všechno prý mohla koroptev, která
mu vlétla do cesty. Za týden se pak znovu vrátil
k spadlému ledu. Ve skutečnosti to bylo tak,
že se svoji ojetinu snažil prostřednictvím pokusu
o pojistný podvod trochu omladit…
více na
www.autodrom-most.cz/
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