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Nová Fabia bude větší a bezpečnější
Škoda představuje čtvrtou generaci modelu
Fabia – zatím v maskované podobě z testovacích
jízd kolem Zell am See. Oficiální představení by
se mělo uskutečnit v květnu v Praze.
Od své premiéry v roce 1999 představuje
modelová řada Fabia základní hodnoty značky
Škoda s prostorným interiérem a špičkovým
poměrem ceny a užitné hodnoty. Ve čtvrté
generací je popr vé v yužita modulární
koncernová platforma MQB A0, kterou používá
mj. Škoda Scala nebo Volkswagen Polo. Díky
tomu bude vybavená moderními asistenčními
systémy známými z modelů vyšší třídy. Nová Fabia
slibuje výrazný vzhled, větší vnitřní prostor i vyšší
úroveň bezpečnosti díky moderním asistenčním
systémům a moderní infotainment.
Příď nové generace zdobí ostře řezané přední
světlomety zasahující do masky chladiče. Již
základní verze využívá LED technologii, za
příplatek budou k dispozici také full LED přední
světlomety. Full LED technologie bude k dispozici
také pro zadní svítilny, které zdobí tradiční
krystalické prvky.

2470 mm), rozchod kol narostl na 1525/1505 mm ze
1463/1457 mm a objem zavazadlového prostoru
se zvětšil na 380 l/1190 l (nyní 330/1180 l).
Motor y budou jen zážehové – dva
nepřeplňované tříválce 1,0 MPI a tři motory
TSI s přímým vstřikováním paliva. Rozsah
výkonů je od 48 kW do 110 kW. Kromě tříválců
Fabia nově nabídne i čtyřválec 1,5 TSI/110
kW (150 k) se sedmistupňovou automatickou
převodovkou DSG.
V porovnání s předchozí generací se snížil
součinitel odporu vzduchu z CX 0,32 na 0,28,
tedy nejlepší hodnotu v kategorii malých vozů.
Toho bylo dosaženo pomocí přesných simulací
metodou počítačového modelování dynamiky
tekutin CFD (Computational Fluid Dynamics)
a podíl na tom mají mj. aktivní žaluzie chladiče ve
spodním otvoru pro přívod chladicího vzduchu
na předním nárazníku.

V nově komponovaném interiéru je
symetrická přístrojová deska se samostatně
stojícím centrálním displejem. Fabia také poprvé
nabídne virtuální kokpit.
Platforma MQB A0 umožnila změnu proporcí
a zvětšení rozměrů – délka je 4107 mm (dosud
3992 mm) při rozvoru náprav 2564 mm (nyní
více na
www.autoweek.cz

Honda uvádí novou generaci HR-V
Společnost Honda představuje novou
generaci kompaktního SUV H-RV, která
bude k dispozici pouze s hybridním
pohonem e:HEV. Po technické stránce
nová Honda HR-V vychází z malého modelu
Jazz. Nová generace kompaktního SUV
by se na trh měla dostat na podzim,
ovšem v Japonsku se bude prodávat
už od dubna. Nové vydání přichází
s profilem kupé, novými bezpečnostní

systémy a dostatkem prostoru v interiéru.
Stejně jako Jazz bude k dispozici pouze
s hybridním pohonem e:HEV.

Premiéra elektrifikovaného Nissanu Qashqai
Opel představil nové Combo-e
Life – velkoprostorový víceúčelový vůz
s elektrickým pohonem vhodný pro město
ale i na delší cesty, zvláště zajímavý pro
taxislužby. U prodejců bude k dispozici od
podzimu. Combo-e Life nabízí spoustu

prostoru s variabilním využitím. Má jedny
nebo dvoje posuvné dveře a dodává se
ve dvou délkách – základní 440 cm nebo
jako verze XL s délkou 475 cm – každá
s pěti nebo sedmi sedadly. Základní
podoba, určená pro pět osob, má objem
zavazadlového prostoru 597 l, zatímco
verze s dlouhým rozvorem 850 l. K dispozici
je tažné zařízení pro přívěs o hmotnosti
750 kg. Trakční elektromotor má výkon
100 kW (136 k). Efektivní provoz podporuje
brzdový systém s rekuperací se dvěma
volitelnými nastaveními. Díky akumulátoru
s kapacitou 50 kWh má Combo-e Life
dojezd podle WLTP až 280 km.

Krátce
Generální ředitel Luca de Meo potvrdil, že také Renault jedná se společností Apple
o spolupráci.
Novým předsedou představenstva společnosti Honda se stane dosavadní šéf
technického vývoje Toshihiro Mibe.
Osamu Suzuki (narodil se jako Osamu Matsuda) po více než 40 letech v čele Suzuki
Motor ve věku 91 let odchází do důchodu.
Nissan plánuje investovat miliardu liber do proměny svého britského závodu na jeho
modernizaci včetně výroby elektropohonu e-Power.
Mitsubishi zvažuje výrobu aut ve Francii v továrně Renaultu, a tím i setrvání
na evropských trzích.
více na
www.autoweek.cz

Mercedes představil novou třídu C jako sedan i kombi
Mercedes-Benz představil novou třídu C. Má
navázat na úspěchy posledních let, ale nebude
to mít snadné. Přichází v době, kdy celý segment
střední třídy likviduje růst zájmu o SUV. Třída C se
na to snaží reagovat sportovnějším vzhledem,
větší dynamikou a technickými inovacemi z nové
třídy S.
Uvedení nové třídy C znamená víc než jen
další premiéru jedné z klíčových modelových
řad. Třída C již od roku 1982 (kdy byl představen
„Baby-Benz“ 190) reprezentuje spolu s třídami
E a S samotnou podstatu značky. Třída C je
navíc nejprodávanější model značky – dosud
se jí prodalo 10,5 milionu vozů, z toho 2,5 milionu
poslední generace z roku 2014.
Auta dnes prodává především velikost
displejů, a tak třída C přichází s impozantním
centrálním displejem 11,9“ převzatým z třídy
S (základní verze má uhlopříčku 9,5“). K tomu
se přidává 12,3“ přístrojový panel (základem je
10,25“). Oba lze individualizovat ve třech stylech

a třech režimech. Informační a zábavní systém
MBUX nové generace je vybaven aktualizací
na dálku OTA.
Prakticky celá on-line prezentace nové
generace se věnovala digitalizaci a konektivitě,
nechybělo ani představení nových asistenčních
systémů. Jenže auto by mělo především jezdit.
Tomu se představení věnovalo jen okrajově
s důrazem na poprvé použité řízení zadních
kol (deset let po Renaultu Laguna...) a plugin hybridní pohon s rekordním dojezdem na
elektrický pohon 100 km (podle WLTP) daným
akumulátorem s kapacitou 25,4 kWh. Plug-in
hybridy ovšem přijdou do prodeje později.
Pro začátek jsou k dispozici jen mildhybridy se sítí 48 V a startér/generátorem ISG.
Jde o čtyřválce z rodiny modulárních motorů
Mercedes-Benz FAME spojené s automatickou
převodovkou 9G-Tronic. Vzduchové pérování
a regulace světlé výšky vzadu jsou standardem.
Délka sedanu i kombi je 4751 mm (+65 mm
resp. +49 mm) s rozvorem náprav 2865 mm
(+25 mm). Objem zavazadlového prostoru sedanu
je nezměněných 455 l, u kombi 490 l/1510 l (+30 l).
Zákazníci mohou novou generaci objednávat
od 30. března, u prodejců se objeví v létě 2021.
více na
www.autoweek.cz

Ioniq 5: Hyundai zahajuje elektrickou ofenzívu
Hyundai startuje svou elektrickou ofenzívu
pod značkou Ioniq. Představili první
elektromobil Ioniq 5, crossover utility vehicle
(CUV) střední velikosti s celkovou délkou
4635 mm a mimořádně dlouhým rozvorem
3000 mm. Uvedení na trh vozu Ioniq 5 je
ve vybraných regionech plánováno na

začátek léta 2021. Hyundai posléze pod
značkou Ioniq do roku 2024 představí další
dva elektricky poháněné modely založené
na platformě koncernu Hyundai Motor
Group E-GMP (Electric-Global Modular
Platform). K dispozici jsou jeden nebo dva
trakční elektromotory (jeden vzadu a druhý
vpředu), pohon zadních nebo všech kol
a akumulátory s kapacitou 58 kWh nebo
72,6 kWh. Ve verzi s pohonem zadních kol
a elektromotorem o výkonu 160 kW (217 k)
Ioniq 5 slibuje dojezd 470 až 480 km podle
normy WLTP. Špičková varianta se dvěma
trakčními motory a pohonem všech kol
nabídne celkový výkon systému 225 kW
(305 k).

Peugeot nabídne rodinný e-Rifter
Peugeot Rifter bude, stejně jako jeho
užitkový sourozenec Partner, díky modulární
víceenergetické platformě PSA EMP2
k dispozici také s elektrickým pohonem.
Bude k dispozici ve dvou délkách (440 cm
nebo 475 cm) a až se sedmi sedadly. Trakční
elektromotor má výkon až 100 kW (136 k).
Akumulátor s kapacitou 50 kWh umožňuje
dojezd až 280 km podle protokolu WLTP.
Integrovaná nabíječka může standardně
čerpat třífázovou elektřinu výkonem
11 kW, u rychlonabíjecích stanic lze nabíjet
výkonem až 100 kW. Vůz může být vybaven

různými asistenčními systémy řidiče včetně
systému kontroly trakce Grip Control
s podporou při sjíždění svahu a pomocí při
rozjezdu do kopce. Peugeot e-Rifter bude
možné objednat od podzimu roku 2021.

Krátce
Geely a Volvo Cars (v majetku Geely) upouštějí od plánované fúze ale místo toho
prohloubí technickou spolupráci.
Volkswagen sklidil velkou kritiku za to, že inzeruje na americkém webu Breitbart
označovaném jako pravicový.
Soud v Londýně rozhodl, že řidiči Uberu jsou zaměstnanci se všemi souvisejícími právy.
Dodavatel polovodičů pro Apple, společnost Foxconn, vyvíjí vlastní elektromobil
společně s firmou Fisker.
více na
www.autoweek.cz

Kontrakt za 6 miliard USD pro Oshkosh Defence
Americká poštovní služba USPS uvedla,
že desetiletý kontrakt, jehož celková
hodnota má činit více než 6 miliard dolarů,
na výrobu 50 000 až 165 000 nové generace
poštovních doručovacích vozidel zadá

společnosti Oshkosh Defence, což je
výrobce taktických obrněných vozidel pro
armádu. Nová vozidla pro USPS se začnou
dodávat koncem roku 2023 ve verzích
se spalovacími motory i s elektrickým
pohonem. Poražený uchazeč o zakázku
Workhorse Group chtěl vyrábět pouze
elektricky poháněná vozidla. President
Joe Biden nedávno slíbil nahradit vozidla
pod kontrolou americké vlády, včetně
230 000 aut USPS, elektromobily. Současná
dodávková vozidla USPS jsou v průměru
téměř 30 let stará, vykazují vysokou
spotřebu benzinu a vyžadují každoročně
5000 USD na údržbu.

AM General představuje zcela nový Humvee
Výrobce lehkých taktických vozidel AM
General na výstavě IDEX v Abú Dhabí
2021 představila nový Humvee NXT 360,
lehké taktické vozidlo, které nově definuje
schopnost přežití s úrovní ochrany MRAP.
Je postavené na patentované technologii
umožňující ochranu před hrozbami
kinetické energie ze 360° i vysokou ochranu
před výbuchy. NXT 360 využívá stávající
platformu Humvee a přidává k ní mnoho
vylepšení. K pohonu slouží přeplňovaný
turbodiesel V8 6,5 l/150 kW (205 k) nebo

184 kW (250 k). Karoserie je dvou-, čtyř –
nebo šestimístná.

Další témata 8. týdne na autoweek.cz
Porsche 911 GT3 – sériový model blízký závodnímu vozu
Dopravci v problémech, lety duchů a problémy na hranicích
Pneumatiky Nexen z Žatce směřují do Nošovic
Akvizice mezi pneumatikáři: Goodyear kupuje Cooper
Společná softwarová platforma Bosch a Microsoft
Funkce zadní a brzdové svítilny pomocí jediné LED od Hyundai Mobis
Sdílení Autonapůl – v Brně i s Teslou
Škoda Auto Kvasiny podporuje zájem o technické obory
více na
www.autoweek.cz

DAF LF Electric pro bezemisní
městský rozvoz
Společnost DAF Trucks rozšiřuje svou
elektrifikovanou
produktovou
řadu
o plně elektrické rozvážkové vozidlo
určené pro městské aplikace. DAF byl
prvním evropským výrobcem nákladních
vozidel, který uvedl na trh plně elektricky
poháněný tahač – model CF Electric
především pro distribuci do supermarketů
a meziměstskou přepravu. Nedávno DAF
rozšířil svou nabídku elektrických vozidel
o model 6×2 CF Electric vybavený řízenou
zadní nápravou ideální například pro svoz
odpadu.
Nový LF Electric pohání trakční
elektromotor se jmenovitým výkonem 250
kW (špička 370 kW) a jmenovitým točivým
momentem 1200 N.m (špička 3700 N.m).
Napájení je z akumulátoru s kapacitou
282 kWh (efektivní 254 kWh). Díky tomu má
LF Electric dojezd 280 km. Prostřednictvím
běžné elektrické sítě
(třífázový proud 400 V,
22 kW) lze akumulátor
nabít z 20 % na 80 %
za 6,5 hodiny, plné
nabití z 0 % na 100
% trvá až 12 hodin.
Rychlé nabíjení stejnosměrným proudem
650 V/150 kW trvá 60 minut od 20 % do 80 %
nebo dvě hodiny do 100 %. DAF LF Electric
je k dispozici s možností volby rozvorů
5,3 m nebo 5,85 m a má užitečné zatížení 11
700 kg. Řada DAF LF Electric byla vyvinuta
ve spolupráci se společností Dana. Výroba
začne v květnu v závodě Leyland Trucks ve
Velké Británii.

Vychází magazín Autoservis
& mobilita leden/únor 2021
Nové vydání magazínu přináší detailní
představení
nové
generace
vozu
Volkswagen
Jiří Picek Caddy Cargo a přibližuje
přechod nákladní silniční dopravy v EU
k bezemisnímu provozu bez fosilních paliv.
V rámci hlavního tématu pneumatiky
a kola přináší hodnocení on-line prodeje
pneumatik, popisuje nástup celoročních
pneumatik
a
představuje
novinky
v nabídce Alcar Bohemia a Goodyearu.
Přibližuje i výrobu biometanu pro pohon
automobilů, informační systém JLR Pivi
Pro a mnoho dalších zajímavých témat.
Magazín Autoservis & mobilita leden/
únor 2021 je kromě tištěné podoby
zdarma
dostupný
na
stránkách
www.autoservismagazin.cz.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Vít Pěkný končí kariéru u Fiatu

FCA přesouvá část pražské
centrály do Budapešti
Český import FCA loni opustil svoji
centrálu v Praze 4 a přešel na kompletní
home oﬀice. Jak automobilka, v mezidobí
přejmenovaná na Stellantis, reaguje
na letošní situaci? Hovořili jsme s Fleet
and Business Sales manažerem Pavlem
Schröderem.
„V polovině loňského roku jsme
uzavřeli pražskou kancelář na Brumlovce
a zaměstnanci přešli trvale na režim
„home office“. Vzhledem k tomu, že
naše výkonnost a efektivita práce se
nezměnila, nebyl důvod kanceláře
dále využívat a platit nájemné a další
náklady s tím spojené. Na přelomu roku
jsme dále přistoupili k organizačním
změnám a přesunuli vybrané pracovní
pozice,
zejména
z
produktového
a komunikačního marketingu, do naší
CEE centrály v Maďarsku,“ uvedl pro
Importérský speciál Automakers Schröder.

Dvacet let sledujeme kariéru dovozce
aut Víta Pěkného. S koncem února odešel
dosavadní sales manažer značek Fiat,
Alfa Romeo a Jeep z byznysu. Pěkný
v minulosti prošel angažmá u několika
automobilek a vedl import Kia Motors
Czech. Řídil také byznys NH Caru nebo
pomáhal v Autobondu. V červenci
2018 byl jmenován ředitelem prodeje
osobních vozů FCA Central & Eastern
Europe. Pěkného nadějnou kariéru u Italů
ale ovlivnily okolnosti. Automobilka, která
v mezidobí přešla do nově vytvořené
skupiny Stellantis, letos stěhuje pražskou
centrálu do Budapešti. „Nabídku na přesun
jsem dostal, ale nevyužil. Moje působení
ve Stellantisu skončilo v pátek 26. února,“
upřesnil Pěkný.

Jiří Picek

Zemřel Petr Lange, první šéf Seat Import
Společnost Porsche ČR
s lítostí oznamuje, že nás dne
19. února ve věku 78 let opustil

Dr. Petr Lange, první ředitel dovozní
organizace Seat, který značku vedl
v letech 1992 až 1998.
více na
www.automakers.cz
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Cupra zahajuje
novou éru
modelem Born

Škoda nabídne
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dva další
elektromobily
Peugeot má
nového lva

Evropa potřebuje
nabíjecí
infrastrukturu

Škoda nabídne minimálně dva další elektromobily
Při příležitosti odhalení prvních informací
o nové generaci Škoda Fabia poskytl generální
ředitel společnosti Škoda Auto Thomas Schäfer
exkluzivní rozhovor agentuře Newspress.

„Předpokládejme, že naši inženýři a designéři
mají spoustu nápadů pro další modely založené
na platformě MEB. Enyaq iV a Enyaq iV Coupé
nebudou jedinými elektromobily. Svým
zákazníkům nabídneme minimálně dva další
plně elektricky poháněné modely Škoda.“
Volkswagen vyvinul malý elektrický model,
takzvaný ID.1, jako náhradu za e-up. Mohlo by
být takové auto zajímavé i pro Škodu?
„Je to skutečně atraktivní segment, a to i pro
Škodu.“
Nová Fabia je nyní přes čtyři metry dlouhá –
není tu rostoucí poptávka po novém základním
modelu Škoda? Bude nástupce modelu Citigo
se spalovacím motorem?

Ve společnosti Škoda jste již šest měsíců. Vaše
dosavadní dojmy?
„Škoda je značka s působivou historií, skvělými
produkty, senzačním týmem a především slibnou
budoucností. Cítím se v Mladé Boleslavi velmi
dobře, stejně jako ve svém novém domovském
městě Praze – krásném městě, dokonce
i v lockdownu.“
Generální ředitel VW Herbert Diess od
Škody požaduje „více agresivity“ – jak si to
interpretujete?

„V současné době neplánujeme nástupce
Citigo. Místo toho pracujeme na velmi dostupné
základní úrovni modelu Fabia.“
Plánujete pokračovat v prodeji modelu Fabia
ve verzi WRC2 prostřednictvím Škody Motorsport?
„Jedna věc je jistá: naše oddělení
motoristického sportu plánuje vývoj nástupce
aktuálně velmi úspěšné soutěžní verze modelu
Fabia. Jen krátce – vyčkejte!“

„Pan Diess a já se shodujeme: značka Škoda
má jasně definovanou pozici a vychází vstříc
potřebám zákazníků. Naše modely přesvědčují
poměrem ceny a výkonu a jsou technicky
nejmodernější. „Větší agresivitou“ myslel, že
bychom měli náš potenciál plně využít na
rozvíjejících se trzích a v základních segmentech.
Abychom tento mandát mohli plnit, převzali jsme
kromě Indie také odpovědnost za regiony Rusko
a severní Afrika. Rovněž plánujeme přidat do
stávající modelové nabídky další, cenově zvláště
dostupnou základní variantu.“
Jak to bude s elektrickými modely založenými
na platformě MEB – nebude to jen Enyaq iV
a Enyaq iV Coupé, že? Kolik plně elektricky
poháněných modelů bude následovat do roku
2025?

více na
www.autoweek.cz

Peugeot má nového lva
Nejstarší stále fungující automobilová
značka na světě přichází s novým logem. Nejde
o nenápadnou inovaci, jako tomu bylo nedávno
u VW nebo Opelu. Nová generální ředitelka
značky Peugeot Linda Jacksonová ve svém
prvním veřejném vystoupení v nové funkci uvedla
revoluční proměnu grafické identity značky
podtrženou nově pojatým logem. Samozřejmě
v něm zůstává lev, který je symbolem značky
už od roku 1858. V nové podobě už ale nestojí
na zadních nohách, ale jde o impozantní
stylizovanou lví hlavu ve štítě.
Peugeot v posledních deseti letech prošel
velkou proměnou symbolizovanou posunem
k prémiovosti. Tento úspěšný přerod doprovází
nabídka zákazníkům volit z pohonné jednotky
podle vlastních představ – se zážehovým nebo
vznětovým motorem, s hybridním či elektrickým
pohonem. Peugeot nechává volbu na
zákaznících, ale jeho snahou je prodávat 80 %
vozů s elektrifikovaným pohonem.
Nově jako součást skupiny Stellantis Peugeot
připravuje novou modelovou řadu, jejímž

prvním zástupcem bude nový Peugeot 308,
který bude představen 18. března. Nové logo,
už 11. v historii, se tak stane symbolem nové
éry. Je snadno identifikovatelné, představuje
výraznější styl a kvalitu ale současně vychází
vstříc i digitalizované podobě. Nová korporátní
identita i logo jsou dílem vlastních pracovníků
studia Peugeot Design Lab, kteří na nové podobě
pracovali od roku 2017. Ohlas veřejnosti na své
nápady už si ověřili dřív na konceptu e-Legend
vystaveném na autosalonu v Paříži v roce 2018.
Peugeot si klade za cíl proměnit každý
okamžik, který zákazník stráví se značkou
Peugeot, v kvalitně prožitý čas, a to ať už je to
čas strávený ve voze nebo věnovaný jakékoliv
komunikaci se značkou – počínaje webovými
stránkami až po podobu prodejen a servisů.
Linda Jacksonová k tomu řekla: „Naše pojetí
mobility není vyjádřeno kilometry, ale časem.
Nejde o to, jak dlouhou vzdálenost ujedeme,
ale kolik času trávíme ve voze. Přitom je základní
filosofií Peugeotu svoboda. S novou identitou
a logem se základní hodnoty Peugeotu nijak
nemění, pouze se tím završuje posun značky na
vyšší úroveň.“
více na
www.autoweek.cz

Cupra zahajuje novou éru modelem Born
Značka Cupra slaví třetí výročí. Její první
elektromobil Born bude impulsem pro
transformaci obchodního modelu společnosti
prodejem na bázi předplatného.
Cupra dosud prodala 65 000 vozů, z toho
v roce 2020 27 400 – 13 400 modelové řady
Leon, 10 400 modelu Ateca a 3600 prvního
modelu vyvinutého exkluzivně pro značku Cupra
Formentor, prodávaného jen posledních sedm
týdnů. Předseda představenstva značky Cupra
Wayne Griﬀiths k tomu řekl: „Cupra pokračovala
v růstu dokonce i v průběhu pandemie. Letos
očekáváme zdvojnásobení objemu prodeje
z roku 2020 a dosažení 10% podílu na prodeji
společnosti Seat.“
Strategie značky Cupra pro dosažení
letošních cílů spočívá na třech pilířích: posílení
produktové řady její elektrifikací, realizaci nové
prodejní strategie a rozšiřování světa značky
prostřednictvím nových zážitků. Klíčem k růstu

značky v roce 2021 bude elektrifikace. Cílem
značky je 50% podíl plug-in hybridních verzí na
celkovém prodeji modelu Formentor. Nabídku
pohonů po dvojici plug-in hybridů ovšem
nově završuje Formentor VZ5 s pětiválcem 2,5
TSI/287 kW (390 k), pohonem všech kol 4Drive
a adaptivním podvozkem DCC. Cupra vyrobí
jen 7000 vozů této speciální edice.
Představení sériově vyráběného elektromobilu
Cupra Born má být impulsem pro transformaci
společnosti. Wayne Griﬀiths k tomu říká: „Cupra
Born přinese svým designem a výkony revoluci
na trh elektricky poháněných vozů. Toto vozidlo
zvýší ziskovost společnosti. Tímto vozem chceme
přispět k elektrifikaci Španělska a světa. Rovněž
chceme, aby se nová generace mladých stala
součástí této transformace. Proto budeme toto
vozidlo nabízet také na základě předplatného
s měsíčním poplatkem za jeho používání a další
související služby.“
Elektromobil s dojezdem 500 km by měl
získat nové klienty, kteří hledají nejvyspělejší
technologie s minimálním vlivem na životní
prostředí. Proto se některé díly tohoto modelu
budou vyrábět z recyklovaných plastů. Výroba
vozu začne ve druhé polovině roku v německém
Cvikově.
Wayne Griﬀiths současně oznámil, že značka
pracuje na tom, aby proměnila koncepční
elektromobil Cupra Tavascan v realitu.
více na
www.autoweek.cz

Evropa potřebuje nabíjecí infrastrukturu
Oliver Zipse je předsedou představenstva
společnosti BMW AG a presidentem Asociace
evropských výrobců automobilů ACEA.
V oficiálním sdělení ACEA Zipse uvedl:
Evropský automobilový průmysl směřuje
ke klimatické neutralitě. Ochranu klimatu
považujeme za mnohem víc než ekologický
závazek. Jde o ekonomickou budoucnost Evropy.
Usilujeme o vývoj dalších průlomových řešení
v oblasti inovací, s jasným omezením – nové
technologie a produkty, které umožňují další růst,
zároveň minimalizují dopad na přírodu a klima.
Evropský automobilový průmysl je na cestě ke
klimatické neutralitě. Podle Zeleného údělu
by do roku 2050 již neměl být CO2 z dopravy
problémem.
Za tímto účelem je zásadní zajistit, aby měla
elektrifikovaná vozidla přístup k dostatečně
rozvinuté síti nabíjecí a doplňovací infrastruktury.
To zahrnuje tři oblasti: veřejná dobíjecí stanice,
soukromé dobíjecí místa potřebná pro
domácnosti a dobíjecí místa na pracovištích.
To vyžaduje celoevropské úsilí se závaznými
a měřitelnými cíli.
Podle Evropské komise budou do roku
2029 zapotřebí nejméně tři miliony veřejných

dobíjecích stanic pro automobily – včetně
jednoho milionu do roku 2024 – aby bylo možné
splnění cílů složení vozového parku pro emise CO2
dohodnuté v roce 2019 pro osobní automobily
a dodávky. V soukromém i pracovním prostředí
bude potřeba desetkrát více nabíjecích stanic.
To je jediný způsob, jak zajistit adekvátní přístup
k minimálně 30 milionům elektrických vozidel,
které při současných cílech očekáváme na
evropských silnicích do roku 2030.
Otázka infrastruktury však zůstává zcela
nevyřešená. Evropská komise přesto zvažuje
zpřísnění cílů limitů vozového parku osobních
automobilů z – 37,5 % na – 50 % mezi lety 2021
a 2030, zatímco Zelený úděl si klade za cíl snížit
celkové emise CO2 o 55 % v letech 1990 až 2030.
Evropský automobilový průmysl bude
pokračovat ve svém úsilí v boji proti změně
klimatu. Jedna věc však musí být jasná: pokud
se cíle emisí CO2 u vozového parku dále zpřísní,
rostoucí počet elektricky poháněných vozidel
také zvýší poptávku po infrastruktuře. Pro každé
1 %, o nějž se cíl zvýší, budeme potřebovat
dalších alespoň 200 000 veřejných nabíjecích
míst nad rámec tří milionů, které jsou již nyní do
roku 2030 potřebné.
více na
www.autoweek.cz

Zákazníci v Číně chtějí nakupovat auta on-line
V Číně rychle roste zájem o nákup automobilů
on-line. Poradci společnosti Accenture proto
výrobcům automobilů doporučují, aby změnili
své prodejní metody. Ale to není tak snadné.
Podle analýzy poradenské firmy Accenture
se stále víc čínských zákazníků při zájmu
o nové auto obrací na nabídku na internetu.
Dotazováni byli čínští spotřebitelé i odborníci,
maloobchodníci a manažeři z oboru.
Doporučení, které Accenture odvozuje
z výsledků analýzy, je jednoznačné: výrobci
automobilů a jejich prodejci by se měli
vypořádat s „radikálně novým způsobem
prodeje“, aby využili očekávaný budoucí růst
této formy.
„Jedinou cestou, jíž se v Číně nadále daří,
je rozumné investování do přímých vztahů se
zákazníky. Vždy je třeba brát v úvahu vlastní,
nejlépe digitální, prodej namísto klasického
uspořádání výrobce a velkoobchodníka,“ uvádí
se v závěru analýzy.

„Tradiční způsob prodeje automobilů bude
brzy zastaralý. Tradiční prodejci by do poloviny
30. let 20. století mohli ztratit až 30 % objemu
prodeje navzdory předpokládanému celkovému
nárůstu trhu. Je zde poptávka po jasných
informacích, stejně jako po dobrých službách
a transparentnosti cen na internetu,“ tvrdí autoři.
Pro mnoho výrobců je plně on-line prodej
stále relativně nevýznamný ve srovnání s rolí
showroomů a jiných forem kamenných obchodů.
Zavedení maloobchodníci, stejně jako v jiných
průmyslových odvětvích, varují, že se musí najít
rovnováha mezi starým a novým, aby se klasické
podnikání nezhroutilo.
Na druhé straně je zde značná síla organizací
prodejců, a to i v Číně. Podle Accenture proto
změna neproběhne bez odporu. Například
u Audi před několika lety došlo k vášnivým
sporům. V té době se čínští autorizovaní prodejci
společnosti postavili proti plánované změně
strategie, protože se obávali větší konkurence.

více na
www.autoweek.cz

