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Plány Škoda Auto v ČR pro rok 2021
Škoda Auto po loňském prodeji 74 786 nových
vozů předpokládá meziroční nárůst prodeje o 8 %,
tedy nad hranici 80 000 dodaných vozů, ovšem
zdaleka ne na předpandemickou úroveň (v roce
2019 to bylo rekordních 85 895 vozů). Přitom by si
měla zachovat tržní podíl 36,9 %.
Škoda Auto současně pracuje i na posílení
prodeje přes internet Škoda On-line. Namísto
počáteční nabídky pouze vybraných verzí jsou
v současné době k dispozici na výběr všechny
skladové vozy. V rámci dalšího rozvoje této služby
dojde k proměně i ve způsobu financování.
Zatímco dosud bylo možné v rámci služby Škoda
On-line pořizovat nová auta pouze formou
operativního leasingu, připravuje se možnost
i koupě na úvěr nebo za hotové.
Nejvýznamnější novinkou letošního roku se
značkou Škoda bude uvedení 4. generace
modelu Fabia. Zahájení jejího prodeje se plánuje
na druhé pololetí. Ve druhém pololetí se představí
i modernizovaná podoba velkého SUV Kodiaq.
Na konci roku se přidá nová verze elektrického

SUV Enyaq iV s karoserií ve stylu coupé. Naopak
už se jen doprodávají poslední vyrobené vozy
Citigoe iV.
Velký důraz Škoda Auto klade na rozvoj
elektromobility, a to nejen nabídkou nových
elektrifikovaných modelů, ale i budováním
jedné z největších sítí nabíjecích stanic u nás.
V současné době jich provozuje 226 veřejných
resp. poloveřejných. Cílem do budoucna je
vytváření energeticky soběstačných dealerství
jako je tomu v Autodružstvu Podbabská v Praze.
Čtvrtá generace modelu Fabia poprvé
využívá modulární platformu MQB-A0 koncernu
Volkswagen. Spolu s tím vyrostla ve srovnání
s předchozí generací ve všech směrech – objem
zavazadlového prostoru se navýšil o dalších 50
l. Díky vyšší pevnosti nosné struktury karoserie
se zlepšila pasivní bezpečnost a stejně tak
se rozší řila nabídka moderních asistenčních
systémů. Fabia dostane nejmodernější zážehové
motory z generace Evo koncernu Volkswagen.

více na
www.autoweek.cz

Seat Leon je k dispozici i ve verzi 1,5 TGI na zemní plyn
Vítězný vůz ankety AutoBest – Best buy
of Europe 2021 Seat Leon přichází nově
s motorem 1,5 TGI na stlačený zemní
plyn. Dosahuje největší výkon 96 kW (130
k) a maximální točivý moment 200 N.m.
Používá Millerův spalovací proces s vysokým
kompresním poměrem 12,5:1, což zvyšuje
hospodárnost. Leon TGI má spotřebu CNG
3,9 až 4,3 kg/100 kilometrů a emise CO2 107
– 118 g/km podle WLTP. Je vybaven třemi
nádržemi na CNG s celkovou kapacitou
17,3 kg. Díky tomu dokáže ujet na CNG
až 440 km. Sekundární nádrž pojme 9 l
benzinu. Bude se dodávat jako pětidveřový
hatchback i kombi Sportstourer.

Na českém trhu bude Leon TGI za
cenu od 609 900 Kč (5D 6Man Style).
Nový digitální panel přístrojů Seat Digital
Cockpit se pro verzi s motorem TGI dodává
standardně. Součástí standardní výbavy
je prodloužená záruka výrobce po dobu
5 let/100 000 km.

Nový Renault Mégane GrandCoupé do prodeje
Renault Mégane GrandCoupé je od
začátku roku 2021 v prodeji v téměř
třiceti zemích včetně České republiky.
Po pěti letech a prodeji 200 000 kusů,
přistoupil Renault k modernizaci tohoto
sedanu. Dostal propracovanější design
se světlomety LED Pure Vision a nejnovější
technologie
pro
větší
bezpečnost

a pohodlí. V interiéru jsou digitální
přístrojový panel 7“ nebo 10,2“ a nový 9,3“
displej multimediálního systému Renault
Easy Link nabízejícího funkce navigace,
infotainmentu a nastavení systému MultiSense. Mégane GrandCoupé dostal nové
asistenty řízení – adaptivní tempomat
s funkcí Stop & Go udržuje při určité rychlosti
stálý odstup za vozidlem jedoucím vpředu
a reguluje zrychlení a brzdění vozidla.
K zážehovému motoru 1,3 TCe/103 kW
(140 k) a turbodieselu 1,5 Blue dCi/85 kW
(115 k) se později přidá nový 1,0 TCe/84
kW (114 k).
Akční cena začíná na 460 000 Kč za verzi
Zen TCe 140. Ve standardní výbavě má
mj. Full LED světlomety, dvouzónovou
klimatizaci, zadní parkovací senzory
a multimediální systém Easy Link 7“.

více na
www.autoweek.cz

EU potřebuje milion nabíjecích stanic do roku 2024
Ve společném dopise Asociace evropských
v ýrobců automobilů ACEA, nezisková
organizace Transport & Environment (T&E)
a Evropská spotřebitelská organizace BEUC
požádaly evropské komisaře pro klima, dopravu,
průmysl a energetiku, aby využili revizi Zákona
o infrastruktuře pro alternativní paliva ke stanovení
závazných cílů pro výstavbu dobíjecích stanic
pro elektromobily.
V roce 2020 bylo v EU 224 538 veřejných
dobíjecích míst. Navíc jejich využívání komplikuje
existence mnoha tarifů a metod placení. Evropská
unie by podle ACEA měla stanovit takové cíle,
aby do roku 2024 byl v rámci EU k dispozici milion
veřejných dobíjecích stanic a do roku 2029 by
to měly být už tři miliony. Stanovení těchto cílů
by poskytlo potřebnou jistotu automobilkám
i provozovatelům sítí, operátorům dobíjecí
infrastruktury a dopravním společnostem.
„Evropské automobilky usilují o přechod
k e-mobilitě a při zavádění nových elektrických
vozidel se navzájem překonávají. Úspěch tohoto
obrovského úsilí však vážně ohrožuje opožděná

instalace nabíjecí infrastruktury v EU. Evropská
komise musí rychle přijmout opatření a stanovit
závazné cíle pro zrychlení budování dobíjecí
infrastruktury v členských státech. Jinak jsou
ohroženy i současné cíle snižování emisí v boji
proti změně klimatu,“ řekl prezident ACEA Oliver
Zipse, který je také výkonným ředitelem německé
automobilky BMW.
Výkonný ředitel T&E William Todts dodal: „Pokud
to s globálním oteplováním myslíme vážně,
musíme rychle přejít na elektřinu. Pro urychlení
tohoto přechodu potřebujeme mít všudypřítomné
a snadné nabíjení nejen v Norsku a Nizozemsku,
ale v celé Evropě.“
Generální ředitelka organizace BEUC Monique
Goyensová uvedla: „Nabíjení elektromobilu
musí být stejně snadné jako pohon na benzin.
Dostatečná nabíjecí infrastruktura je cestou
k získání důvěry spotřebitelů a zavádění
elektromobilů. Politici by se proto měli vypořádat
s praktickými problémy, jako je zobrazování tarifů
v ceně za kilowatthodinu a umožnění běžně
dostupných platebních metod.“
více na
www.autoweek.cz

Modernizovaný Citroën C3 Aircross
Citroën C3 Aircross, vítězný vůz ankety
AutoBest – Best Buy Car of Europe
2018, dostal pro modelový rok 2021
přepracovanou přední část, více možností
individualizace a nové komfortní funkce.
Interiér byl oživen sedadly Advanced
Comfort a novou středovou konzolí.
Citroën navíc přidal větší 9“ displej
informačního a zábavního systému. Objem
zavazadlového prostoru v závislosti na
poloze posuvné zadní řady sedadel je od
410 do 520 l, resp. až 1289 l se sklopenými
zadními sedadly.
C3 Aircross, navržený s využitím platformy
PSA PF1, je dlouhý 416 cm s rozvorem

náprav 260 cm. Může být vybaven až 12
aktivními bezpečnostními systémy, včetně
barevného head-up displeje a kamery Top
Rear Vision. Na přání je k dispozici pokročilá
kontrola trakce Citroën Grip Control se
systémem Hill Descent Assist. K dispozici
budou zážehové tříválce PureTech 1,2 l
s výkony 81 kW (110 k) nebo 96 kW (131 k)
i turbodiesely BlueHDi 1,5 l/81 kW (110 k)
resp. 88 kW ( 120 k).
První Citroëny C3
Aircross modelového
roku 2021 dorazí
k prodejcům v celé
Evropě v červnu.

Zahájení prodeje Mercedesu-Benz EQA
Mercedes-Benz
zahájil
příjem
objednávek na nový kompaktní elektricky
p o h á n ě n ý
crossover EQA.
Cena základní
verze EQA 250 je
1 275 340 Kč vč.
DPH.
Uvedení
na trh je plánováno na březen. Jeho
trakční elektromotor má výkon 140 kW
(190 k) a s akumulátorem s využitelnou
kapacitou 66,5 kWh má dojezd 426

km podle WLTP. Zrychlí z 0 na 100 km/h
za 8,9 s a největší rychlost je 160 km/h.
Sériová výbava EQA 250 zahrnuje mj.
LED světlomety s adaptivním asistentem
dálkových světel, dveře zavazadlového
prostoru s elektrickým ovládáním otevírání
a zavírání, 18“ kola z lehké slitiny, komfortní
sedadla s nastavitelnou bederní opěrkou
, couvací kamera a multifunkční sportovní
volant potažený kůží. Součástí standardní
výbavy je také informační a zábavní
systém MBUX s navigací.

Krátce
Automobilky Hyundai a Kia popřely jednání s Apple o spolupráci na výrobě
autonomních elektromobilů.
Prodej osobních aut v Evropě během ledna poklesl meziročně o 25,6 % na nejnižší
úroveň od roku 1990.
Ford končí spolupráci s čínským výrobcem elektromobilů Zotye.
Nejstarší čínská automobilka FAW Group hodlá koupit holding Brilliance, který je mj.
partnerem BMW.
Celosvětový nedostatek čipů bude podle analytiků IHS nepříznivě ovlivňovat
automobilový průmysl nejméně do třetího čtvrtletí.
více na
www.autoweek.cz

Ford Galaxy a S-Max také plně hybridní
Ford pokračuje v elektrifikaci a nově
vybavuje svůj až sedmimístný sportvan
S-Max a velkoprostorové Galaxy plně
hybridním pohonem. Ten sestává ze
zážehového čtyřválce 2,5 l, elektromotoru
a nejnovější generace hybridní převodovky
Ford. Největší výkon systému je 140 kW (190
k). Energie získaná rekuperací při brzdění
se ukládá do kapalinou chlazeného
akumulátoru s kapacitou 1,1 kWh. Oba
full-hybridy mohou absolvovat krátkou
vzdálenost s čistě elektrickým pohonem
nebo mohou jezdit v kombinovaném
režimu. Podle homologačního cyklu
WLTP má S-MAX Hybrid spotřebu paliva

6,4 l/100 km a Galaxy Hybrid 6,4 – 6,5
l/100 km, takže je Ford označuje za
atraktivní alternativu ke stejně výkonným
turbodieselům EcoBlue. Oba vozy, které
se vč akumulátoru vyrábějí ve Valencii,
lze už objednávat – S-Max HEV za 967 879
Kč vč. DPH a Galaxy HEV za 1 088 879 Kč
vč. DPH.

Elektrizující Audi e-tron GT
Audi představilo svůj nový vrcholný
elektromobil Audi e-tron GT v rámci
dynamické prezentace na digitální akci
Day of Progress. Toto elektricky poháněné
Gran Turismo je určeno pro náročné
nadšence zaměřené na výkon a oceňující
udržitelnost, design a high-tech, kteří mají
vysoký příjem a mohou si dovolit několik
vozidel. Čistě elektricky poháněné Gran
Turismo, sdílející platformu s Porsche
Taycan, bude na jaře 2021 uvedeno na
trh ve dvou verzích e-tron GT quattro a RS

e-tron GT. Sportovní podvozek je vybaven
funkcemi jako jsou vzduchové pérování,
řízení všech kol nebo přestavitelná
uzávěrka zadního diferenciálu. V e-tron
GT quattro dosahuje přední elektromotor
175 kW (238 k) a zadní 320 kW (435 k). Oba
mají rezervy pro extrémní jízdní situace,
takže součet jejich výkonů převyšuje
celkový výkon systému 350 kW (476 k).
U verze RS e-tron GT má elektromotor na
přední nápravě 175 kW (238 k), vzadu
335 kW (456 k) a celkový výkon je 440 kW
(598 k).
Audi e-tron GT quattro zrychlí z 0 na 100
km/h za 4,1 s, e-tron RS za 3,3 s. Maximální
rychlost je omezená na 245 resp. 250 km/h.
S akumulátorem s kapacitou 86 kWh mají
dojezd až 488 km (WLTP).

Další témata 6. týdne na autoweek.cz
Pojistné podvody 2020
Škoda Auto vyrobila 100 000 akumulátorů pro plug-in-hybridy
Unicorn zahájil spolupráci s Havex Group
Česká platforma Campiri pro karavaning
více na
www.autoweek.cz

Pneumatiky pro auta jsou stále větší a širší
Když si motoristé kupují nové pneumatiky,
tak se zdá, že pro ně existuje pouze jedno
kritérium: ty nové musejí být vždy větší a širší.
Průměr nově zakoupených automobilových
pneumatik v průměru mezi roky 2016 a 2020
vzrostl z 15,8“ na 16,5“. To znamená, že
průměrná pneumatika v roce 2020 byla
o 4 % větší než v roce 2016. Dokládá to
databáze všech pneumatik prodávaných
prostřednictvím
největšího
německého
srovnávacího
portálu Check24
v letech 2016 –

2020. S rostoucím průměrem se pneumatiky
také rozšířily. Před čtyřmi lety si zákazníci
prostřednictvím Check24 koupili kola široká
v průměru 204,5 mm. V roce 2020 už to bylo
v průměru 212,6 mm, což je také nárůst
o 4 %. Tomuto trendu podléhají zimní i letní
pneumatiky. Letní jsou v průměru větší než
zimní s poměrem 17,2“ vs. 16,1“, celoroční
pneumatiky se vybírají nejmenší s rozměrem
15,7“. „Motoristé kupují větší a širší pneumatiky
hlavně z estetických důvodů, ale rostoucí
obliba SUV v posledních letech vyústila
v použití větších a širší pneumatik,“ říká
generální ředitel Auto Parts ve společnosti
Check24 Dominik Drerup.

DB Schenker testuje LNG v dálkové přepravě
LNG v posledních letech zaznamenává
velký rozmach zejména v západní a jižní
Evropě. Síť LNG stanic je hustá především
v Nizozemí a Itálii. Některé země, jako
například Německo, má navíc pro LNG
vozy nastavenu nulovou sazbu mýta.
Už několik let se ve firemní flotile osobních
a užitkových vozidel společnosti DB Schenker
objevují vozy na stlačený zemní plyn. Kvůli
nim vznikla přímo v areálu společnosti
v Rudné vlastní plnička. Pro dálkovou
přepravu však CNG není optimální. Ve
spolupráci s automobilkou Iveco se proto
společnost DB Schenker rozhodla otestovat
provoz kamionu na tekutý zemní plyn

na pravidelné lince
z Rudné u Prahy do
860 km vzdáleného
nizozemského Tilburgu.
Díky dojezdu až 1500
km bylo možné naplánovat trasu s jedním
plánovaným doplněním paliva přímo
v Tilburgu. „Během týdenního testu zvládl
kamion vybranou trasu hned dvakrát.
Řidič byl před cestou odborně zaškolen
a tankování bez problému zvládl. Za týden
jsme s kamionem ujeli 3658 km a úspora
na mýtném v Německu činila 513 eur,“
říká manažerka společnosti DB Schenker
Petra Sůvová.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Změny v představenstvu Škoda Auto
Společnost Škoda Auto oznámila změny
v představenstvu platné od 1. března 2021.
Maren Gräfová převezme
funkci členky představenstva
za oblast Řízení lidských
zdrojů. Nahradí Bohdana
Wojnara, který se rozhodl
tuto pozici po deseti letech
opustit. Maren Gräfová
svoji kariéru v koncernu
Volkswagen zahájila v roce
1999. V letech 2012 až 2015
pracovala ve společnosti
FAW-Volkswagen v čínském Čchang-čchunu
jako vedoucí rozvoje managementu v oblasti
řízení lidských zdrojů. V srpnu 2015 se vrátila do
Wolfsburgu, kde převzala pozici vedoucí rozvoje
managementu v oblastech výroby a logistiky,
výroby komponent a elektromobility. V listopadu
2018 byla jmenována vedoucí HR vrcholového
managementu koncernu VW.
Maren Gräfová

Bohdan Wojnar se podílel na celkové
transformaci procesu řízení lidských zdrojů,
rozvoji vzdělávacího systému pro zaměstnance
či založení Škoda
Academy. Měl velmi
důležitou roli na aktivní
spolupráci s Odbory
KOVO. Bohdan Wojnar
aktivně koordinoval
jednání s Vládou ČR
v oblasti transformace
automobilového
průmyslu a významně
Bohdan Wojnar
přispěl k rozvoji Škoda

Auto Vysoké školy.
Bude se společností
Škoda Auto nadále
spolupracovat jako
prezident Sdružení
automobilového
průmyslu.

Martin Jahn

Do automobilky
Škoda se současně
vrací český manažer
Martin Jahn, který převezme funkci člena
představenstva pro prodej a marketing od Alaina
Faveye. Martin Jahn v letech 2006-2008 působil
jako člen představenstva společnosti Škoda Auto
pro oblast lidských zdrojů. Poté byl jmenován
výkonným ředitelem Volkswagen Group NSC
v Moskvě a v letech 2010 až 2016 působil jako
výkonný ředitel společnosti VW Group Fleet
Internationa l. Od
Alain Favey
roku 2016 pracoval
v Číně jako výkonný
viceprezident pro prodej
a marketing a ředitel
značky Volkswagen ve
společnosti FAW-VW.
Alain Favey se stal
členem představenstva
za prodej a marketing
v září 2017. Během jeho
f u n kč n í h o o b d o b í
Š koda v ý zna m ně
posílila ziskovost prodeje a navýšila svůj tržní
podíl v Evropě o 1 % na 5,3 %. V blízké době
bude pověřen novými úkoly v managementu
koncernu Volkswagen.

více na
www.automakers.cz
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Zájem o plynovou
mobilitu překonal
očekávání
Aures Holdings již
prodal 11 000 aut
on-line

Barvou roku 2021
je ElectroLight

Celoroční pneumatika
Pirelli Cinturato All
Season SF2

Zájem o plynovou mobilitu překonal očekávání
Zájem o plynovou mobilitu v ČR v roce 2020
překonal očekávání. Na zemní plyn jezdí v ČR už
téměř každý desátý autobus MHD a roste zájem
firem o nákladní vozy na zkapalněný zemní plyn.
Snaha o ozeleňování dopravy vzbudila v loňském
roce zájem prvních řidičů o zemní plyn s příměsí
biosložky, tzv. BioCNG. V oblasti nákladní dopravy
oslovila firmy úspornější alternativa k naftě
v podobě zkapalněného zemního plynu (LNG).
Zatímco spotřeba již zavedeného stlačeného
zemního plynu (CNG) vyrovnala loňský rekordní
výsledek, v případě LNG vzrostla o 57 %.
„Vysokou spotřebu zemního plynu v dopravě
pomohly zajistit zejména městské autobusy. Pro
města se CNG stává první volbou při zavádění
ekologické dopravy. Pozorujeme také růst
zájmu o LNG u kamionové dopravy a o BioCNG
u osobních automobilů. Počet nákladních vozů
na LNG se meziročně zvýšil z 5 na 36. Rostoucí
trend dokládají i plány ﬁrem na obnovu vozových
parků v letošním roce. Ty potvrzují nákup dalších
20 tahačů na LNG. Do dvou let se má rovněž
zásadně rozší řit i plnicí infrastruktura LNG
z aktuálních dvou na 20 veřejných stanic,“ řekla
výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu
Lenka Kovačovská.
Celková spotřeba zemního plynu v dopravě
v ČR za rok 2020 překonala nejoptimističtější
scénář Národního akčního plánu čisté mobility
o více než 10 %. Realita předčila očekávání
i v celkovém počtu vozidel poháněných zemním

plynem. Po českých silnicích jich vloni jezdilo 27
750, což převyšuje odhady NAP ČM o více než
2000.
„Celkem 1714 vozidel městské a příměstské
hromadné dopravy dnes představuje již téměř
10 % celého vozového parku v ČR. Vysoký
zájem v tomto segmentu potvrzuje i správně
nastavenou dotační politiku, díky které se účinně
daří snižovat emise z dopravy ve městech,“
uvedla Kovačovská.
V roce 2020 bylo uvedeno do provozu 14
nových plnicích stanic CNG. S celkovým počtem
219 disponuje Česká republika třetí nejpočetnější
sítí v Evropě. Od minulého roku mohou čeští řidiči
na stanicích plnit své vozy i BioCNG. Ačkoli se
biometan začal do plynárenské sítě vtláčet
teprve v průběhu minulého roku, pro využití
v dopravě jej již dnes odebírají i innogy Energo
nebo E.ON Energie. Ta vykázala za minulý rok
20% podíl BioCNG ve své spotřebě plynu pro
dopravu.

více na
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Aures Holdings již prodal 11 000 aut on-line
Skupina Aures Holdings za uplynulý rok ve své
síti autocenter AAA Auto a Mototechna prodala
on-line díky inovacím od své inovační laboratoře
AuresLab již 11 000 vozů. V České republice i na
Slovensku jednoznačně mezi nejprodávanějšími
automobily vede Škoda Octavia se zážehovým
motorem – v České republice s karoserií combi,
na Slovensku je nejoblíbenější liftback.
„Možnost nákupu vozů on-line jsme zprovoznili
již téměř přesně před dvěma lety 1. února 2019 jako
jeden z prvních projektů AuresLabu. Tehdy jsme
ještě netušili, jak se nám již zavedená infrastruktura
i nastavené procesy už za rok zúročí. Jen díky tomu,
že jsme měli celý proces nastavený a vyzkoušený,
jsme mohli po uzavření poboček v rámci prvního
loňského lockdownu přejít na plný on-line prodej
prakticky během jediné noci. Jen díky dobré práci
AuresLabu jsme mohli následně prodat už 11 000
aut,“ říká Karolína Topolová, generální ředitelka
a předsedkyně představenstva Aures Holdings,
provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA
Auto.
„Lidé se během první vlny teprve učili nakupovat
on-line a prodávalo se 20 % aut oproti běžnému
stavu. Nyní, v průběhu současné vlny, již v České

republice během lockdownu prodáváme zhruba
50 %. Celkem jsme za posledních 12 měsíců on-line
prodali již téměř 11 000 automobilů. V rámci exportu
prodáváme automobily on-line dlouhodobě. Za
poslední dva roky došlo k nárůstu poptávky o 50
% z 1876 aut v roce 2019 na 2829 aut v roce 2020,“
uvedl Stanislav Gálik, výkonný ředitel inovační
laboratoře AuresLab, která pro Aures Holdings
řešení on-line prodeje připravila.
„Zákazníci často nevědí, že nákup automobilu
on-line je nejbezpečnější způsob nákupu vozu
v dnešní době. Vydesinﬁkovaný vůz doručíme
až před dveře domu bez dlouhých čekacích
lhůt, které jsou nyní na nová auta. Úspěšnost online prodeje je nyní asi 95 %. Lidé, kteří si chtějí
auto pořídit on-line, jsou již většinou k nákupu
rozhodnuti. Vědí, že při nákupu neriskují nic navíc
oproti osobnímu jednání, navíc mají dle zákona
možnost do dvou týdnů vůz vrátit. Je to tedy zcela
bezpečná varianta nákupu, včetně všech garancí
a záruk,“ dodal Stanislav Gálik.
„Úspěch on-line prodeje nás inspiroval
k přípravě nového projektu. Chceme s ním vstoupit
na nové trhy v západní části EU. Na projekt máme
připraveny prostředky ve výši několika desítek
milionů eur. Detaily oznámíme během několika
týdnů,“ řekl Stanislav Gálik.
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Strategický plán Kia
Kia na Dni investorů s CEO, pořádaném
digitální formou v Soulu, oznámila podrobnosti
aktualizovaného strategického Plánu S.
Ambiciózní novinky středně – až dlouhodobého
strategického plánu prezentoval prezident
a generální ředitel společnosti Kia Ho Sung Song.
Obchodní plán pro rok 2021 je globální prodej
v objemu 2 922 000 vozidel (meziroční nárůst
o 12,1 %). S ohledem na vyšší ziskovost nových
modelů elektromobilů poupravila Kia směrem
nahoru cílovou marži provozního zisku oproti
údajům zveřejněným vloni.
Do roku 2030 bude prodej ekologických vozidel
(vč. elektromobilů, hybridních elektromobilů
a plug-in hybridů) tvořit 40 % celkového prodeje
značky Kia při plánovaném ročním prodeji
1,6 milionu kusů. V tomto kontextu plánuje Kia
do roku 2030 navýšit prodej elektromobilů na
880 000 kusů.
Počínaje uvedením prvního vyhrazeného
elektromobilu ještě v tomto roce plánuje Kia
do roku 2026 rozší řit modelovou nabídku
elektromobilů na 11 nových modelů – sedm
vyhrazených elektromobilů postavených na
podvozkové platformě E-GMP (Electric-Global

Modular Platform) a 4 odvozených od stávajících
modelů se spalovacím motorem. První vyhrazený
elektromobil značky Kia, zatím s kódovým
označením CV, bude vybaven asistentem pro
jízdu na dálnici úrovně 2 (technologie HDA2).
Od roku 2023 budou elektromobily Kia vybaveny
tzv. pilotem pro jízdu na dálnici (Highway Driving
Pilot, HDP), jenž je klíčovým výsledkem vývoje
autonomního řízení úrovně 3.
Kia očekává další pokračování růstu průměrné
prodejní ceny a vylepšování produktové skladby,
což vloni přispělo k nárůstu ziskovosti firmy.
Konkrétně lze očekávat pokračující zvyšování
procentního podílu vozů pro volný čas, a to
z 56 % v roce 2020 na 65 % v roce 2025.
Očekává se, že Kia díky uvedení elektromobilu
CV ještě v tomto roce dosáhne nové úrovně
ziskovosti v tomto segmentu. Firma očekává,
že v roce 2025 vykáže ziskovost na úrovni
stávajících modelů se spalovacím motorem.
Společnost dále předpovídá průběžné snižování
nákladů na elektromobily díky úsporám
z rozsahu s ohledem na rostoucí objem výroby
elektromobilů a snižování materiálových nákladů
prostřednictvím investic do výzkumu a vývoje.
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Celoroční pneumatika Pirelli Cinturato All Season SF2
Změna klimatu vede stále více řidičů k užívání
celoročních pneumatik. To dokládá i situace
na trhu pneumatik v EU v loňském roce. Prodej
pneumatik poklesl o 16 %, zatímco trh s novými
auty o 24 %, ovšem i tak rostl prodej pneumatik
ve třech segmentech – pro SUV, elektromobily
a u celoročních pneumatik. Pneumatiky pro
SUV v současné době představují 48 % trh a pro
elektromobily 9 %.
Podíl celoročních pneumatik vzrostl na 14 %
oproti 4 % v roce 2014, přičemž se předpokládá,
že v roce 2025 dosáhnou podíl 20 %. Je zajímavé,
jak celoroční pneumatiky vnímají jako bezpečné
řešení v různých zemích odlišně – v Německu
už dosahují tržní podíl 22 % a v Itálii 22 %, ale ve
Francii 14 %, v Polsku 16 %, Španělsku jen 7 % a ve
Velké Británii dokonce jen 5 %.
Pirelli uvádí na trh novou celoroční
pneumatiku Cinturato All Season SF2, která je díky
adaptabilnímu dezénu bezpečnější. Vyhovuje
požadavkům kladeným na zimní pneumatiky
a zprostředkovává bezpečný pocit z jízdy za
jakýchkoliv podmínek. Přináší delší životnost

a nižší spotřebu paliva a garantovanou odolnost
proti poškození a propíchnutí. Je vhodná pro
elektrická a hybridní auta.
Nová celoroční pneumatika Cinturato
All Season SF2 poprvé využívá takzvaný
adaptabilní dezén, který se přizpůsobí každému
ročnímu období a jízdnímu stylu. Jde o systém
kombinující vlastnosti směsi a konstrukce
běhounu s cílem maximalizovat bezpečnost
a všestrannost pneumatiky. Kromě toho je
k dispozici rovněž s technologiemi Seal Inside
a Run Flat, které umožňují pokračovat v jízdě
i v případě defektu. Dostupná je také varianta
Elect určená pro elektrická a plug-in hybridní
vozidla.
Celoroční pneumatika Cinturato All Season
SF2 je ideální pro řidiče, kteří svá auta používají
především ve městech, nežijí v horských
oblastech, obvykle jezdí za mírného počasí
a najedou přibližně 25 000 km ročně. Design
a směs pneumatiky dosahují rovnováhy, díky
které funguje skvěle jak při nízkých a vysokých
teplotách, tak i na mokrém a suchém asfaltu.
více na
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Barvou roku 2021 je ElectroLight
Axalta, přední celosvětový producent
tekutých a práškových barev, představuje
barvu roku, kterou se stala barva ElectroLight.
ElectroLight je výrazně osvěžující zelenožlutý
odstín inspirovaný moderními nádechy, které
odrážejí současný styl, energii a vkus. Unikátní
charakter barvy ElectroLight nabízí možnost
univerzální kombinace s tmavými dvojtónovými
barevnými akcenty nebo matnými povrchy.
Odstín ElectroLight byl vyvinut s důrazem
na vysoce reflexní vlastnosti, díky nimž je
vysoce viditelný pro systémy detekce a měření,
založené na principu světla (LiDAR), zatímco jeho
struktura vrstev a obsah pigmentu jsou snadno
rozpoznatelné pro systémy detekce a měření

vzdálenosti na bázi rádiových vln (RADAR).
Plně autonomní vozidla se budou spoléhat na
systémy LiDAR a RADAR aby byly vidět a mohly
interaktivně komunikovat s okolním světem.
Barva ElectroLight posiluje výkonnost obou
typů systémů, což z ní činí výjimečnou barevnou
variantu nejenom v oblasti barevných trendů,
ale i v technologii.
„Odstín ElectroLight je dalším krokem
k zelené budoucnosti všech typů vozidel, včetně
autonomních. ElectroLight je barva vyvinutá
s ohledem na snímání pohybu,“ řekl senior
viceprezident společnosti Axalta Hadi Awada.
Zatímco zpráva Axalta Global Automotive
Color Popularity Report z roku 2020 ukazuje,
že bílá barva zůstává celosvětově nejčastěji
objednávanou automobilovou barvou, stává
se přizpůsobování automobilových barev
zákazníkům přesto stále více žádoucím. Globální
produktová manažerka společnosti Axalta
Nancy Lockhardová říká: „ElectroLight je v čele
dnešních barevných trendů a zároveň předvídá
nový technologický pokrok. Spotřebitelé hledají
průlomovou barvu a právě ElectroLight jasně
ukazuje progresivní přístup k automobilovému
stylingu a designu.“
více na
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