7. týden 2015

AutoTablet

.cz

novinky z www.autoweek.cz s přispěním
www.automakers.cz

pokud chcete něco navíc, stáhněte si jako pdf

více na
www.autoweek.cz

Škoda Superb - začíná nová éra
Ve svém dalším díle přibližování podoby
nové generace vozu Škoda Superb se
mladoboleslavská automobilka zaměřila na
detaily karoserie, zdůrazňující preciznost
podtrženou ostrými liniemi.
K pověstné praktičnosti se u třetí generace
Superbu přidává i atraktivní design a špičková
technika, vycházející z modulového uspořádání
koncernové platformy MQB.
Detaily designu exteriéru nové generace modelu
Superb ukazují vysoké ambice značky. Design
vozu je plně v novém stylu, prosazovaném
šéfem designu Jozefem Kabaněm. U Superbu
mají jeho charakteristické znaky s výrazně
konturovanými plochami a elegantními, ostře
řezanými liniemi příležitost ještě více vyniknout.
Na první pohled zaujme především výrazná
grafika světlometů s prvotřídním zpracováním
a originálním využitím tvaru trojúhelníku
s trojrozměrnými motivy, zdůrazňujícími

exkluzivní charakter vozu. Opakuje se zde
Kabaňovo oblíbené připomenutí řemeslného
umu českých sklářů.
Škoda Superb představuje od roku 2001 vrchol
modelové nabídky značky Škoda. Zákazníkům
už bylo dodáno více než 700 000 vozů první
a druhé generace modelu Superb, který se
tak zařadil mezi nejoblíbenější vozy střední
třídy. Tento úspěch je o to pozoruhodnější, že
kategorie velkých vozů střední třídy (resp. vyšší
střední třídy) je všeobecně v Evropě na ústupu
vzhledem k postupnému přechodu kupujících
k vozům prémiových značek nebo ke stále
populárnějším SUV.
Slavnostní světová premiéra nové Škody
Superb se odehraje 17. února ve Fóru
Karlín v Praze. Proběhne za účasti zástupců
světových médií a dalších významných hostů z
koncernu Volkswagen, společnosti Škoda Auto
i představitelů politického, ekonomického a
společenského života.

Ze světa
Citroën Berlingo Mountain Vibe Concept
Na ženevském autosalonu bude 2.
března představen nový Citroën Berlingo.
Koncept Mountain Vibe Concept
naznačuje jeho podobu a současně
ukazuje možnou alternativu pro cesty do
přírody za aktivním užitím volného času.
Vnější styl vozu Berlingo XTR doplňují
výztuže podběhů kol a prahových lišt.
Kola jsou opatřena růžovými sněhovými
řetězy a střešní ližiny jsou potažené pěnou
v odstínu Pink. Součástí výbavy je funkce
Grip Control, nahrazující potřebu pohonu
všech kol při jízdě na kluzkém nebo
nerovném povrchu.
více na www.autoweek.cz
Valentýnský dárek od Land Roveru
Značka Land Rover se rozhodla
věnovat na den svatého Valentýna
speciální dárek partě kamarádů
z Nového Zélandu. Čtyři přátelé
po 15 letech vlastnictví zapsali do
seznamu vozů nabízených v aukci
svůj nepojízdný Land Rover Series I z
roku 1957 zvaný Landy. Tým lidí z Land
Roveru New Zealand si přečetl inzerát
a s manželkou jednoho z nich Claire
vymysleli tajný plán, že Landyho dají
do původního stavu. „Moc se nám zalíbil příběh, který dokumentuje řadu cest a
dobrodružství, jichž byl tento Land Rover součástí. Ukazuje, co tento konkrétní automobil
pro tyto čtyři lidi znamená,“ řekl marketingový manažer Land Rover New Zealand
James McKee. Vůz byl zrestaurován do původního stavu, ale zůstaly zachovány některé
šrámy a promáčkliny i samolepky na náraznících, které mu dodávají specifický šarm.
Práce byla hotova včas, aby jej Claire mohla připravit jako valentýnský dárek. Tento
projekt je jednou ze součástí historického roku Land Roveru, poslední ho, kdy se v
Solihulu vyrábí Land Rover Defender, přímý následovník Series I.
více na www.autoweek.cz
Další témata 7. týdne ve www.autoweek.cz:
PSA Peugeot Citroen jedničkou ve snižování emisí CO2
Problém svolávacích akcí v USA
Tři japonské automobilky pomohou vodíku do aut

Nový Volkswagen Caddy
Volkswagen Užitkové vozy představuje čtvrtou
generaci městského lehkého užitkového vozu
Caddy i jeho osobní verze. Během 11 let výroby
stávající generace už bylo po celém světě
prodáno 1,5 milionu vozů.

nižší než 30 km/h automaticky aktivuje brzdy
před překážkou a v ideálním případě zcela
zabrání kolizi. Nový Caddy je sériově vybaven
multikolizní brzdou, aby se minimalizovalo
riziko vzniku druhotných nárazů.

Nové motory používají nejmodernější techniku
pro hospodárný provoz a emise v souladu
se standardem Euro 6. Čtyři vznětové verze
dvoulitrového čtyřválce TDI mají výkony v
rozpětí od 55 kW (75 k) do 110 kW (150 k).
Nejnižší spotřebu pod hranicí 4 l/100 km má
skříňový Caddy BlueMotion, vyvinutý speciálně
pro rozvážkovou dopravu ve městech. Pro
Caddy se budou nabízet i tři zážehové motory
- čtyřválec 1,2 TSI/62 kW (84 k), tříválec 1,0
TSI/75 kW (102 k) a čtyřválec 1,4 TSI/92 kW
(125 k). Nový motor 1,4 TGI na zemní plyn
nabídne vyšší výkon v porovnání s předchozím
Caddy EcoFuel, přestože spotřebuje o 28 %
méně paliva.

Dalšími na přání nabízenými asistenčními systémy
jsou asistent dálkových světlometů Light Assist a
asistent pro rozpoznávání únavy řidiče Driver
Alert, který sleduje odchylky od normálního
chování řidiče a v případě nutnosti mu doporučí,
aby si udělal přestávku k odpočinku. Adaptivní
tempomat ACC (Adaptive Cruise Control)
sleduje pomocí radaru vzdálenost od vpředu
jedoucího vozidla a relativní rychlost obou vozů.
V kombinaci s převodovkou DSG dokáže ACC
zpomalovat vozidlo až do úplného zastavení,
například na konci dopravní kolony. Parkovací
asistent Park Assist automatizuje parkování na
podélně i kolmo orientovaná parkovací místa.

Nabídka asistenčních systémů nemá v segmentu
městských dodávkových vozů obdobu. Systém
sledování okolí vozidla Front Assist včetně
funkce nouzového brzdění City při rychlosti

Specifikace a ceny pro český trh budou známé
v okamžiku zahájení předprodeje vozu ve
druhém čtvrtletí 2015. První vozy se dostanou k
zákazníkům v září letošního roku.

více na
www.autoweek.cz

Z domova
Maserati pro všechny
Scuderia Praha, oficiální dealer Ferrari a
Maserati v ČR, spouští nabídku operativního
leasingu vozů Maserati pro všechny, tedy
nikoliv pouze pro firmy, ale také pro privátní
klientelu. Prvním modelem, nabízeným
na operativní leasing, je modelová řada
Ghibli - Ghibli Diesel lze pořídit od 28 000 Kč
měsíčně, Ghibli S Q4 s pohonem všech kol
přijde od 35 000 Kč. Leasingová smlouva
je nabízena na 48 měsíců a nájezd 80
000 km, ale parametry lze upravit na míru
podle zákazníka. Na výběr jsou verze
základní a full service.
více na www.autoweek.cz
Ford nabízí operativní leasing i pro soukromé
osoby
Také český Ford už nabízí prostřednictvím své
finanční společnosti Ford Credit operativní leasing
nejen firmám, ale také soukromým osobám. Tento
nový produkt nese název Ford Lease a je k dispozici
na období 24 měsíců při celkovém nájezdu do 40
000 km nebo 36 měsíců s nájezdem do 60 000 km.
Zákazník však může individuálně vybírat z širší škály
délek pronájmů i nájezdů. Pravidelné měsíční
splátky zahrnují i pojištění odpovědnosti a havarijní pojištění s 5% a 10% spoluúčastí a k
tomu zákazník dostává zdarma ještě pojištění GAP, které ho chrání před finanční ztrátou
vzniklou v souvislosti s totální škodou na vozidle nebo jeho odcizením. Pro operativní
leasing Ford Lease není potřeba žádná počáteční záloha a zákazník se může rozhodnout
pro základní verzi operativního leasingu, anebo rozšířenou (Full Service Leasing). Ford
Lease si zákazník může sjednat na všechny nové vozy Ford, které dealeři v ČR prodávají.
Nic podobného zatím žádný konkurenční produkt nenabízí.
více na www.autoweek.cz
Další témata 7. týdne ve www.autoweek.cz:
Cena povinného ručení podle Wüstenrotu poroste
Porsche Inter Auto CZ partnerem Škoda Auto VŠ
Škoda Auto je pro studenty techniky nejatraktivnější
RWE jedničkou v prodeji CNG

Ekologicky šetrná městská mobilita upTAXI
Společnosti Toyota Motor Czech, upTAXI CR,
Kurýr Taxi, Toyota Louwman a LeasePlan ČR
slavnostně spustily projekt ekologické městské
mobility s názvem upTAXI s vozy Toyota Auris
Hybrid TouringSports. Projekt je dvojnásobně
hybridní, protože spojuje vozidla s hybridním
pohonem a současně i taxislužbu s určitou
formou slevového portálu.
Společnost Kurýr Taxi přichází s nabídkou
uživatelsky
jednoduché
mobilní
online
aplikace, která zákazníkům umožní vybrat taxi
podle vzdálenosti (nejbližší vůz) nebo podle
typu (ze seznamu). Zároveň zákazník může
při zadání cílové destinace zjistit předběžnou
celkovou cenu za přepravu.
Objednáním vozu přes mobilní aplikaci,
dodanou technickým partnerem upTAXI,
zákazník navíc získá odměny za odjeté jízdy
v podobě speciálních voucherů. Ty může dále
využít nejen v rámci objednání nové jízdy,
ale také při nákupu u vybraných obchodníků.
Aplikace zajišťuje lepší výtěžnost vozidel
optimalizací dojezdů a zefektivněním nájezdů.

V projektu městské mobility upTAXI společnost
Kurýr Taxi klade důraz na ekologický provoz.
Proto pro něj pořídila 20 vozů Toyota Auris
Hybrid TouringSports s plně hybridním
pohonem, které dodala společnost Toyota
Louwman ve spolupráci s Toyota Motor Czech.
Do konce roku by se tento počet měl rozšířit
minimálně na 50 vozů. Hybridní vozy se pro
taxislužbu hodí nejen pro šetrnost k životnímu
prostředí, ale také vzhledem k vysoké
spolehlivosti a nízkým provozním nákladům.
Na realizaci projektu upTAXI s Kurýr Taxi
spolupracuje společnost LeasePlan Česká
republika komplexním full service operativním
leasingem ComfortPlan. To umožňuje snadné
dlouhodobé plánování nákladů včetně garance
zůstatkové hodnoty. Leasingová smlouva
byla uzavřena na 27 měsíců, což vychází z
kalkulace provozu při nájezdu 6000-7000 km
měsíčně.

více na
www.autoweek.cz

Z domova
Věrnostní program Volkswagen STK Service
Volkswagen pro své zákazníky připravil
speciální věrnostní program s názvem
Volkswagen
STK
Service,
který
je
koncipován především pro majitele vozů
ve stáří čtyř a více let. Pokud si nechají
svůj vůz připravit v autorizovaném servisu
Volkswagen, zajistí jim servis bezplatné
absolvování technické kontroly v nezávislé
stanici STK a měření emisí. Prohlídka vozu
a odstranění případných závad před
technickou kontrolou jsou zpoplatněny
dle platného ceníku. Specialisté v autorizovaných servisech Volkswagen disponují
potřebným technickým vybavením. Vozidla jsou opravována s použitím Originálních
dílů Volkswagen s dvouletou zárukou. Servisní síť Volkswagen reaguje touto novou
službou také na změnu v české legislativě, která dává policii pravomoc zkrátit platnost
STK na 30 dní při zjištění jakékoli závady.
Program Volkswagen STK Service je propojen s projektem STK pro chlapy, který vznikl v
rámci partnerství divizí Volkswagen osobní vozy, Volkswagen Užitkové vozy a After Sales
s Nadačním fondem Petra Koukala. Cílem projektu je motivovat muže k absolvování
preventivních lékařských prohlídek, aby bylo možné včas odhalit a diagnostikovat
případná onkologická onemocnění.
více na www.autoweek.cz

Alcar ozdobné kryty ocelových kol
Od podzimní sezóny 2014 Alcar Bohemia
rozšířil svůj sortiment o exkluzivní design
ozdobných krytů kol Milano v rozměrech
od 13" do 16". Kryty kol jsou dostupné
ve stříbrném a antracitové odstínu a v
černostříbrné barevné kombinaci, která je
nejžádanější a volí jí 50 % zákazníků. Tyto
nové ozdobné kryty ocelových kol mají u
motoristů úspěch. Od října 2014 do konce
ledna 2015 si motoristé v ČR opatřili více než
1300 svých automobilů ozdobnými kryty kol
z produkce Alcar.
více na www.autoweek.cz

Personalia z

Marketing Auto Palace posílila
Bratánková
Do Auto Palace přišla v únoru Dana
Bratánková. Bude zodpovídat za PR
související s maloobchodními aktivitami
firmy. V marketingovém týmu společnosti,
nabízející českým zákazníkům automobily
značek
Ford,
Mitsubishi,
Mazda,
Hyundai, Škoda, Opel, Volvo, Peugeot a
Infiniti, bude Bratánková spolupracovat
například se Stanislavem Perknerem.
Ten pracuje jako marketingový manažer
firmy. Bratánková dělá v PR pro automoto klienty od roku 2004. Pracovala
například pro Ford Motor Company,
Shell Czech Republic nebo Lukoil Czech
Republic.
Ladmanová přešla od Renaultu ke 3M
Z českého zastoupení Renaultu přešla do
technologické 3M Vladimíra Ladmanová.
Ladmanová pracuje od konce loňského
roku v divizi 3MAutomotive Aftermarket. V
předchozích šesti letech dělala marketing
v českém zastoupení Renaultu. Jan Hastík
nastoupil do divize Automotive na pozici
Senior Marketing Coordinator. Do 3M přešel
ze společnosti Panasonic.
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Hlavním tématem nového čísla magazínu pro
autoopravárenství a aftermarket jsou nové
elektronické systémy automobilů předvedené na
Veletrhu spotřební elektroniky CES 2015 a rozhovor,
v němž vedoucí Poprodejních služeb Ing. Karel
Starý přibližuje servisní služby Škoda.
Z obsahu čísla:
- novinky v asistenčních službách Europ Assistance
- povinné ručení po novele zákona 168/1999 Sb.
- vývoj insolvencí v ČR
- vývoj trhu ojetých vozidel v roce 2014
- novela zákona 56/2001 Sb.
- RAPEX - informace o svolávacích akcích
Další informace, předplatné nebo objednávky
jednotlivých čísel na:
autoservis@ibsmotorpress.cz
tel.: 725 918 139
Autoservis je možné zakoupit osobně ve
vydavatelství IBS motorpress na adrese:
Českobrodská 10/19, Praha 9.

Povinné ručení zůstává nadále povinné

Dne 15. ledna 2015 nabyla účinnosti novela
zákona 168/1999 Sb., která ruší příspěvky
nepojištěných do Garančního fondu České
kanceláře pojistitelů (ČKP). Z příspěvků se
financují nepojištěné škody.

ve správním řízení 5000 až 40 000 Kč. Za
nepředložení zelené karty je ve správním řízení
udělována pokuta 1500 až 3000 Kč. Pokud je
vozidlo bez pojištění déle než 14 dní, pak bude
vyřazeno z registru vozidel.

Česká kancelář pojistitelů upozorňuje motoristy,
že povinnost mít na provozované vozidlo
sjednané povinné ručení samozřejmě platí i
nadále. Za provozování vozidla bez pojištění
motoristům nadále hrozí pokuta, vyřazení
vozidla z registru vozidel a zejména povinnost
viníků nehod uhradit způsobenou škodu z
vlastních finančních zdrojů. Nové výzvy již ČKP
po 14. 1. 2015 neposílá, ale na ty odeslané do
tohoto data je třeba reagovat.

V současnosti postačí na krytí závazků Garančního
fondu, tedy likvidaci nepojištěných škod, finance
od nepojištěných motoristů (asi 30 % se daří
vymáhat na vinících nepojištěných škod a 70 %
zaplatili nepojištění prostřednictvím příspěvku).
Financování z příspěvků nepojištěných však již
nebude možné a bude nutné, aby výpadek (tj.
70 %) nahradily pojišťovny.

Povinné ručení zůstává základní podmínkou
pro provoz vozidla. Jízda vozem bez pojištění
zůstává nadále velmi rizikovou. Viník, který
způsobí
dopravní
nehodu
nepojištěným
vozidlem, je povinen celou způsobenou škodu
uhradit z vlastních finančních zdrojů zpět do
garančního fondu, z něhož byl poškozený
odškodněn.
Za ponechání nebo provozování vozidla
bez povinného ručení nadále hrozí pokuta

„Po roce 2009 došlo k omezení příspěvků
pojišťoven do Garančního fondu. Redukce
nákladů měla vliv na pokles ceny pojištění, které
postupně zlevnilo o více než 30 %. Pokud budou
muset pojišťovny opět přispívat na nepojištěné
škody, pak bude nutné tento náklad zohlednit v
pojistném. Povinné ručení by mohlo v důsledku
zrušení příspěvku nepojištěných zdražit v řádu
stovek korun,” tvrdí výkonný ředitel ČKP Jakub
Hradec.

více na
www.autoweek.cz

Jízdné v autobusech konečně bezkontaktně
Jako první v ČR komerčně spustila placení bezkontaktní kartou v meziměstské autobusové dopravě společnost Arriva ve spolupráci s platební
asociací Visa Europe, Českou spořitelnou a Telmaxem na trasách Praha- Jeseník, Brno -Jeseník
a Ostrava- Jeseník. Bezkontaktními terminály
od společnosti Telmax je vybaveno 10 autobusů
společnosti Arriva, ale do konce roku to bude
kolem 300 vozů.
Placení bezkontaktní kartou v autobusu je jednoduché a rychlé. Stačí přiložit bezkontaktní
kartu k čtečce. Jak pro cestujícího, tak pro řidiče
jde o mnohem pohodlnější a rychlejší způsob
platby, než je platba hotovostí. Bezkontaktní
placení zákazníkům umožní platit i mobilem,
hodinkami či jinými chytrými zařízeními. Pro
bezhotovostní platbu lze používat nejen karty
Visa, ale i Master Card.
Tento moderní odbavovací systém je kromě přijímání bezkontaktních platebních karet vybaven

i aplikací pro on-line rezervaci jízdenek prostřednictvím internetu. Cestující si mohou jízdenku
s místenkou zarezervovat z domova. Systém do
budoucna umožní i správu cestovních nákladů.
Představený projekt se řadí do takzvaného
otevřeného systému řešení placení v dopravě,
v němž cestující použije kartu, kterou již má
od své banky. Nemusí na ni nic nahrávat ani
se předem registrovat. Bankovní kartu přiloží
ve vozidle nebo na nástupišti a samotná karta
slouží jako jízdenka. Údaje o cestovních dokladech jsou uloženy centrálně a cestující je může
spravovat přes web nebo mobilní telefon. Tento systém od prosince roku 2012 s úspěchem
funguje v Londýně. Zavedení bezkontaktních
plateb tedy nabízí i možnost využití v městské
dopravě. Například v Praze by se tento systém
dal zprovoznit za možná i setinové náklady v
porovnání se současným. Jednání s pražským
magistrátem už probíhají.

více na
www.autoweek.cz

Nedostatky v zabezpečení systému BMW Connected Drive
Dne 30. ledna zveřejnila Mezinárodní automobilová federace FIA výsledky studie, kterou
vypracoval německý autoklub ADAC a která
odhalila bezpečnostní nedostatky u automobilů BMW vybavených telematikou Connected
Drive (viz. AutoTablet č. 05). Nedostatky v softwaru by zlodějům umožnily odemknout dveře
a získat údaje o automobilu přes mobilní telefon aniž by zanechali stopu. Společnost BMW
oznámila, že nedostatky byly koncem ledna
2015 odstraněny. Incident ale vyvrací argument
automobilek v současných debatách v Bruselu,
když tvrdí, že pouze uzavřené soukromé systémy výrobců vozidel jsou skutečně bezpečné.
Evropská federace nezávislých prodejců automobilových náhradních dílů a opravářů FIGIEFA
(v ČR je členem Sdružení importérů a výrobců
součástí automobilů a servisní techniky SISA)
podporuje vytvoření interoperabilní a bezpečné
telematické platformy pro připojená vozidla.
Ta by zajistila vyšší bezpečnost a zároveň i
konkurenceschopnost služeb firem, které působí
na trhu náhradních dílů. FIGIEFA usiluje o bezpečné, interoperabilní sítě pro účely propojení
vozidel. Návrh byl převzat jako východisko
pro tvorbu evropského automatického systému

rychlé pomoci eCall, jehož instalace bude od
roku 2018 povinná.
Nástup automobilových telematických systémů
přináší řadu výhod, ale zároveň ohrožuje trh
s náhradními díly. Nezávislí operátoři, jako
např. opravárenské firmy, nemají stejný online přístup k technickým údajům o autě jako
výrobci vozidel. Ti si tak sami mohou vybírat,
komu, za jakých podmínek a kdy umožní údaje
získat a které služby budou moci být nabízeny
spotřebitelům. Díky tomu mají výhradní kontrolu nad údaji o svých vozidlech. V důsledku toho
hrozí monopolizace důležitých online údajů,
které jsou nezbytné ke zjišťování stavu vozidla
za jízdy a jsou zcela zásadní pro nezávislý sektor autoservisů, aby mohl y nadále poskytovat
konkurenceschopné služby.
Interoperabilní platforma, zabudovaná do
vozidla, by řidičům umožňovala vybrat si, komu
zašlou své údaje o vozidle a za jakých podmínek, a současně by zajišťovala nejvyšší, neustále aktualizované bezpečnostní standardy, a
to jak v oblasti komunikace mezi vozidly, tak ve
vozidle samotném.

více na
www.autoweek.cz

Nepravdivé údaje u více než poloviny inzerovaných ojetin
Společnost Cebia si během celého roku 2014
ukládala náhodně vybraná VIN (Vehicle
Identification Numer - identifikační číslo vozidla
umístěné na vozidle výrobcem, 17místný kód,
který jednoznačně a jedinečně identifikuje
vozidlo) automobilů nabízených na českých
inzertních portálech, a ta pak byla prověřena
pomocí systému Autotracer.
Celkem bylo prověřeno 10 000 náhodně
vybraných ojetých vozidel původem z ČR i
dovezených ze zahraničí různých značek,
modelů a s různými roky stáří. K vozidlům bylo
v systému Autotracer dostupných průměrně 6,5
historických stavů tachometru, díky nimž bylo
odhaleno 37,2 % stočených vozidel. Průměrně
byla tato vozidla stočena o 115 000 km. Rekordní
stočení bylo zaznamenáno u Škody Octavia, a
to o 285 000 km.
V systému Autotracer byly k dispozici i další údaje
z historie prověřovaných vozidel. Například
20,6 % vozidel mělo záznam o pojistné
škodě. U 196 vozidel byl záznam o totální
škodě a přitom byly tyto vozy inzerované jako

nehavarované. Nejvíc překvapující bylo zjištění,
že 28 inzerovaných vozidel bylo evidováno jako
odcizené v databázi Policie ČR nebo SR.
Součástí prověřování bylo i zjištění skutečného
roku výroby a jeho porovnání s rokem výroby
uváděným v inzerci. Uvádění nepravdivého
roku výroby je rovněž rozšířeným podvodem
při prodeji ojetin. Výsledkem bylo 17,8 %
omlazených vozidel s průměrným rozdílem
oproti skutečnosti o 1,4 roku a s rekordním
omlazením o 4 roky.
„Bohužel
zhruba
polovina
autobazarů,
které inzerují na internetových portálech,
nezveřejňuje u inzerovaných vozidel jejich
VIN. Přesto i vozidla, u nichž je celé VIN v
inzerátu uvedené, nejsou v pořádku a nemohli
bychom je po prověření doporučit ke koupi. Z
provedené analýzy je jasně vidět, že zákazník,
který si auto neprověří, značně riskuje. Je totiž
pravděpodobnost více než 50 %, že si koupí
auto stočené nebo omlazené,“ komentoval
průzkum ředitel společnosti Cebia Martin Pajer.

více na
www.autoweek.cz

Nový televizní pořad The Classic Car Show
Průlomový nový televizní cyklus The Classic Car
Show na stanici Channel 5 v hlavním vysílacím
čase zachycuje nadšení, krásu a pozoruhodné
příběhy z odvětví, v němž se točí miliardy
liber při renovacích a obchodu s klasickými
automobily. Sled třinácti hodinových epizod,
natočených v HD kvalitě, se zaměří na prestižní
historické automobily s účastí významných
osobností, ale ukáže rovněž vozy, které je dobré
koupit nyní, dříve, než jejich hodnota vystřelí do
astronomické výše.
Pořad oznámil spolupráci, která patří k
nejpůsobivějším v historii televize. Diváci budou
sledovat stavbu vozu Aston Martin V8 Vantage
na řadě krátkých filmových záběrů z továrny v
Gaydonu. Na konci seriálu se jeden z diváků
stane majitelem tohoto skvostu.
Pořad The Classic Car Show rovněž oznámil,
že jeho partnerem je i Jaguar Heritage, divize,
která poskytuje na zakázku vyráběné vozy od
společnosti Jaguar Land Rover.

Televizní seriál na Channel 5 sponzoruje
prodejce luxusních hodinek Watchfinder & Co.
V první epizodě Quentin Wilson zamířil do
Kalifornie, aby oslavil 50. narozeniny Fordu
Mustangu, a Jodie Kidd se zamilovala do
Ferrari 250 GT California Spyder. Moderátor
Will Best se připojil ke skupině vybraných hostů
na londýnském Týdnu pánské módy posoudit
Mercedes-Benz 300 SL Gullwing a úplně nový
SLS AMG. Mezitím Alex Riley oslavil Triumph
TR7 a nakonec dražitel a expert na nálezy
v kůlnách Chris Routledge odkryl vzácný a
fascinující Studebaker Silver Hawk, jenž byl po
téměř tři desetiletí ukryt pod živým plotem.
Premiéru prvního dílu sledovalo 662 000 diváků.
Cyklus The Classic Car Show vyrobila společnost
Creative Media a po světě jej distribuuje Sony
Pictures Television.
Ukázky pořadu můžete vidět na
www.classiccarshow.com
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