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Cenu AutoBest 2015 získal Opel Corsa
Během slavnostního večera byly v hotelu
Sheraton v hlavním městě Chorvatska Záhřebu
předány ceny udělované organizací AutoBest.
V průběhu večera bylo předáno celkem devět
ocenění. Předseda organizace AutoBest Dan
Vardie ve svém úvodním vystoupení přislíbil, že
se už v brzké době připravuje další rozšíření,
a to nejen co do počtu zemí a rozlohy regionu,
který porota reprezentuje, ale i po stránce
dalších významných aktivit poroty, které dále
posílí její význam.
Hlavní cenu AutoBest 2015, určenou pro
automobil, který mezinárodní porota pro
letošní rok označila za Nejlepší koupi pro
běžného evropského zákazníka (Best Buy Car
of the Europe 2015), získal Opel Corsa. Corsa

je prvním vozem v historii ankety, který ocenění
získává ve druhé generaci po sobě. Cenu
AutoBest 2015 z rukou presidenta organizace
AutoBest Ilji Seliktara převzal nejvyšší výkonný
představitel automobilky Opel Karl Thomas
Neumann.
Porota AutoBest, zastupující 15 zemí, při volbě
vítězného vozu vychází z vlastních testovacích
jízd na dráze NAVAK v Srbsku a na základě
unikátního hodnocení 13 kritérií, zahrnujících
nejen technické parametry, ale také kritéria
důležitá pro běžného uživatele vozu při jeho
každodenním provozu. Finalisty hodnocení
AutoBest 2015 byly kromě Opelu Corsa
automobily Citroën C4 Cactus, Hyundai i20
a Škoda Fabia.

více na
www.autoweek.cz

Ze světa
Nová DS 5: zosobnění značky
DS 5 je prvním novým vozem
osamostatněné značky DS. Má
veškeré
atributy
současných
i budoucích vozů DS: avantgardní
styl, dynamiku, eleganci, důraz na
detaily a hi-tech techniku. Nová DS 5
má propracovanou masku chladiče
s logem DS, světlomety Xenon Full LED,
dotykový displej nejnovější generace
a výkonné motory. Zákazník bude
mít na výběr šest motorů splňujících
emisní normu Euro 6 v rozsahu výkonů
88 až 154 kW (120–210 k), které jsou velmi hospodárné - v případě zážehových motorů
je spotřeba 3,8 - 4,3 l/100 km. Nová DS 5 se poprvé představí na ženevském autosalonu
2015 a do prodeje se v Evropě dostane v červnu 2015.
více na www.autoweek.cz
Toyota odhalí nový Avensis
Toyota na mezinárodním autosalonu
v Ženevě počátkem března 2015
představí nový Avensis. Představení
nového Avensisu rozptýlí pochybnosti
nad budoucností této modelové
řady na evropském trhu vzhledem
k poklesu zájmu kupujících o sedany
a kombi střední třídy.
Designem nového Avensisu bylo pověřeno evropské návrhářské centrum ED2
automobilky Toyota na jihu Francie, přičemž model vznikl ve spolupráci s firemním
centrem výzkumu a vývoje v Belgii. Výrobu má na starosti automobilový závod ve
Velké Británii. Toyota Avensis byla navržena tak, aby byla atraktivní volbou pro firemní
zákazníky i soukromé zájemce. Nabídne jim mnoho pokrokových prvků komfortní
a bezpečnostní výbavy i nové motory slibující dobrý výkon a nízkou spotřebu paliva.
více na www.autoweek.cz
Další témata 8. týdne ve www.autoweek.cz:
Audio koupilo výrobce akumulátorů Ballard
Úspěšné testy vozu Škoda Fabia R5
Historicky největší dražba vozidel z exekucí
Komentář ŠkoFIN k výsledkům ČLFA 2014
Ojetiny se stále více kupují po telefonu

Škoda Superb na začátku nové éry
Superb svým novým designem dokazuje
emocionální sílu značky, ale současně vytváří
dojem exkluzivity v míře dosud u značky Škoda
nevídané. Přitom novinka přináší ještě vyšší
funkčnost a bezkonkurenční prostornost. Prodej
bude zahájen v červnu.
Využití platformy MQB umožnilo dosažení
maximální bezpečnosti i hospodárnosti. Oproti
předchozí generaci se nabídka prostoru v novém
modelu Superb ještě vylepšila. Zavazadlový
prostor má objem 625 l, což je o 30 l více než
u druhé generace.
Součástí standardní výbavy je funkce elektronické
uzávěrky diferenciálu XDS+ a jako první model
značky nabízí nový Superb adaptivní podvozek
Dynamic Chassis Control (DCC) včetně volby
jízdního profilu Driving Mode Select.
Nová Škoda Superb je vybavena přeplňovanými
motory s přímým vstřikováním paliva. Zákazníci
si mohou vybrat mezi pěti zážehovými motory
TSI a třemi vznětovými se vstřikováním Common
rail. Všechny splňují emisní normu Euro 6
a jsou sériově vybaveny systémem Start-Stop.
K dispozici jsou i dvouspojkové převodovky DSG

a pohon všech kol. Hmotnost vozu byla snížena
až o 75 kg, vylepšena byla také aerodynamika.
Díky tomu nový Superb nabízí až o 30 % nižší
spotřebu a emise CO2.
V nabídce jsou čtyři nové infotainment systémy
na bázi modulární řady zařízení MIB (Modularer
Infotainment-Baukasten) koncernu Volkswagen.
Dosud bylo zákazníkům dodáno více než
700 000 vozů Superb první a druhé generace.
Nejprodávanější vozy střední třídy v Evropě
v roce 2014
1. Volkswagen Passat
152 357
2. Opel Insignia
92 587
3. Škoda Superb
45 717
4. Ford Mondeo
45 241
5. Peugeot 508
41 651
6. Mazda6
30 907
7. Toyota Avensis
28 445
8.

Hyundai i40

24 971

Více o představení nové generace Škody
Superb na str. 11 (jen v pdf verzi)

více na
www.autoweek.cz

Ze světa
Stanovisko EK k přetáčení tachometrů
Europoslankyně za ČSSD Olgy Sehnalové
podala Evropské komisi dotaz v souvislosti se
stále přetrvávajícím problémem s ojetými vozidly
nabízení služeb spojených se stáčením tachometru.
Odpověď eurokomisařky pro dopravu a vesmír
Violety Bulcové jménem Komise:
Vážená paní poslankyně správně upozornila na
to, že nová směrnice 2014/45/EU o pravidelných
technických prohlídkách motorových vozidel
stanoví, že během technické prohlídky se provádí
povinná kontrola počítadla ujetých kilometrů.
K vašim otázkám:
1) Směrnice výslovně stanoví, že v případech, kdy byla zjištěna manipulace s počítadlem
ujetých kilometrů za účelem snížení záznamu o vzdálenosti ujeté vozidlem nebo zkreslení
takového záznamu, členský stát zajistí, že budou uplatněny odpovídající sankce.
Komise se proto domnívá, že nabízení služeb spojených s manipulací tachometru nelze
považovat za legální činnost. Členské státy jsou povinny provést ustanovení směrnice
nejpozději do 20. května 2018.
2) Komise nemá obecný přehled o osvědčených postupech v boji proti podvodům
týkajícím se počítadel ujetých kilometrů. Nicméně pokud je Komisi známo, některé
členské státy (například Belgie, Nizozemsko a Maďarsko) již údaje z počítadel ujetých
kilometrů registrují a přijaly konkrétní opatření pro předcházení podvodům s tachometry.
více na www.autoweek.cz
Kia Sportspace - koncept pro autosalon
v Ženevě
Společnost Kia Motors Europe na
ženevském
autosalonu
předvede
koncept vozu určeného pro dlouhé
cestování
Sportspace.
Návrháři
usilovali o možnost poskytnout aktivním
cestovatelům rychlou a hospodárnou
jízdu v maximálním pohodlí s minimem
stresu. Vůz je určen pro příjemnou
přepravu čtyř cestujících. Sportspace
zaujme atraktivním ztvárněním karoserie navržené designérským studiem Kia ve
Frankfurtu pod vedením vedoucího návrháře pro Evropu Gregoryho Guillauma.
více na www.autoweek.cz

Citroën C4 v nové podobě
Citroën uvedl na český trh modernizovanou
podobu modelu C4. Nepřichází s revolučními
změnami, ale s modernějším výrazem a novou
technikou. Změny se dotkla především
pohonných jednotek, což bylo vyvoláno
novou legislativou, a užitečné změny najdeme
i v interiéru. Citroën C4 nabízí nový výraz
díky novým světlometům s denními světly s LED
diodami a 3D efektem.

funkcí - navigaci, ovládání rádia a připojených
přenosných přístrojů i hands free s Bluetooth.
Displej také umožňuje nastavení některých
parametrů vozu. K dispozici je zde i funkce
mobilního připojení díky Citroën Connect Box,
která umožňuje nouzové a asistenční volání
s lokalizací vozu, poskytuje službu virtuální
servisní knížky s nabídkou servisů MyService
a nabízí rady pro ekologické řízení Eco Driving.

Citroën C4 druhé generace, využívající
platformu PSA PF2, byl na trh uveden v roce
2010 a doposud se jej v továrně v Mylhúzách
ve Francii vyrobilo více než 450 000 kusů.
V České republice se jich prodalo 4185 kusů
(z toho 728 vozů v roce 2014).

Motory - zážehové tříválcové motory PureTech
i vznětové motory BlueHDi - splňují emisní normu
Euro 6. V nabídce jsou systémy usnadňující
řízení, jako jsou asistent pro rozjezd ve svahu
(Hill Assist), protiprokluzový systém Intelligent
Traction Control, varování před neúmyslným
opuštěním jízdního pruhu AFIL a ultrazvukový
systém sledování mrtvého úhlu.

Interiér získal nové čalounění a přístrojová
deska se zjednodušila. Hlavní inovací je
nový dotykový 7“ displej. Ten vizuálně
odlehčuje palubní desku a spojuje několik

Data a ceník nového Citroënu C4 jsou na
str. 10 (jen v pdf verzi)

více na
www.autoweek.cz

Z domova
President Miloš Zeman navštívil
Škoda Auto v Kvasinách
President České republiky Miloš
Zeman si přijel prohlédnout druhý
největší závod automobilky Škoda
Auto, v němž se již brzy začne
vyrábět nová generace modelu
Superb. Ve výrobním závodě ve
východočeských Kvasinách se
setkal s vedením společnosti Škoda
Auto a zúčastnil se diskuse se
zaměstnanci. President Miloš Zeman
se seznámil s novou generací modelu Superb, na nějž se již velmi těší. Stane se totiž
jeho prvním uživatelem v České republice.
V souvislosti s přípravou náběhu výroby nového modelu Superb byla v Kvasinách
uvedena do provozu nová svařovna a další výrobní prostory. Práci zde získá až 1300
osob. V následujících letech se rovněž počítá s výrobou dalších modelů. Vedení Seatu
už potvrdilo, že se v Kvasinách bude vyrábět kompaktní SUV španělské značky. První
dodávky svým prodejcům slibuje na rok 2016. Nedlouho poté jej bude následovat
i obdobný automobil Škoda.
více na www.autoweek.cz

Modernizace Suzuki Jimny
Suzuki Jimny se pro modelový rok 2015
představuje v modernizované podobě,
s rozšířenou nabídkou variant a díky tomu
je nyní dostupný za nižší cenu. Suzuki Jimny
modelového ročníku 2015 přináší nový interiér
a modernější přístrojovou desku. Nově se
objevuje elektronický stabilizační systém ESC,
monitorování tlaku v pneumatikách TPMS
a nápověda řazení rychlostních stupňů pro
maximálně úspornou jízdu. V nabídce pro
Suzuki Jimny zůstává jediná pohonná jednotka
- zážehový čtyřválec 1,3 VVT/62,5 kW ale
nově navíc s možností volby samočinné převodovky. Novinkou v nabídce je základní
provedení Jimny Club v ceně od 396 900 Kč.
více na www.autoweek.cz

Personalia z
Toyotu Motor Czech opustí Vaněk
Počet zaměstnanců pražské Toyoty se loni
ztenčil po sérii úsporných opatření. Nyní
centrálu značky opouští další matador
automotivní komunity. Podle dostupných
informací v březnu odejde dlouholetý PR
manažer značky Tomáš Vaněk. „Důvody
nebyly uvedeny, ještě odkroutí ženevský
autosalon a odejde,“ řekl nám jeden
z dealerů značky.
Co na to sám Vaněk? „Ano, můj
smlouvou stanovený pracovní poměr se
společností Toyota Motor Czech má od
konce minulého roku časové omezení,
které je výsledkem vzájemné a upřímné
dohody s vedením této společnosti.
V každém případě na blížícím se
Ženevském autosalonu budu ještě stále
hájit barvy této japonské automobilky,
se kterou jsem za uplynulých 14 let
zažil skutečně nejkrásnější a zároveň
i nejnáročnější etapu svého profesního
života v oblasti Public Relations. Detaily
ohledně uvedené plánované změny
budou včas sděleny oficiální zprávou
společnosti Toyota Motor Czech. I já budu
komunikovat svoji profesní budoucnost
později,“ řekl našemu portálu.

AAA AUTO hledá lidi pro evropskou expanzi
AAA AUTO v současnosti nabízí 41 volných
pracovních míst. V důsledku otevření
nových poboček a mezinárodní expanze
společnost plánuje zaměstnat do konce roku
dalších 185 lidí. Největší nábor zaměstnanců
proběhne v Polsku, kde se AAA AUTO
chystá obsadit několik desítek pracovních
míst, a to na pozice nákupčích, prodejců,
logistiky,
marketingových
specialistů
a administrativních funkcí. Společnost AAA
AUTO v současné době zaměstnává 2100
lidí ve 4 státech.
“V důsledku plánované expanze AAA AUTO
znovu vstoupí na slibný polský trh, kde se
chystá rozvinout celou obchodní strukturu.
Většinu volných pracovních pozic obsadíme
letos v Polsku, a to až 60. Nábor zde již probíhá.
Noví zaměstnanci se podrobí odborné
instruktáži pod vedením specialistů AAA
AUTO, kteří sem budou dočasně umístěni
z pražské centrály. Mimoto, jsme rádi, že
můžeme posílit naše týmy ve skoro všech
našich mezinárodních pobočkách,” uvedla
Karolína Topolová, generální ředitelka AAA
AUTO.
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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.

Citroën C4
V základní verzi Life s původními světlomety
je i klimatizace. Základní cena s motorem
1,2 PureTech 110 je 349 900 Kč. Dovozce ale
předpokládá prodej především lépe vybavených
variant, především (80 %) úrovně Feel s novými
světlomety a rádiem. Základní zaváděcí cena
pro verzi s motorem 1,2 PureTech 110 je 364 900
Kč. Nový displej 7“ je standardně ve výbavě
Feel Edition. Standardně se na vozy poskytuje
prodloužená pětiletá záruka EssentialDrive.
Pro Citroën C4 se nabízí i finanční služba Relax
resp. Relax Plus, což je operativní leasing resp.
Full Service operativní leasing pro soukromníky
na 24 měsíců/40 000 km nebo 36 měsíců/60 000
km.

více na
www.autoweek.cz

14. AutoBest Gala Awards 2015
Slavnostního předávání cen AutoBest 2015 se
ve velkém sále v hotelu Sheraton v Záhřebu
zúčastnilo mnoho významných hostí reprezentujících evropský automobilový průmysl, ale
i další průmyslová odvětví, zástupci několika
chorvatských ministerstev a představitelé města
Záhřebu.

Slavnostním večerem provázela chorvatská
herečka a zpěvačka Mila Elegovič. Všechny
přítomné nadchlo především živelné vystoupení
chorvatské cellistky Any Rucner.

Pro cenu EcoBest za program zásobování
vodíkem pro vozidla s palivovými články přišel
šéf regionu Střední východ a Východní Evropa
společnosti The Linde Group Hans-Hermann
Kremer

Cenu CompanyBest 2014 získala turecká
společnost Hyundai Assan Otomotiv Sanayi

Cenu SmartBest 2014 pro Jaguar Land Rover
za InControl Apps převzal šéf vývoje Wolfgang
Epple

více na
www.autoweek.cz

Superb Night - světová premiéra v Praze
Světová premiéra nové generace modelu Škoda Superb se konala za účasti zhruba 800
významných hostů z celého světa ve Fóru Karlín
v Praze. Vedle zástupců světových médií přivítala společnost Škoda Auto i zástupce z koncernu
Volkswagen, ze společnosti Škoda Auto i představitele politického, ekonomického a společenského života včetně představitelů ambasád Ruska a Číny.
Předseda představenstva společnosti Škoda
Auto Winfried Vahland na úvod zdůraznil, že
je nesmírně hrdý na všechny pracovníky Škoda
Auto, protože dokázali vytvořit tak vynikající
automobil: „Třetí generace modelu Superb je
zcela dílem pracovníků Škoda Auto. Její vývoj
na 100 % probíhal v České republice. Škoda je značka, pro niž je vždy důležitý lidský
prvek. Nový Superb přináší všechny přednosti
spojované s vozy značky Škoda - mimořádnou
funkčnost, praktičnost, vysokou hodnotu za vynaložené peníze a prostornost. Nová generace
ale k tomu všemu přidává emoce svým dynam-

ickým designem, dynamickými výkony a špičkovou technikou připravenou být na vrcholu pro
příští roky.“
První veřejné představení nové Škody Superb
bylo doprovázeno vystoupením České filharmonie řízené Ondřejem Vrabcem, která premiérově
uvedla speciálně pro tento účel zkomponovanou
Symfonii Superb. Do vrcholících majestátních
tónů symfonie, podobně jako Superb originálním způsobem spojující klasickou hudbu s moderní, vyjel na pódium za bouřlivého potlesku
nový Superb.
Šéfdesignér Jozef Kabaň ve svém vystoupení
mimo jiné zdůraznil: „Využití průzračných prvků
připomínajících český krystal dává najevo český
původ vozu, to je něco velmi specifického. Vyjadřuje to hrdost na zemi původu i na značku.“
Dalšími vrcholnými okamžiky večera byla vystoupení americké soulové legendy Chaky Khan
a dánské zpěvačky Aury Dione.

více na
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Mezinárodní konference NGV 2015
V Praze proběhla 8. mezinárodní konference
NGV 2015 na téma Perspektivy rozvoje a využití
CNG/LNG v dopravě. CNG je dnes ekologicky
nejšetrnějším palivem. Proto konferenci poskytlo
záštitu Ministerstvo životního prostředí - bohužel
i tentokrát bez účasti ministra.
V České republice jezdí dnes už téměř 9000
CNG vozidel a rychle přibývají. Významnou
měrou k jejich rozšiřování přispěla Česká pošta,
která zdvojnásobila počet vozidel na CNG ve
svém vozovém parku.
Nejnovější evropské statistiky a trendy přijel
na konferenci NGV do ČR sdělit generální
sekretář NGVA Europe Lennart Pilskog. Z jeho
vystoupení stojí za to připomenout, že jediná
námořní loď vyprodukuje tolik škodlivých emisí
jako 20 000 automobilů a jeden kamion vypustí
tolik škodlivin, jako 50 osobních aut. Současně
zdůraznil, že v současné době bohužel nelze
projet celou Evropu na CNG. To by do roku
2020 měla změnit nová direktiva EU, požadující
čerpací stanice na CNG maximálně do 150 km
a na LNG do 400 km.
Prezident Sdružení automobilového průmyslu
Martin Jahn zdůraznil, že u vozidel na CNG

nevidí žádné nevýhody: „Celkové náklady na
provoz vozidla jsou nižší, jde o bezpečnější řešení
i v případě parkování v uzavřených prostorech
a není zde žádné omezení jako krátký dojezd
u elektromobilů.“
Kompletní nabídku CNG vozů značky Škoda
představil fleet manažer Škoda Auto Ondřej
Všianský. Připomenul, že zatímco v roce
2013 bylo registrováno 379 nových osobních
automobilů na CNG, v roce 2014 to bylo 234
vozů Škoda Citigo G-Tec a od uvedení na trh
9. června 2014 1156 vozů Škoda Octavia G-Tec.
Škoda Auto připravuje rozsáhlou propagační
kampaň a představovací akce pro zákazníky
ale i prodejce. Cílem je dosáhnout v České
republice podíl okolo 10 % verze G-Tec na
celkovém prodeji modelu Octavia.
O zkušenosti s provozem flotily na CNG se
podělil ředitel České pošty Jan Kubásek. Po
třech letech provozu lze konstatovat roční
úsporu na provozních nákladech 30 000 Kč na
auto, v případě vozidel Iveco dokonce 70 000
Kč za rok.
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Klady a zápory autonomních vozidel
Jednou ze slibovaných výhod autonomních
vozidel je efektivita. Sám se řídící automobil
s námi projede městem co nejrychleji. Bude při
tom komunikovat s ostatními autonomními vozy
a bude si povídat také s chytrou infrastrukturou.
Bude vědět, že vozy jedoucí před ním najednou
nezpomalí, takže bude možné zkrátit mezery
mezi nimi. A jestliže první vůz v této řadě zjistí,
že bude muset zpomalit nebo zastavit, předá
tuto informaci všem ostatním autonomním vozům
za sebou, takže budou reagovat jako celek.
Inteligentní infrastruktura umožní optimální
načasování rozsvěcení semaforů tak, aby byly
optimálně nastaveny na okamžitou úroveň
hustoty a rychlosti provozu.
Z ní to úžasně - z domova až do kanceláře
bez jediného zastavení na červenou. Jenže
studie university SUNY New Yorku a Střediska
dopravních studií na Imperial College
v Londýně ukazuje, že nástup autonomních
vozidel nebude tak úplně bezproblémový.
Autoři udělali počítačové simulace toho, jak
by autonomní vůz fungoval ve skutečnosti a ve
srovnání s vlakem. Pokud autonomní vozy budou
častokrát zpomalovat a rozjíždět se jako běžné
automobily, nestanou se vhodným pracovním
prostředím. Pokud však budou zrychlovat
a zpomalovat plynuleji, pak přijdou o schopnost
ulevit přetížení v dopravě.

Tým napodobil průjezd křižovatkou, při němž
mělo 25 % vozů autonomní řízení. Vymodeloval
16 scénářů v porovnání se skupinou vozů
s řidičem. Při každém testu se výpočtem dospělo
ke zjištění, že autonomní vozy svou pohodlnou
jízdou, odpovídající jízdě vlaku, způsobovaly
větší zahlcení silničního provozu, než kdyby za
volanty seděli lidé, a počet vozů projíždějících
křižovatkou klesl. Jestliže si autonomní vozy
osvojily plynulost jízdy vysokorychlostního
vlaku, hodnoty se ještě víc zhoršily, zdržení se
zvýšilo a klesla průjezdnost křižovatkou.
Studie tedy ukazuje na rozpor mezi
produktivnějším využitím času při cestování
a větší kapacitou silniční sítě. Přitom simulace
zahrnovaly pouze běžné automobily a autonomní
vozy. Nebyly do nich zahrnuty nákladní
automobily, autobusy ani tak nevypočitatelný
prvek jako jsou chodci.
Zastánci autonomních vozů se studií od svého
nadšení nenechají odradit. Je však jasné,
že je zapotřebí pracovat na tom, aby se pro
přicházející směsici autonomních a běžných
vozů na ulicích našel životaschopný recept.
Studie ukazuje, že autonomní jízdu nelze řešit
jako uzavřenou záležitost týkající se jen jediného
vozidla.
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Kia úspěšná nejen u soukromníků
Představení nové generace velkého SUV Sorento
se stalo příležitostí pro zhodnocení loňského roku
z hlediska společnosti Kia Motors Czech. Kia
je čtvrtou nejúspěšnější značkou u soukromých
zákazníků, ale současně posiluje prodej firemní
klientele.
V roce 2014 Kia Motors Czech na českém trhu
dodala 6701 vozidel, což znamenalo zvýšení
prodeje o 5,9 %. Díky tomu značka Kia zaujala
osmé místo s podílem na českém trhu 3,5 %.
Vzhledem k tomu, že se orientuje především na
prodej soukromým zákazníkům, je pro ni ještě
důležitější čtvrté místo mezi dodavateli osobních
aut soukromníkům s prodejem 4100 vozů
a podílem na této části trhu 6,1 %. Přitom Kia
neuvedla v loňském roce na trh žádnou zásadní
novinku, jen modernizace modelů Sportage
a Soul doplněné o Soul EV s elektrickým
pohonem. Kia se ale současně snaží prosadit
i v dodávkách firemní klientele. Vloni v rámci
fleetového prodeje dodala přes 2600 aut, což
bylo nejvíc v historii.

Důležitá byla v roce 2014 i orientace na
zvyšování kvality prodejní sítě, jejíž celkové
tržby dosáhly 2,783 miliardy Kč. Zvýšení objemu
skladových zásob ve spojení s efektivnějším
systémem správy skladových zásob umožnilo
rychleji reagovat na požadavky zákazníků
a tím zkrátit dodací lhůty.
V roce 2015 Kia už uvedla na trh vloni
představené modernizované verze modelů Rio
a Venga. Nyní představuje novou generaci SUV
Sorento a v březnu se přidá modernizované
Picanto s novým designem přídě, vylepšeními
v interiéru a rozšířenou nabídku výbavy
a možností individualizace.
Pro letošní rok si Kia Motors Czech klade tři
hlavní cíle: další rozvoj prodeje firemní klientele,
pokračování ve zvyšování prodejní sítě a kromě
uvádění novinek podpořit prodej stávajících
modelů nabídkou akčních modelů.
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