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Peugeot připravuje třetí generaci 308
Peugeot pokračuje v obnově své modelové
nabídky třetí generací kompaktního modelu
308, která k prodejcům dorazí v září. Peugeot
308 druhé generace se představil v roce
2013 a i po osmi letech je prodejně úspěšný
v segmentu, jemuž kraluje Volkswagen Golf
a kde čelí i prémiovým modelům BMW řady 1,
Mercedes-Benz třídy A a Audi A3. Peugeot novou
generaci 308 ukázal v době, když se model 208
stal nejprodávanějším vozem v Evropě, což se
naposledy se naposled podařilo v březnu 2008.
Model 308 je první Peugeot, který uvede do
sériové produkce nové logo. To je ve středu široké
masky chladiče obklopené tenkými světlomety
Full LED (ve verzích GT a GT Pack s technologií
Matrix LED) a vertikálními světlomety pro denní
svícení. Při pohledu zezadu se 308 vyznačuje
tenkými LED svítilnami s jedinečným vizuálním
podpisem propojeným černým pásem jako u 208
nebo 508.

Základem je další vývojová fáze platformy
EMP2, která umožňuje poskytnout kompletní
řadu elektrifikovaných verzí. Stejnou platformu
najdeme i u připravované nové generace Opelu
Astra.
Rozvor náprav se prodloužil o 55 mm na
2675 mm, takže nový 308 je dlouhý 4360 mm,
tj. o 110 mm delší než dosud, se zavazadlovým
prostorem o objemu 412 l (proti současným 420
l), po sklopení opěradel zadních sedadel 1323
l. Majitelé plug-in hybridní verze budou muset
vystačit s 361 l.
V interiéru zaujme nová generace i-cockpitu
– stále se skládá ze tří prvků – malého volantu,
vysoko položeného digitálního panelu, který nově
využívá 3D technologii, a 10“ dotykového displeje
i-Connect Advanced pro nový multimediální
systém s moderním zobrazením.
Na výběr budou dva zážehové tříválce 1,2 l
PureTech 81 kW (110 k) a 96 kW (130 k) a vznětový
čtyřválec BlueHDi 96 kW (130 k). Navíc budou
v nabídce dvě verze plug-in hybridního pohonu
se čtyřválci 1,6 PureTech poskytující výkon 132
kW (180 k) resp. 162 kW (225 k). S akumulátorem
12,4 kWh ujedou na elektrický pohon 59 km.
K dispozici budou i nejnovější generace jízdních
asistentů v rámci systému Drive Assist 2.0.
Ceny budou známy v červnu, kdy bude zahájen
příjem objednávek, a v prodejnách se objeví v září.
Vyrábět se bude ve Francii v Mylhúzách. Kombi
SW by mělo přijít na konci roku.
více na
www.autoweek.cz

Škoda Octavia poprvé ve verzi SportLine
Škoda rozšiřuje verze čtvrté generace
modelu Octavia o dynamický SportLine,
řadící se mezi výbavu Style a sportovní
verzi RS. Octavia SportLine s karoserií
liftback i Combi zaujme černými prvky
exteriéru, tříramenným multifunkčním
sportovním volantem i sportovními
sedadly s integrovanou hlavovou opěrkou
a čalouněním ThermoFlux. Nabídka
motorizací zahrnuje vznětové a zážehové
motory, mild-hybridní a plug-in hybridní
verze iV a také verzi G-Tec poháněnou
stlačeným zemním plynem (CNG). Výkon
se pohybuje v rozmezí od 85 kW (115 PS)

do 150 kW (204 PS). Verze s automatickou
převodovkou DSG budou dostupné
i s pohonem všech kol. Adaptivní
podvozek DCC, dodávaný za příplatek,
nabízí 15 stupňů nastavení v rozmezí od
komfortního po sportovní.

Levný čínský elektromobil přichází do Evropy
Nevypadá moc zajímavě ani nenabízí nic
mimořádného, ale je praktický a levný,
a právě na to mnoho zákazníků slyší. V Číně
se elektrický miniautomobil Wuling Hong
Guang Mini EV od uvedení na trh loni v létě
setkal s mimořádným úspěchem. Vyrábí jej
společný podnik General Motors a čínské

státní automobilky SAIC Motor. Nově jej pod
názvem FreZe Nikrob v Evropě nabízí lotyšský
výrobce luxusního zboží Dartz MotorZ,
dosud známý především svými luxusními
obrněnými vozidly. Nejlevnější čtyřmístný
elektromobil v Evropě je k dispozici se
dvěma velikostmi akumulátoru 9,2 kWh
a 13,8 kWh a elektromotorem o výkonu 13
kW. Až na úpravy osvětlení a bezpečnostní
výbavu podle evropských předpisů
vychází z čínského originálu. Komponenty
se dodávají z Číny k montáži v litevské
karosárně Nikrob UAB. Se základní cenou
9999 eur (v přepočtu 260 000 Kč), ale
i v nejvyšší verzi s větším akumulátorem pro
dojezd 200 km za 14 999 eur (390 500 Kč), je
výrazně levnější dokonce i než Dacia Spring.
Dartz MotorZ počítá s velkou poptávkou
především u poskytovatelů služeb sdílení,
přičemž jednu sám vytváří, a doručovacích
služeb.

Další témata 14. týdne na autoweek.cz
Vitesco Technologies sází na rozvoj elektromobility
Seaty Ibiza a Arona čeká modernizace
více na
www.autoweek.cz

Jeep Compass 2021
s semiautonomním řízením úrovně 2
Modernizovaný Jeep Compa s s má
k prodejcům značky dorazit ještě v dubnu,
a to nejprve s plug-in hybridními pohonnými
jednotkami. Jde o první novinku uvedenou pod
hlavičkou nově vytvořené společnosti Stellantis.
Novinka je to o to důležitější, že se jedná o model
z dnes nejvýznamnějšího evropského segmentu
– kompaktních SUV, kterých se vloni v Evropě
prodaly více než 2 miliony kusů.

Modernizovaný Compass je sériově vybaven
nejnovější generací asistenčních systémů
ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems).
Zajímavostí je 360° vidění okolí vozu s HD kamerou.
Vrcholnou inovaci představuje použití systému
Highway Assist, semiautonomního řízení úrovně 2
poprvé nabízené Jeepem v Evropě. Kombinuje
adaptivní tempomat s asistentem udržování
v jízdním pruhu.

Compass se vyrábí v italském závodě Melfi
aby se zkrátily dodávky evropským zákazníkům.
Také jeho design byl navržen v Itálii při zachování
všech tradičních znaků vozů Jeep. Díky tomuto
modelu se v Evropě podařilo přivést ke značce
Jeep mnoho nových zákazníků.

Na výběr jsou nové zážehové motory GSE
1,3 l/96 kW (130 k) a 110 kW (150 k) a trubodiesel
MultiJet II 1,6 l/96 kW (130 k), všechny kombinované
s pohonem předních kol. Dvě plug-in hybridní
verze 4xe s výkony 140 kW (190 k) a 177 kW (240
k) mají systém eAWD s pohonem zadních kol
elektromotorem. S akumulátorem 11,4 kWh
umožní elektrický dojezd 47 až 49 km. Verze 4xe
představují čtvrtinu prodeje modelu Compass
a jsou nejprodávanějším plug-in hybridem v Itálii.

Ačkoli jde vlastně o modernizaci, Compass je
první model značky se semiautonomním řízením
úrovně 2 a dostal i inovovanou řadou pohonných
jednotek včetně plug-in hybridní verze 4xe. Po
stránce designu má tenčí Full LED světlomety,
širokou spodní masku a velký centrální přívod
vzduchu.
V interiéru najdeme důležité novinky: 10,25“
digitální přístrojový panel a poprvé v Evropě
uvedený informační a zábavní systém Uconnect 5.
generace s 8,4“ resp. 10,1“ dotykovým displejem.
Přináší bezdrátovou integraci smartphonu,
navigaci TomTom s 3D zobrazením a rozpoznávání
hlasu Hey Jeep. K dispozici jsou i služba Amazon
Alexa a aplikace MyUconnect Ap.

více na
www.autoweek.cz

Toyota učinila krok k autonomnímu řízení
Toyota v Japonsku představila nové
modely Lexus LS a Mirai, které jsou
vybaveny pokročilou asistencí řidiče.
Nový systém podpory řízení Advanced
Drive je vybaven systémem autonomního
řízení úrovně 2, který pomáhá řidiči při
řízení udržováním vozu v jízdním pruhu,
udržováním jeho odstupu od ostatních
vozidel a změnou jízdního pruhu pod
dohledem řidiče při jízdě na dálnici. Luxusní
sedan s hybridním pohonem Lexus LS,
vybavený tímto systémem, už byl uveden
na trh, zatímco druhá generace modelu
Mirai s vodíkovými palivovými články bude
nabízena od poloviny dubna. Tyto dva

nové modely jsou prvními produkty Toyoty
uvedenými na trh, které rovněž využívají
bezdrátovou aktualizaci softwaru (SOA)
a technologii umělé inteligence AI.
Domácí
konkurent
Toyoty
Honda
před měsícem v Japonsku představil
semiautonomní sedan Legend a stal se
tak první automobilkou na světě, která
prodává vozidlo vybavené certifikovaným
autonomním řízením úrovně 3.

Subaru Outback: 6. generace přichází
Prodej 6. generace Subaru Outback
začne 8. května 2021. Nabídne agresivnější
design, větší vnitřní prostor, vyšší úroveň
komfortu a mnoho nových bezpečnostních
systémů. Crossover Outback o délce
487 cm je čtvrtým modelem značky (po
Foresteru, Impreze a XV) založeným na
nové globální platformě Subaru SGP. Nová
architektura zvyšuje nejen jízdní stabilitu, ale
také vyšší bezpečnost a tuhost. Pohon je

tradičně s plochým motorem 2,5 l/124 kW
(169 k) v kombinaci s převodovkou s plynule
měnitelnými převody CVT Lineartronic
a symetrickým pohonem všech kol
Symmetrical AWD. Šestá generace bude
k dispozici s rozšířeným systémem Eyesight,
který navzájem propojuje různé digitální
asistenční systémy, a s novou generací
infotainmentu s 11,6“ dotykovým displejem
propojeným s digitálním přístrojovým
panelem. Už v základní výbavě bude
kompletní bezpečnostní i komfortní výbava
a cena by neměla překročit hranici
1 100 000 Kč včetně DPH. Subaru nabídne
i dobrodružnější verzi Outback Exclusive
Cross s robustnějším designem.

Krátce
Bývalý šéf BMW a Volkswagenu Bernd Pischetsrieder (73) byl zvolen předsedou
dozorčí rady koncernu Daimler.
Softwarová společnost koncernu Volkswagen Car-Software-Organisation (CSO),
vyvíjející vlastní operační systém VW.OS, dostala nové jméno Cariad.
Anglický výrobce sportovních vozů Caterham Cars přešel do majetku svého
japonského dovozce VT Holdings.
více na
www.autoweek.cz

Biden plánuje podporu elektromobility
Návrh presidenta Bidena na podporu
elektromobility ve výši 174 miliard dolarů
zahrnuje 100 miliard dolarů nových slev pro
zájemce o elektricky poháněná vozidla
a 15 miliard dolarů na vybudování 500
000 nových dobíjecích míst. Plán rovněž

požaduje 20 miliard dolarů na školní
elektrické autobusy, 25 miliard dolarů na
užitková vozidla s nulovými emisemi a 14
miliard dolarů na další daňové pobídky.
Uvedlo to ministerstvo dopravy v dopise
zaslaném členům Kongresu. Nové slevy na
elektromobily, které jsou součástí návrhu
podpory infrastruktury a pracovních míst
ve výši 2,3 bilionu dolarů, by představovaly
velkou podporu americkým výrobcům
automobilů,
zejména
společnostem
General Motors a Tesla, které po prodeji
více než 200 000 modelů s nulovými
emisemi již nemají nárok na slevu 7500
USD pro své vozy.

Bosch na cestě k otevření továrny na čipy v Drážďanech
V nové továrně Bosch na polovodiče
v Drážďanech poprvé procházejí křemíkové
destičky plně automatizovaným výrobním
procesem. Do jednoho z nejpokročilejších
výrobních zařízení na základní disky pro
polovodiče na světě společnost Bosch
investuje miliardu eur. Na financování
přispívá i spolková vláda. Už v lednu začala
v Drážďanech produkce základních disků.
Z nich se vyrábějí výkonové polovodiče pro
použití v aplikacích jako jsou DC-DC měniče
v elektrických a hybridních vozidlech.
Během šesti týdnů, které jsou třeba k jejich
výrobě, prochází základní disky 250 plně
automatizovanými individuálními výrobními
kroky. V tomto procesu se na destičky ukládají
drobné struktury s rozměry ve zlomcích

mikrometru. V březnu Bosch zahájil první
výrobní série komplexních integrovaných
obvodů. Aby se ze základního disku staly
čipy podstoupí 700 zpracovatelských
kroků, jejichž dokončení trvá déle než deset
týdnů. Technologie, použitá v Drážďanech,
vychází z výroby 300 mm disků, na něž
se vejde 31 000 jednotlivých čipů. Ve
srovnání s konvenčními disky o průměru 150
a 200 mm nabízí tato technologie větší
úspory a zvyšuje konkurenceschopnost.
Oficiální otevření továrny Bosch plánuje na
červen 2021.

Krátce
Tesla v prvním čtvrtletí dodala zákazníkům rekordních 184 800 vozů – víc než ve
čtvrtém čtvrtletí 2020.
Toyota po Velikonocích po dvou týdnech obnovila výrobu v kolínském závodě.
Ceny ojetých aut v Německu dosáhly v únoru rekordní výšku 24 793 eur, o 5,2 % vyšší
než před rokem.
více na
www.autoweek.cz

Nexen Tire zvítězil v testu letních pneumatik
Výrobce pneumatik Nexen Tire oznámil,
že jeho pneumatiky N'Fera Sport obsadily
první místo v testu letních pneumatik
německého autoklubu Auto Club Europa
(ACE). Experti testovali Volkswagen Golf
8 s devíti letními pneumatikami z Evropy
i Severní Ameriky a dospěli k závěru, že
N'Fera Sport obstála nejlépe v řízení za
mokra i sucha, testech brzdění i hlučnosti.

Pneumatika, která byla vyrobena v závodě
Nexen Tire u Žatce, získala výborné známky
i v dalších kategoriích, takže vyšla z testu
s nejvyšším celkovým hodnocením. První
místo Nexenu v testu pneumatik časopisu
ACE Lenkrad se řadí k výborným výsledkům
v německých testech ADAC a Auto
Bild, které také hodnotily N'Fera Sport
jako „velmi doporučitelné“. „Nejnovější
testy ukazují, že kvalita a technologie
společnosti Nexen Tire pokročily na úroveň
srovnatelnou s ostatními prémiovými
značkami. Budeme i nadále pracovat na
výrobě pneumatik, které jsou bezpečné,
vysoce výkonné a šetrné k životnímu
prostředí," řekl globální ředitel společnosti
Nexen Tire Travis Kang.

Akumulátory nebo troleje
Výhradně elektricky poháněný MercedesBenz eActros s napájením z akumulátorů se
od července 2019 osvědčuje v praktickém
testu u firmy Logistik Schmitt. Najezdil už 50
000 km a absolvoval 5000 jízd. Při těchto
testech již přepravil 30 000 t nákladu.
Provoz vozidla eActros ve službách firmy
Logistik Schmitt tak dokládá, že elektricky
poháněné nákladní vozidlo napájené
z akumulátorů zvládne stejné úkoly jako
konvenční vozidlo se vznětovým motorem.
Vozidla Mercedes-Benz eActros úspěšně
jezdí od roku 2018 jako prototypy u mnoha
dalších zákazníků. Spuštění sériové výroby
modelu eActros je plánováno na letošní
rok. Součástí programu testů je i porovnání

s trolejovým projektem eWayBW. Zde
musí eActros ujet 250 až 300 km denně,
což je o víc než 100 km víc než dosud,
a zatímco dosud byla hmotnost nákladu
zpravidla 4 t, přepravuje na dodatečné
trase většinou několikanásobek. Daimler
přitom neplánuje vlastní nákladní vozidla
s trolejovým napájením.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Změna ve vedení marketingu
Škoda Auto Česká republika
Martina Zimmermann, zkušená marketingová
manažerka s 12letou praxí v oblasti automotive, se
1. dubna 2021 ujala funkce vedoucí marketingu
Škoda Auto Česká republika. Dosavadní šéf Petr
Janeba bude ve Škoda Auto odpovědný za
rozvoj prodeje na čínském trhu
Na pozici vedoucí marketingu Škoda
Auto Česká republika nastupuje Martina
Zimmermann. Zkušená manažerka má 12leté
zkušenosti na různých marketingových pozicích
v oblasti automotive. Poslední dva roky působila
v tuzemském zastoupení mladoboleslavské
automobilky. Jejím hlavním úkolem na nové
pozici bude plánování marketingových
a sponzoringových aktivit, strategické řízení
produktové strategie a další posilování postavení
značky Škoda na českém trhu.
Martina Zimmermann vystudovala obor
Podniková ekonomika a management na
Vysoké škole ekonomické a svoji profesní kariéru
zahájila u českého importéra značek koncernu
Volkswagen. Tam působila v různých pozicích

9 let, z toho čtyři roky jako marketingová manažerka
divize Volkswagen osobní vozy. Poslední dva roky
je členkou marketingového týmu Škoda Auto
Česká republika, který nyní povede.
Ve funkci nahrazuje Petra Janebu, který bude
nově zodpovědný za rozvoj prodeje automobilky
Škoda Auto na čínském trhu. Dosavadní vedoucí
marketingu Škoda Auto Česká republika
v minulosti již přímo v Číně pracoval v pozici
ředitele rozvoje dealerské sítě SAIC Volkswagen.
Po svém nástupu zpět do společnosti Škoda Auto
v roce 2016 vedl prodejní aktivity značky Škoda
v Asii a dalších zámořských teritoriích.

více na
www.automakers.cz
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Protest proti SUV:
kdo je vlastně
potřebuje?
CNG ještě výhodnější
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Památné příběhy
v interaktivním
digitálním
magazínu
Valeo prodloužilo
pronájem v Milovicích

Protest proti SUV: kdo je vlastně potřebuje?
Angličané si pro velká SUV vymysleli přezdívku:
„Chelsea Tractor“. Chelsea je čtvrť v západním
Londýně jejíž obyvatelé rozhodně traktor ke
každodennímu životu nepotřebují. Jak se ukazuje,
má toto žertovné označení mnohem blíž k realitě
než se může zdát. Tři čtvrtiny ze všech SUV
prodávaných ve Velké Británii totiž mají registraci
na obyvatele měst a nejoblíbenější jsou právě
v bohatých londýnských čtvrtích, kde je každé
třetí soukromě registrované auto SUV!
New Weather Institute konstatuje, že prodej
SUV díky reklamním kampaním automobilek ve
Velké Británii během deseti let vzrostl z podílu 10 %
na trhu na současných 40 %. Navíc se v roce 2019

ve Velké Británii prodalo přes 150 000 aut, tedy
asi 6,5 % ze všech nově registrovaných, s rozměry
přesahujícími standardní parkovací místa. Velká
a těžká SUV představují smrtelné nebezpečí při
dopravních nehodách a jsou nebezpečná i tím,
že mají delší brzdnou dráhu.
Andrew Simms z New Weather Institute
konstatuje: „Ukazuje se, že domovem pro
„Chelsea Tractor“ je opravdu čtvrť Chelsea.
Jedna z největších manipulací v reklamě
přesvědčila městské rodiny, že je normální mít
dvoutunový náklaďák k jízdě pro nákup. Stejně
jako byla zakázána reklama na cigarety na
veřejných prostranstvích, musí být nyní zakázána
i reklama na ekologicky škodlivá
SUV.“
Steve Gooding z nadace
RAC Foundation pro BBC
dodal: „Je fér se ptát, zda
řidiči na předměstí k jízdě na
nákup opravdu potřebují auto
schopné překonávat řeky i pole
nebo stoupat do strmých svahů.
Je však třeba rozlišovat mezi
velkými a těžkými SUV a malými
či středními modely v podobě
SUV, jejichž spotřeba je výrazně
nižší než u velkých vozidel.“
Pro v ý ro b ce j e zá j e m
o SUV výhodný, protože na
větších autech vydělávají víc
peněz, neboť marže v těchto
segmentech jsou vyšší než
u malých aut ač výrobní náklady
jsou jen o málo vyšší.
Organizace Transpor t &
Environment vyzývá k omezení
prostoru v yhrazeného pro
automobily ve městech. Cílem
je učinit nákup zvláště velkých
automobilů pro obyvatele méně
atraktivním pod heslem „Kdo
by chtěl hledat parkovací místo
s traktorem?“
více na
www.autoweek.cz

CNG ještě výhodnější
Se zdražujícím benzinem opět roste cenová
výhodnost stlačeného zemního plynu (CNG),
přibývají ale také další benefity.
Velkou výhodou CNG je cena. Ve srovnání
s benzinem a naftou je stlačený zemní plyn
zatížen nižší spotřební daní. Ta činí u nafty 9,95 Kč/l,
u benzinu 12,84 Kč/l. Množství CNG, které co do
obsahu energie odpovídá 1 l benzinu, je 1 m3,
a spotřební daň za tento objem je 2,80 Kč. Aktuální
cena benzinu se v poslední době vyšplhala
k téměř 31 Kč/l. CNG nyní stojí 19,64 Kč/m3.
Síť plnicích stanic CNG se neustále rozrůstá. Ke
konci roku 2020 v ČR fungovalo 219 CNG stanic
a jejich počet neustále naroste. S tímto počtem
Česká republika disponuje třetí nejpočetnější sítí
v Evropě.
Od února také výrazně rozrostl počet plnicích
stanic, u nichž mohou firmy i živnostníci využívat
zvýhodnění 2 Kč/kg CNG. „Umožňujeme odběry
CNG s trvalou slevou rovněž v síti stanic E.on
Energie. Spolu se sítí innogy Energo to bude skoro
sto stanic, což představuje téměř polovinu celé
tuzemské sítě. Jde o snadno dostupný beneﬁt,

který není podmíněn minimálním odběrem.
Může ho využít i živnostník provozující jediný
automobil,“ říká generální ředitel aliance Axigon
Damir Duraković.
Dalším výrazným benefitem pro majitele
CNG automobilů je sleva za dálniční poplatky
– od letoška nově platí zvýhodnění pro vozy na
CNG 50 % ceny. Stát dále zvýhodňuje CNG
pro podnikatele osvobozením od silniční daně
u vozidel s největší povolenou hmotností do 12 t.
Loni se na plnicích stanicích CNG objevila
novinka: biometan. Jde o emisně čistou variantu
CNG vyrobenou z biologicky rozložitelného
odpadu, takže má z hlediska celého životního
cyklu paliva výrazně nižší uhlíkovou stopu.
Jeho spalováním se do ovzduší uvolní až
o 60 % méně emisí CO2 než při spalování fosilního
CNG a oproti konvenčním palivům je to o 80 %
méně. V loňském roce prodej bioCNG otestovala
innogy Energo a letos předpokládá podíl asi
13 %. E.ON Energie již loni vykázala 20% podíl
BioCNG ve spotřebě plynu pro dopravu a letos
jej navýšila dokonce na 80 %.
více na
www.autoweek.cz

On-line prodej aut
Zavření prodejních míst autobazarů a přechod
na on-line prodej většině Čechů nevyhovuje.
Dvě pětiny lidí (40 %), kteří se poohlížejí po ojetém
voze, vnímají nákup auta přes internet jen jako
nouzové řešení a i když jsou spíše ochotni si
auto tímto způsobem pořídit, dali by přednost
osobnímu nákupu. V důsledku toho se poohlížejí
spíš po autě přímo od majitele či od známého.
Dalších 24 % si auto přes internet dokonce odmítá
koupit. Přesto 27 % zákazníků vidí v on-line prodeji
aut dobré řešení a dalších 9 % on-line prodej
vítá. Vyplynulo to z průzkumu, který realizovala
společnost Cebia.
„On-line prodej vozidla má pro kupujícího
řadu výhod, což si již uvědomila více než třetina
kupujících. Věřím, že i po otevření prodejních
míst bude určitá skupina lidí on-line nákup
vozidla preferovat. Lze předpokládat, že bude
více vyhovovat těm, kteří budou kupovat mladší
vozy, u nichž je menší riziko problémů,“ říká ředitel
společnosti Cebia Martin Pajer.
Na on-line prodeji se lidem nejčastěji (57 %) líbí,
že si mohou auto v klidu prohlédnout a vyzkoušet
a v případě, že naleznou nesrovnalosti nebo se

jim nebude líbit, mohou ho bez udání důvodu
do 14 dní vrátit. „Pro zákazníka je to samozřejmě
zajímavá výhoda, z pohledu prodejce se však
dá tato výhoda on-line prodeje lehce zneužívat
– hrozí riziko vyměňování součástek a následné
vracení méně kvalitního vozu,“ upozorňuje Martin
Pajer.
V administrativě na dálku vidí pozitivum
40 % příznivců on-line prodeje vozidel a 42 %
chválí pokud jim prodejce přiveze auto až před
dům a nemusí nikam jezdit. Co naopak vadí,
je nemožnost si vůz předem vyzkoušet během
testovací jízdy (56 %) a to, že si ho dopředu
nemohou v klidu prohlédnout (rovněž 56 %).
Možnost vrátit auto do 14 dnů je neláká, chtějí
si pořídit takové, které si nechají a nechtějí si
přidělávat starosti s jeho vracením. Více než
polovině (52 %) těch, kteří on-line prodeji vozidel
nefandí, vadí, že si nemohou osobně porovnat
a vyzkoušet více vozů.
Kromě on-line prodeje vozidel trápí nemalou
část Čechů (51 %) také nedostačující výběr
vozů. Podle poloviny kupujících je málo aut
odpovídajících jejich požadavkům.

více na
www.autoweek.cz

Valeo prodloužilo pronájem v Milovicích
S p o l e č n o s t Va l e o p o d e p s a l a s e
Středočeským krajem smlouvu o dlouhodobém
pronájmu pozemků v Milovicích na dalších
20 let. Již v roce 2018 Valeo s krajem uzavřelo
memorandum o vybudování polygonu pro
autonomní vozidla a asistenční systémy vozidel
na bývalém letišti Milovice-Boží Dar. Jde
o plánovanou investici přesahující 100 milionů
korun.
Současná nájemní smlouva je platná do
30. 8. 2023. Nově uzavřená nájemní smlouva
bude poté platit dalších 20 let. V rámci původní
smlouvy společnost zmodernizovala zázemí pro
testování autonomních technologií. Vybudovala
zde testovací plochu umožňující testovat funkce
automobilů, které se budou vyrábět po roce
2022 a které budou hodnoceny podle nových
pravidel EuroNCAP.
„Dalším krokem bude vybudování technickoadministrativního zázemí. Chceme investorovi
vyjít vstříc a umožnit tak posunout rozvoj ﬁrmy
i samotného území vpřed. Výsledky z nově
vybudovaného polygonu pomohou ke zvýšení
bezpečnosti provozu na silnicích,“ říká radní pro
oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor
Lesák (ODS).

„Dlouhodobá spolupráce se Středočeským
krajem nám umožní vložit do zlepšení testovací
infrastruktury výrazně víc investičních prostředků.
Díky tomu budeme moci na milovickém
polygonu testovat nejmodernější systémy pro
autonomní automobily. To nám umožní vytvořit
další vysoce kvaliﬁ kované pracovní pozice
a zvýšit prestiž a důležitost nejen českého
vývojového centra skupiny Valeo, ale i České
republiky v oblasti vývoje autonomních vozidel.
Jsme rádi, že si představitelé Středočeského
kraje tuto příležitost uvědomují a oceňujeme
konstruktivní jednání během přípravy smlouvy,”
říká generální ředitel vývojového centra Valeo
Leoš Dvořák.
Valeo na polygonu vybuduje
kancelářské zázemí, zázemí
pro přestavbu testovacích aut
a kalibraci senzorů. Vzniknou zde
nové asfaltové plochy pro další
testovací scénáře, plochy pro
simulaci povrchů s různou strukturou
a přilnavostí či simulace městského
provozu. Budou se zde testovat
systémy aktivní bezpečnosti
jako jsou adaptivní tempomat,
autonomní nouzové brzdění před
překážkou nebo asistent, který udrží
auto v jízdním pruhu když na řidiče
dolehne obávaný mikrospánek.
Valeo plánuje investovat do
nového testovacího vybavení,
testovacích aut i moderní měřící
techniky.
více na
www.autoweek.cz

Památné příběhy v interaktivním digitálním magazínu
Český projekt Automobilist se proslavil svými
uměleckými plakáty a unikátními obrazy a stal
se oficiálním partnerem mnoha významných
značek ve světě motorsportu. Kreativní tým si
dal za cíl vyprávět příběhy provoněné benzinem
ještě širšímu publiku, a proto přichází s digitálním
magazínem I AM Automobilist. Má formu
mobilní aplikace a je dostupný pro uživatele
iOS i Androidu. Představuje novou platformu
pro vyprávění fascinujících příběhů, které
Automobilist již několik let zachycuje na svých
uměleckých dílech. I AM Automobilist bude
vycházet v anglickém jazyce.
Digitální magazín, stejně jako limitované
umělecké plakáty a obrazy, tzv. fine art
prints, díky špičkové technologii zpřítomňuje

historické okamžiky ze světa motorsportu.
Navíc přidává i interaktivní a video materiál.
„Jedná se o obrazově pestrý magazín zbavený
pout vytištěného papíru,” říká kreativní ředitel
Automobilist Jan Rambousek.
„V Automobilist vyprávíme příběhy provoněné
benzinem za pomoci špičkové počítačové
technologie, 3D modelování a náročných
kompozic. Digitální magazín, který by naši
schopnost oživovat klíčové okamžiky historie
motorsportu nakombinoval s nejmodernějšími
komunikačními nástroji, byl přirozeným krokem,”
dodává generální ředitel Automobilistu Pavel
Turek.
Úvodní vydání magazínu I AM Automobilist je
věnované jedné z nejvýznamnějších světových
automobilových závodnic Elišce Junkové.
Vytrvalostní závod Targa Florio v roce 1928, kde
slavná Češka skončila v silné mužské konkurenci
pátá a vstoupila mezi legendy, zachycuje
také jeden z dnes již klasických fine art printů
Automobilist.
Českou stopu nese i další téma prvního
vydání – vypráví legendu o tom, jak se ze závodní
stáje Mercedes-Benz staly proslulé Stříbrné šípy
(Silver Arrows), na čemž má zásadní podíl rodák
z Nového Jičína a bývalý manažer Mercedesu
Alfred Neubauer. Čtenáři se rovněž mohou těšit
i na postřehy trojnásobného mistra světa Sira
Jackieho Stewarta, jenž je jedním z ambasadorů
Automobilist.
více na
www.autoweek.cz

