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Volkswagen čeká radikální proměna
Značka Volkswagen urychluje transformaci
v softwarově orientovaného poskytovatele
mobility. Šéf značky Ralf Brandstätter představil
novou strategii Accelerate do roku 2030,
navazující na ambiciózní cíle celé skupiny VW:
„Se strategií Accelerate zvyšujeme rychlost na
naší cestě k digitální budoucnosti. V příštích
několika letech proměníme Volkswagen víc, než
kdy dřív.“
Brandstätter ohlásil zdvojnásobení cílové
hodnoty podílu elektromobilů v prodejní bilanci
značky pro rok 2030 – místo 35 % ze všech vozů
Volkswagen prodaných v Evropě by to mělo být
70 %, v USA a Číně minimálně 50 %. Volkswagen
bude každý rok uvádět na trh minimálně
jeden model s elektrickým pohonem. Modely
poháněné vysoce účinnými spalovacími motory
by se měly stát zdrojem zisku pro financování
procesu změn: „Po určitou dobu ještě budeme
spalovací motory potřebovat, ale chceme
je mít co nejhospodárnější. Proto je budeme
elektrifikovat. S nejnovější generací plug-in
hybridní technologie budou mít elektrický dojezd
až 100 km.“
„Po rozvoji elektromobility přichází druhá,
mnohem významnější proměna automobilového
průmyslu, kterou je digitalizace a proměna
produktů určovaná softwarem,“ řekl Brandstätter,
který je přesvědčen, že Volkswagen má v tomto
ohledu výhodu: „Zatímco ostatní jsou stále ještě
uprostřed transformace k elektromobilitě, my
už podnikáme velké kroky směrem k digitální
transformaci.“

Digitální vybavení vozů Volkswagen je
standardně navrženo tak, že všechny možné
funkce jsou již předinstalovány a uživatelé je
mohou podle potřeby aktivovat (viz. str. 11). Tento
postup by měl snížit dříve nákladnou rozmanitost
a složitost mnoha různých nabízených variant
stejného modelu.
Brandstätter chce urychlit digitalizaci a rozšířit
oblast podnikání společnosti o využití dat
a možnost stahování dalších funkcí. V této oblasti
by měly vzniknout zcela nové obchodní modely
generující v budoucnu větší zisk než samotný
prodej vozidel. Další rozšíření přinese příchod
autonomního řízení a nástup umělé inteligence.
Automobil se pak stane zdrojem příjmů po celou
dobu jeho životnosti.
Ústředním bodem je, že kontrola nad
daty zůstává u Volkswagenu. „Pokud je dáte
k dispozici někomu jinému, nemůžete tyto
obchodní modely rozvíjet. Proto jsme se rozhodli
podržet vše ve svých rukou. Pro vývoj softwaru
spustila společnost VW v loňském roce vytvořila
novou organizaci Car.Software, která má nyní
do roku 2024 vyvinout vlastní operační systém
VW.OS,“ řekl Brandstätter
více na
www.autoweek.cz

Honda ohlašuje autonomní řízení 3. úrovně
Honda v Japonsku uvádí do prodeje
model Legend Hybrid EX, který za
určitých podmínek umožňuje autonomní
řízení úrovně 3, tedy může se řídit úplně
samočinně. Kromě známého asistenčního
systému Honda Sensing má Legend Hybrid

EX systém Sensing Elite s funkcí Traffic Jam
Pilot, která vozu umožňuje autonomní řízení
v dopravní zácpě. Japonské ministerstvo
dopravy pro tento vůz už vydalo potřebné
povolení. V pomalém provozu nebo na
dálnici může řidič sundat ruce z volantu
a nechat auto jet bez potřeby jeho
zásahu. Systém využívá trojrozměrné mapy
s vysokým rozlišením, data z globálního
navigačního družicového systému GNSS
a komplexní sledování okolí vozidla.
Vůz může nejen sledovat vozidlo před
sebou, ale také může měnit jízdní pruhy.
Řidič ovšem musí být připraven kdykoli
znovu převzít řízení. Pokud nezareaguje
na opakované výzvy, počítač s pomocí
funkce Emergency Stop Assist nasměruje
auto na okraj vozovky a zastaví jej.

Octavia G-Tec s přímo řazenou převodovkou
Škoda
Auto
doplňuje
nabídku
svých vozů na stlačený zemní plyn. Na
český trh přichází Octavia s motorem
1,5 G-Tec o výkonu 96 kW (130 k)
v kombinaci šestirychlostní přímo řazenou
převodovkou. S karoserií liftback prodejní
cena začíná na 563 900 Kč. Protože tento
pohon lze kombinovat i s akčními modely,
podařilo se doporučenou prodejní cenu
v kombinaci s časově omezenou speciální
akční nabídkou pro soukromé zákazníky
dostat na hodnotu 530 900 Kč včetně
DPH, v případně Combi to je 570 900 Kč.
Motor 1,5 G-Tec o výkonu 96 kW (130 k) se

ve čtvrté generaci modelu Octavia dosud
nabízel výhradně se sedmistupňovou
převodovkou DSG s aktuální akční cenou
od 580 900 Kč.
Pro modelové řady Scala a Kamiq je
k dispozici pohonná jednotka 1,0 G-Tec/66
kW (90 k), která se specifikací Style přijde
na 482 900 Kč resp. 495 900 Kč.

Krátce
Ve vedení Toyota Motor Europe vystřídal Matthew Harrison Johana van Zyla
odcházejícího do důchodu.
Rychlé plody od Stellantisu pro FCA: už v roce 2022 se v továrně Tychy v Polsku začne
vyrábět malý Jeep na platformě PSA.
více na
www.autoweek.cz

Toyota připravuje nové auto pro Kolín
Toyota poprvé oficiálně potvrdila vývoj
nového miniautomobilu, který bude stát na nové
platformě TNGA-B jako Yaris a měl by nahradit
model Aygo, jehož výroba bude ukončena
v roce 2022.
Předběžné ohlášení plánů pro budoucnost
není u Toyoty moc obvyklé. O to pozoruhodnější
a velmi důležité pro její výrobní závod v Ovčárech
u Kolína je proto oficiální oznámení: „Toyota
zůstává loajální k malému vozu.“
Po nové generaci modelu Yaris, právě
oceněné titulem Evropské auto roku, a již
ohlášeném crossoveru Yaris Cross se bude
na platformě TNGA-B (Toyota New Global
Architecture) vyrábět třetí model pro evropský
trh. Podle informace Toyoty to bude „základní
model ve světě Toyoty“. Spolu s oběma verzemi
Yarisu dostane tuto platformu v Evropě 500 000

vozů ročně a ta se tak stane důležitým pilířem
prodejní strategie japonské značky v Evropě.
Toyota ve zprávě model nepojmenovala,
ale je jasné, že jde o nástupce modelu Aygo.
Na rozdíl od jiných výrobců se Toyota tohoto
segmentu nevzdává navzdory stále se zvyšujícím
problémům se splněním emisních limitů CO2,
které paradoxně znevýhodňují nejhospodárnější
lehká auta. Nové mini auto by přesto nemělo
mít elektrický pohon, ale vysoce účinný malý
spalovací motor, protože kupující jej v tomto
segmentu nejvíc vyžadují. Toyota k tomu ale
dosud neuvedla žádné podrobnosti. Aby
bylo nové městské mini pro kupující atraktivní
v cenově velmi citlivém segmentu, je zapotřebí
vyrábět jej ve velkém množství.
Současné Aygo je stále společným
produktem s PSA. Vyrábí se v českém závodě
v Kolíně společně s postupně vyřazovanými vozy
Peugeot 108 a Citroën C1. V říjnu se společnost
PSA rozhodla nepokračovat ve výrobě miniaut
se spalovacími motory. Od začátku roku Toyota
zcela převzala do té doby společný závod
TPCA v Kolíně. Nově byl přejmenován na
Toyota Motor Manufacturing Czech Republic
(TMMCZ). Zahájení výroby nového Yarisu je
zde naplánováno na polovinu roku a s největší
pravděpodobností se zde bude také vyrábět
nástupce modelu Aygo.

více na
www.autoweek.cz

Nové malé SUV Hyundai Bayon
Kromě modelu Nexo s palivovými
články Hyundai v Evropě nabízí jen tři SUV:
Kona, Tucson a Santa Fe. Nyní přichází
nový model Bayon do hodně obsazeného
segmentu městských SUV, kde již Hyundai
má model Kona. Bayon je dlouhý 418
cm, takže je jen o 2,5 cm kratší než Kona
a rozvor náprav 258 cm je o 2 cm kratší.
Bayon ovšem má výhodu zavazadlového
prostoru s objemem 411 l oproti 374 l
u Kony. Oba se zásadně odlišují platformou
– Bayonu má platformu GB jako u i20.
Zatímco Kona má verzi N Line, elektrické
i hybridní pohony a pohon všech kol,
Bayon hraje roli zvýšeného i20 s nímž sdílí
motory a některé komponenty. Bayon má
standardně Full LED osvětlení a v interiéru
najdeme 10,25“ digitální přístrojový panel

a centrální dotykový displej také 10,25“,
v základní výbavě ovšem jen 8“. Jen
zážehové motory budou 1,2 MPi/62 kW
(84 k) a 1,0 T-GDi/74 kW (100 k) resp. 88
kW (120 k) s mildhybridní 48 V technikou,
přičemž verze 74 kW bude k dispozici i bez
technologie MHEV. Hyundai Bayon bude
vyrábět závod Hyundai Assan v tureckém
Izmitu.

Volvo představilo první elektromobil C40 Recharge
Číňany kontrolovaná švédská automobilka
Volvo Cars v příštích letech představí novou
rodinu elektromobilů aby do roku 2030
mohla nabízet jen elektricky poháněné
vozy, které se budou všechny prodávat

pouze on-line (více na str. 12). První
z těchto modelů C40 Recharge je plně
elektrické SUV s dojezdem 420 km. Jedná
se o vůz postavený na základě platformy
CMA a současně o první Volvo navržené
jen pro elektrický pohon. Vyrábět se bude
v belgickém Gentu. Volvo bude pro své
elektrické modely poskytovat bezdrátové
aktualizace a opravy. To znamená, že
softwarové vybavení C40 Recharge
bude v průběhu času rozšiřováno
pomocí softwarových aktualizací OTA
(Over-the-air).

Další témata 9. týdne na autoweek.cz
Růst počtu nabíjecích stanic ABB
Úspěšný rok pro službu sdílení HoppyGo
Vychází magazín Autoservis & mobilita leden/únor 2021
Nové verze elektrického Renaultu Twingo
Společnost Cebia získal holding EAG
více na
www.autoweek.cz

Volkswagen přidává nové verze modelu ID.3
Volkswagen
rozšiřuje
nabídku
verzí
elektromobilu
ID.3.
Novinkou
v konfigurátoru jsou varianty City a Style,
které používají nejmenší akumulátor
s kapacitou 45 kWh a trakční elektromotor
s výkonem 110 kW, takže mají dojezd

350 km podle WLTP. Varianty City a Style
se liší především rozsahem výbavy.
City se dodává s pakety Infotainment
(tzn. s navigací, infotainmentem MIB-4,
10“ displejem a hlasovým ovládáním)
a Comfort a přijde na 895 900 Kč.
Další novinkou je Volkswagen ID.3 Tour 5
s pěti sedadly a největším akumulátorem
s kapacitou 77 kWh. Verze ID.3 Tour 5 bude
přidána do konfigurátoru v blízké době,
u prodejců však jej lze již objednávat.
Čtyřmístný ID.3 Tour zůstává i nadále
v nabídce.

Lidl zahajuje prodej nových automobilů
Diskontní řetězec Lidl se v Německu
zapojuje i do automobilového trhu
a zákazníkům nabízí vozidla na leasing.
Začíná s městským SUV Kia Stonic 1,0
T-GDi/74 kW (100 k) Vision v černé barvě,
které poskytuje za měsíční sazbu 135
eur (3535 Kč) se smlouvou na 48 měsíců
a nájezd 10 000 km ročně. Na vyžádání
je k dispozici také balíček „Údržba
a opotřebení“ (od 20,80 eur za měsíc).
Dodací lhůta je šest až osm týdnů po
podpisu digitální smlouvy. Vozy se vydávají
ve třech místech u Sixt Leasingu v Německu,
za 8,05 eura je možná i dodávka až na

určenou adresu. K dispozici jsou také
dvě auta Renault: Twingo 48 kW (65 k)
s leasingem od 99 eur a Clio 50 kW (67 k)
se sazbou od 109 eur. Pronajímatelem
ovšem není Lidl, ale Sixt Leasing a obchod
zprostředkovává
berlínský
start-up
Vehiculum. Stejní partneři podobný projekt
zkoušeli už před dvěma lety s Fiatem 500,
jehož se během jediného týdne prodalo
1000 kusů.

Krátce
Carlos Tavares varoval, že v italských továrnách FCA jsou dvojnásobné výrobní
náklady ve srovnání s Francií a Španělskem.
Vicepresident VW China Weiming Soh překvapivě po 15 letech opouští koncern VW
aby převzal řízení čínských aktivit Renaultu.
Německý průmysl včetně automobilového čelí výstražným stávkám – odborům se
nelíbí, že dělníci nemají nic z miliard státní podpory, kterou společnosti dostávají
z peněz daňových poplatníků.
více na
www.autoweek.cz

Textilní obor ovládl mega trend: sdílení textilu
Používání čisticích utěrek v systému
sdílení zaručuje nejlepší poměr ceny
a výkonu, ale také čisté ekologické
svědomí.
Vyhazování
průmyslových
utěrek po jejich použití už nepřichází
v úvahu. Zatěžuje životní prostředí
a je ekonomicky neefektivní. Mnoho
společností ještě před několika lety
příliš neuvažovalo nad plýtváním zdroji
a souvisejícími dodatečnými náklady.
Koupily se jednorázové papírové utěrky
nebo hadříky na čištění a po použití se
vyhodily. V poslední době ale dochází
k důslednému přehodnocování tohoto
přístupu. Na scénu přichází sdílení textilu
místo jeho vlastnění. Jedním z průkopníků
tohoto efektivního systému je MEWA.

MEWA doručí čisticí utěrky, které zákazníci
po použití uschovají, servisní řidiči je poté
odvezou. Díky tomu se neplýtvá zdroji
a nedochází k produkci zbytečného
odpadu. Navíc se uživatelé nemusejí o nic
starat, ušetří čas i peníze. MEWA špinavé
utěrky vyzvedne, vypere je a čisté doručí
včas zpět v bezpečných kontejnerech
Safety Container SaCon.

Nürburgring prohlubuje spolupráci s Goodyearem
Německý Nürburgring si vybral společnost
Goodyear
za
oficiálního
partnera
pro dodávky pneumatik. Rozšířená
podpora značky Goodyear se vztahuje
na celý vozový park Nürburgringu,
včetně Nürburgring Driving Academy,
Ring°kartbahn a flotily terénních vozidel.
Goodyear současně posílí svou přítomnost
na jedné z nejznámějších a nejnáročnějších
závodních a testovacích tratí na světě.
Současné rozšíření spolupráce zahrnuje

využití vizuální identity značky na okruhu.
Rebranding je výrazem návratu značky
Goodyear, která hned při svém loňském
comebacku
zaznamenala
vítězství
v seriálu závodů Nürburgring NLS Endurance
Series. NLS se jezdí výhradně na Severní
smyčce (Nordschleife), 25 km dlouhém
okruhu v pohoří Eifel. Okruh se využívá
pro mistrovství NLS a pro závod Světového
poháru FIA cestovních vozů, který se jede
pod záštitou značky Goodyear. Severní
smyčku výrobci automobilů a pneumatik
používají k testování svých nejnovějších
produktů při maximálním zatížení. Také
Goodyear má na okruhu se 170 zatáčkami
vývojové centrum.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Martin Pajer prodal společnost
Cebia holdingu EAG

Novým PR managerem
českého Fordu Petr Burián
Společnost Ford Motor Company
oznámila jméno nového PR manažera
pro český trh. Stane se jím Petr Burián. Ve
funkci Communication & Public Affairs
Manager nahradí Martina Linharta, jenž
ukončil spolupráci se značkou na konci
roku 2020. Petr Burián přichází s více než
osmiletými zkušenostmi z komunikace
a marketingu. Funkci převezme od
1. dubna 2021.
„Na spolupráci se značkou Ford se velmi
těším, její čerstvě představená evropská
strategie slibuje spoustu zajímavých
novinek a já jsem rád, že budu moci být
u toho,“ uvedl Petr Burián. „Věřím, že nám
změna prospěje, a už teď se těšíme na nový
pohled na věc. Jedním z prvních úkolů,
které na nového PR manažera čekají,
bude uvedení přelomového modelu
Mustang Mach-E na český trh v polovině
tohoto roku,“ dodal Country Manager
značky Ford pro Českou republiku Libor
Beneš.

Společnost Cebia, specialista na
prověřování
historie
vozidel,
jejich
oceňování a zabezpečování, po 30 letech
mění majitele. Od zakladatelů ji získal český
technologický holding EAG ze skupiny
Portiva, největší soukromý poskytovatel
softwaru pro oblast automotive v České
republice i na Slovensku. Vrcholový
management společnosti Cebia v čele
s Martinem Pajerem, dosavadním
většinovým vlastníkem a jednatelem
společnosti Cebia, zůstává nezměněn.
Pro EAG je akvizice společnosti Cebia
krokem na cestě pokrýt vlastními řešeními
celý životní cyklus vozidla. Už nyní jeho
software využívá přes 80 % českých
dealerství, autobazarů, servisů a STK. EAG
plánuje produktové portfolio společnosti
Cebia dál rozvíjet. Cílem holdingu EAG,
jenž zahrnuje například on-line prodejce
ojetých vozů Carvago či softwarové
platformy TEAS a Autosoft pro dealerství,
servisy a autobazary, je vybudovat
Jiří Picek
integrované
řešení s řadou nových
funkcionalit pro využití nejen v České
republice, ale i v zahraničí.

více na
www.automakers.cz
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Tajuplný projekt
Volkswagen
Trinity

Riziko platební
neschopnosti
v Německu roste

Volvo sází
na konec
spalovacích
motorů

VW zavádí pro
elektromobily ID
aktualizace Over-the-Air

Alcar představil
novinky od značek
AEZ, Dotz a Dezent

Tajuplný projekt Volkswagen Trinity
V rámci představení plánů proměny značky
Volkswagen v nejbližší budoucnosti Accelerate
její šéf Ralf Brandstätter také zmínil nejzajímavější
a zároveň nejutajovanější projekt Trinity,
elektromobil, který má být uveden do sériové
výroby ve Wolfsburgu v roce 2026.
Šéf značky Volkswagen Ralf Brandstätter již
v lednu naznačil, že se ve Wolfsburgu pracuje na
ploché platformě nové generace SSC (Scalable
Systems Platform) pro elektromobil Trinity, zcela
odlišné konstrukci od modelů řady ID vyráběných
ve Cvikově na bázi koncernové platformy pro
elektromobily MEB.
Brandstätter poprvé naznačil, že má jít
o nový prestižní model, který by měl přijít v roce
2026 do sériové výroby ve Wolfsburgu. Podle
zveřejněného profilu půjde o prodloužený sedan/
liftback se střechou ve tvaru kupé. Velikost vozu
by měla být mezi čtyřmetrovým kompaktním
hatchbackem ID.3 a plánovaným elektricky
poháněným Passatem Aero-B dlouhým více než
450 cm.

Brandstätter prohlásil, že Trinity nastaví nové
standardy pokud jde o dojezd a míru autonomního
řízení: „Trinity se pro naše zákazníky stane jakýmsi
pomyslným strojem času, protože jim během jízdy
ušetří čas a zbaví je stresu – na počátku s dojezdem
více než 600 km a autonomním řízením na úrovni
2+, ale technicky by mělo být toto vozidlo již
připraveno na úroveň 4. Funkce, v jejímž rámci řidič
může dočasně zcela předat odpovědnost za řízení
vozidla, může být implementována později, jakmile
budou vyjasněny všechny právní a technické
otázky. To by mělo být možné do roku 2030.“
Základem pro Trinity má být škálovatelná
platforma SSC (Scalable Systems Platform) nové
generace, která bude dále rozvíjet současnou
platformu MEB a v Trinity bude použita poprvé.
Software vzejde z nové vlastní organizace Car.
Software, která byla založena v loňském roce.
„Tato technologie se nesmí stát privilegiem
jen pro vyvolené. Díky naší modularitě a výrobě
ve velkém měřítku zajistíme, aby byla dostupná
pro mnoho lidí,“ dodal Ralf Brandstätter.

více na
www.autoweek.cz

Volkswagen zavádí pro elektromobily ID
aktualizace Over-the-Air
Nové elektromobily Volkswagenu ID.3 a ID.4
nyní mohou v Evropě přijímat nové funkce
a technické aktualizace prostřednictvím
sítě W-LAN nebo mobilních sítí. Od osmého
kalendářního týdne Volkswagen všechny nově
vyráběné modely ID vybavuje verzí softwaru
ID.2.1, která vytváří technické předpoklady pro
přenos aktualizací vzduchem. Zákazníkům, kteří
vozidla ID obdrželi dříve, bude nový software
postupně zpřístupňován – samotná první
podrobná online aktualizace je plánována na
léto a každá další v intervalu tří měsíců. K tomu
budou muset jednou navštívit prodejce.
Od léta bude Volkswagen majitelům vozidel
ID poskytovat aktualizaci každé tři měsíce. Kromě
optimalizace softwaru by to mohlo zahrnovat
také instalaci nových funkcí a možnosti
přizpůsobení. „To znamená, že všechny
vozy ID budou v průběhu celého životního
cyklu vybaveny stále aktuálním softwarem.
V budoucnu se bezdrátové aktualizace pro
automobily stanou novou normou. Díky tomu
uchováme všechny prodané vozy ID po celá
léta v aktuálním stavu softwaru jako u nových
automobilů. S novým softwarem bude poprvé
v segmentu velkosériových vozů možné mimo
jiné aktualizovat řídicí jednotky instalované ve
vozidle aniž by zákazník musel jezdit do servisu,“

říká člen představenstva pro technický vývoj ve
společnosti Volkswagen Thomas Ulbrich.
Podle Volkswagenu se v současné době
první aktualizace OTA (Over-the-air) úspěšně
testují ve více než 3000 firemních automobilech,
takže už brzy budou první zákazníci moci těžit
z neustálého zdokonalování a instalace nových
funkcí. To představuje důležitý milník v dalším
vývoji vaší vlastní elektronické architektury.
Software se podle Volkswagenu stává stále více
konkurenčním faktorem a rozhodujícím důvodem
pro budoucí nákup automobilu.
„Volkswagen vysokým tempem urychluje
digitalizaci svých produktů a transformuje
se v plném rozsahu v dodavatele hardwaru,
softwaru a služeb. Zavádění aktualizací
prostřednictvím bezdrátového připojení je
dalším důležitým krokem v naší proměně
v technologickou společnost a ve vývoji nových
obchodních modelů,“ říká generální ředitel
značky Volkswagen Ralf Brandstätter.
Ve střednědobém horizontu má být vytvořena
celoskupinová síť, v níž by mělo docházet
k výměně dat mezi chytrými telefony nebo
tablety zákazníků, aplikacemi v automobilech,
výrobci, prodejci a poskytovateli služeb. Také
ostatní automobilové společnosti investují
spoustu peněz do vytváření sítí.
více na
www.autoweek.cz

Volvo sází na konec spalovacích motorů
Automobilka Volvo Cars oznámila, že do
roku 2030 přejde zcela na elektrický pohon.
S představením prvního z elektricky poháněných
modelů C40 Recharge ohlásila i přechod k plně
on-line prodeji.
Strategie společnosti Volvo Cars se zaměřuje
na nejrychleji rostoucí segment globálního
automobilového průmyslu: luxusní elektromobily.
Kompletní modelová nabídka automobilů Volvo
proto bude mít do roku 2030 plně elektrický
pohon. Švédská automobilka Volvo, kterou
vlastní skupina Zhejiang Geely Holding se
sídlem v Chang-čou, se tak připojila k výrobců
automobilů, kteří plánují do konce tohoto
desetiletí vyřadit z výrobního programu motory
na fosilní paliva. Do roku 2025 by 50 % jejího

celosvětového prodeje měly být plně elektricky
poháněné vozy a zbytek hybridy.
„Jsem zcela přesvědčen, že zde nebudou žádní
zákazníci, kteří by skutečně chtěli setrvat u motorů
na benzin. Jsme přesvědčeni, že elektromobil je
pro zákazníky atraktivnější,“ prohlásil generální
ředitel společnosti Volvo Cars Håkan Samuelsson.
Automobilka Volvo Cars současně zásadním
způsobem mění komunikaci se svými zákazníky.
Rozhodla se opustit stávající obchodní model
a zcela se přesune do online prostředí. Proto
radikálně sníží složitost nabídky svých modelových
řad a poskytne zákazníkům transparentní ceny.
Zákazníci získají možnost vybrat si z předem
konfigurovaných elektrických vozů. Celosvětová
síť automobilky s 2400 prodejci zůstane otevřená
pro servisní vozidla a pomoc zákazníkům s on-line
objednávkami. Online prodej plně elektrických
modelů bude v průběhu letošního roku spuštěn
i v České republice.
Elektrifikace je pro výrobce automobilů drahá
a vzhledem k tomu, že elektricky poháněná
vozidla mají méně pohyblivých částí, očekává
se pokles zaměstnanosti v automobilovém
průmyslu. Generální ředitel společnosti Volvo
Samuelsson k tomu uvedl, že elektrifikace bude
mít v automobilovém průmyslu největší dopad
na závody vyrábějící motory a dodavatele: „To
je samozřejmě spousta zaměstnanců, nicméně
celkově si nemyslím, že to bude velký rozdíl.“
více na
www.autoweek.cz

Alcar představil novinky od značek AEZ, Dotz a Dezent
Alcar pro rok 2021 představil 11 nových designů
litých kol od značek AEZ, Dotz a Dezent. Pro
mnoho automobilů jsou schválená v originálních
rozměrech s ECE homologací, což znamená,
že se dodatečně nezapisují do technického
průkazu vozidla.
Prémiová značka AEZ má pro vozy střední
a vyšší střední třídy novinku Aruba dark
kombinující matně grafitový lak s leštěnou čelní
plochou. Asymetrické křivky se hodí například
pro značky Audi a Volkswagen, pro které jsou
k dispozici v rozměrech od 18“ do 21“. Kolo je
dostupné také ve variantě graphite s grafitovým
lakem.
AEZ Leipzig dark je v rozměrech od 20“ do
22“ pro velká SUV, např. Porsche Cayenne, BMW
X5 a X6 nebo Range Rover Sport. Vysoká tuhost
odlitku umožnila vytvořit jemné paprsky ve tvaru
Y. Černoleštěnou barevnou kombinaci dark
doplňuje verze black s celočerným lakováním.

co je v technologii lakování možné. Kolo
v rozměru 8x19“ ladí s kompaktními vozy, jako
jsou Volkswagen Golf, Ford Focus, Seat Leon,
Audi A3 nebo Hyundai i30.
Dotz Spa dark má asymetrické zakřivené
paprsky pro kompaktní vozy a střední třídu
v rozměrech od 17“ do 19“. Kromě verze s leštěnou
čelní plochou a černým lakem je k dispozici také
ve verzi black s černým lakem. Novinka Dotz
Suzuka blaze nabízí do vysokého lesku leštěnou
čelní plochu v kombinaci se stříbrným lakem.
Metalické částice v laku vytvářejí efekt dvojitého
lesku.
Dezent rozší řil své portfolio sportovních
dvojitých paprsků designu TR o nový barevný
upgrade TR dark v rozměrech od 16“ do 18“. Díky
nové leštěné čelní ploše v kombinaci s černým
lakem se Dezent TR dark hodí ke všem oblíbeným
barvám automobilů.

První z novinek značky Dotz mí ří do
střední a vyšší střední třídy. LagunaSeca dark
s odlehčenou konstrukcí, metalicky šedým lakem
a leštěnou čelní plochou je v rozměrech od 19“
až do 21“ aktuálně největší v nabídce značky.
Nový design s paprsky ve tvaru Y je k dispozici
také ve variantě grey se šedým lakem.
Další novinkou je Dotz Sepang blaze s paprsky
ve tvaru ok. Do vysokého lesku leštěná čelní
plocha v kombinaci s titanovým lakem ukazuje,
více na
www.autoweek.cz

Riziko platební neschopnosti v Německu roste
Rok 2021 bude pro německou ekonomiku
mimořádně obtížný. Obzvlášť těžce je v Německu
již od začátku první vlny pandemie zasažena
oblast cestovního ruchu, pohostinství, ubytování,
veřejné dopravy či veletrhů a konferencí ale
i další odvětví. I přes vládní podporu stále více
subjektů z těchto oblastí čelí nedostatku peněz
a mnohé z nich přestávají platit dodavatelům
faktury. Druhá vlna lockdownu v Německu
podle očekávání společnosti Atradius zanechá
hluboké stopy na hospodaření firem i v dalších
odvětvích. Půjde zejména o služby, textilní
průmysl a „kamenný“ maloobchod.
Mezinárodní úvěrová pojišťovna Atradius
v posledních týdnech v Německu zaznamenala
zv ýšený zájem o pojištění pohledávek
i v odvětvích, kterým se v roce 2020 ještě dařilo se
s důsledky pandemie v rámci možností vyrovnat.
Z pohledu České republiky je znepokojující
především skutečnost, že riziko neplacení
faktur roste dokonce i v případě německého
automobilového průmyslu, kovov ýroby

a strojírenství, tedy odvětví, na něž jsou navázáni
mnozí dodavatelé z České republiky.
„Firmy přicházejí o výnosy a vládní podpora,
jež má ušlé tržby kompenzovat, je často
nedostatečná. V posledních měsících jsme proto
zaznamenali značný nárůst žádostí dodavatelů
o pojištění pohledávek,” říká ředitel společnosti
Atradius pro Německo Frank Liebold. Výhled
do budoucna je přitom podle Liebolda dál
nepříznivý. Po snížení či ukončení vládních podpor
a po uvolnění moratorií na insolvenční řízení již tak
značná nejistota ještě vzroste. Společnost Atradius
proto zvýšila své celkové hodnocení rizik pro tyto
společnosti na „velmi vysoké“.
Zatímco u hlavních značek a přímých
dodavatelů výrobcům Atradius počítá s tím, že
budou díky dobrému přístupu na kapitálové trhy
a solidním finančním rezervám nadále relativně
dobře odolávat slabším prodejním výsledkům,
v případě menších a středních dodavatelů
z nižších pater dodavatelských řetězců riziko
platební neschopnosti rychle roste.
„Zhoršující se situaci v německém průmyslu
už pocítili i někteří dodavatelé z Česka. Pokud
se trend nezmění, lze očekávat, že budou rychle
přibývat další. Je prakticky vyloučeno, aby se
při tak těsném navázání naší ekonomiky na tu
německou plošné důsledky tuzemským firmám
vyhnuly,” říká ředitelka české pobočky Atradius
Markéta Stržínková.

více na
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