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Dacia Spring – jiná cesta elektromobility
Zatímco většina automobilek hledá ve
vynuceném přechodu k elektromobilitě řešení
v produkci velkých SUV, slibujících uchování
potřebné míry ziskovosti, Dacia Spring se
vydává úplně jinou cestou – sází na maximální
jednoduchost a funkčnost bez příkras.
Dacia přenáší do světa elektromobility to,
s čím už dvakrát způsobila revoluci v pojetí
osobních automobilů. Logan a posléze z něho
odvozený hatchback Sandero i po 17 letech
ukazují, že auto může být jednoduché a cenově
dostupné a se stejnou filosofii se mezi SUV prosadil
Duster. Nyní přichází Spring sázející na stejné
principy v kombinaci s elektrickým pohonem.
EU v dopravě nekompromisně prosazuje
přechod k elektrickému pohonu. Jenže ten
je v kombinaci s akumulátory drahý, takže
elektromobily jsou pro velkou část zákazníků
cenově nedostupné. Dacia to chce změnit. To by
měli ocenit jak soukromníci (Dacia prodává 85 %
vozů soukromé klientele), tak i firmy a municipality
hledající řešení dopravy v centrech měst.

parkováním v centrech měst, takže i bez dotací
je výhoda jednoznačně na straně Dacie Spring.
Po technické stránce Spring nabízí vše
nezbytné včetně LED denního osvětlení,
navigace i moderních komunikačních systémů
a nechybí ani kamera na zádi a parkovací
senzory. Jde o mnohem praktičtější vozidlo, než
byla první generace městských elektromobilů
jako Mitsubishi iMiEV.
Ceny Dacie Spring pro český trh budou
oznámeny už v pondělí 19. dubna spolu
s otevřením možnosti tyto vozy objednávat,
přičemž oficiální zahájení prodeje a dodávka
prvních vozů jsou plánovány na září.
I v této složité době se nám naskytla dnes
už vzácná možnost vyzkoušet si Dacii Spring na
rakouských silnicích. První dojmy najdete na str.
10 (dostupná po stažení pdf verze).

Spring je sice dražší než srovnatelná miniauta
s motory na benzin, ovšem pokud započteme
náklady na pohonné hmoty a rozdíl v ceně
servisních prací, tak z hlediska dlouhodobých
provozních nákladů dospějeme k vyrovnané
bilanci. Navíc lze šetřit peníze i čas volným
více na
www.autoweek.cz

Pohodlný polykač kilometrů Citroën C5 X
Citroën se s C5 X znovu pokusí
prosadit mezi komfortními sedany, tedy
v segmentu, který značka v Evropě opustila
před čtyřmi roky po dvou generacích
modelu C5. Nyní přichází se stejným
autem v Evropě i Číně, ovšem vyrábět se
bude jen v Číně v Čcheng-tu. Prodávat se
začne ve druhé polovině roku. Citroën C5
X přichází s novým konceptem karoserie
na pomezí sedanu (liftbacku), kombi (či
spíše shooting brake) a SUV podobně, jako
nová generace kompaktního modelu C4.
Crossover s rozvorem náprav 2785 mm při
délce 4805 mm slibuje spoustu prostoru
a zavazadlový prostor s objemem 545
l, po sklopení zadních sedadel 1640
l. O komfortní jízdu se postarají prvky
programu Citroën Advanced Comfort,
zejména aktivní tlumiče Citroën Advanced
Comfort a sedadla Advanced Comfort.

C5 X umožní semiautonomní řízení 2.
stupně systémem Highway Driver Assist,
který kombinuje adaptivní tempomat
a systém udržování vozu v jízdním pruhu.

Renault Arkana: mezi praktickým SUV a kupé
Segment atraktivních crossoverů s profilem
střechy připomínajícím kupé zažívá velký
rozkvět. Renault do tohoto segmentu
vstupuje s modelem Arkana využívajícím
platformu CMF-B jako poslední generace
modelů Clio a Captur. Vyrábí se spolu

s vozem Samsung XM3 v jihokorejském
Busanu. S délkou 4568 mm se řadí mezi
zavedená SUV Kadjar a Koleos ale
s rozvorem 2720 mm o 15 mm delším než
u Koleosu. Vnitřní prostor a variabilita
jsou výrazně nadprůměrné. Zavazadlový
prostor má objem 513 l (ve verzi E-Tech
145 480 l). Při uvedení na trh je možné
objednat zážehový čtyřválec 1,3 TCe
140 EDC/103 kW s mild hybridní technikou
nebo plně hybridní 1,6 E-Tech 145 známý
z modelu Clio s maximálním výkonem
systému 105 kW (143 k). Renault Arkana
přichází do prodeje s akční cenou od
620 000 Kč za verzi Zen TCe 140 RDC.
E-Tech Hybrid 145 je se stejnou výbavou
o 20 000 Kč dražší. V ceně je zahrnuta
pětiletá záruka výrobce.
více na
www.autoweek.cz

Škoda předvedla modernizovaný Kodiaq
Největší SUV (délka 4,7 m) v katalogu značky
Škoda se pět let od uvedení na trh a prodeji 600
000 kusů dočkalo oživení vzhledu zahrnujícího
tradiční zásahy designérů – pozměněné
světlomety, díky technologii Full LED užší než
dřív, přepracovanou maska chladiče, nově s 3D
efektem inspirovaným elektromobilem Enyaq
iV, jiné nárazníky a zdánlivě drobné detaily
s velkým vlivem na zlepšení aerodynamiky, mj.
nový spoiler navazující na profil střechy a nově
tvarovaný difuzor u verze RS. Ne zcela běžný
ale je nový tvar přední kapoty. Všechny verze
už dostávají LED světlomety, pro ty nejnáročnější
jsou poprvé připraveny i Matrix LED. Výrazně se
změnily i zadní svítilny.

(150 k), kombinovaný se šestirychlostní
převodovkou (u všech ostatních verzí je součástí
standardní výbavy sedmistupňová automatická
převodovka DSG) a pohonem předních kol, a 2,0
TSI/140 kW (190 k). U motorů s výkonem od 140 kW
(190 k) je součástí standardní výbavy také pohon
všech kol. Zatím tedy chybí nejen verze s plug-in
hybridním pohonem, ale dokonce i mild-hybridní
varianty.
Pro evropské trhy se Kodiaq i nadále
vyrábí v závodě Škoda Auto v Kvasinách.
V modernizované podobě bude dostupný od
července 2021.

V interiéru jsou změny mnohem méně patrné.
V nabídce se objevují nová ergonomická kožená
sedadla a bude možné zvolit i sedadla Eco
z recyklovaných veganských materiálů. U verzí
RS a SportLine najdeme digitální kokpit s novým
12,25“ displejem Sport.
Š koda reag u je na ro s toucí od po r
k turbodieselům a u vrcholné verze Kodiaq RS
nahradila motor 2,0 biTDI zážehovým 2,0 TSI
Evo/180 kW (245 k) známým už z Octavie RS.
Nafta ovšem zcela nezmizí, protože turbodiesely
se systémem Twin Dosing budou k dispozici
v podobě 2,0 TDI/110 kW (150 k) a 147 kW (200
k). Na výběr jsou také zážehový 1,5 TSI/110 kW

více na
www.autoweek.cz

Zjednodušení nabíjení
V loňském roce v České republice
přibyly elektromobily i dobíjecí stanice.
Podle Ministerstva průmyslu a obchodu
bylo v České republice ke konci loňského
roku 734 nabíjecích stanic a na nich
dohromady 1516 nabíjecích bodů.
O rok dřív MPO evidovalo pouze 237
stanic. Nákupní aliance Axigon proto
firmám a podnikatelům nově poskytuje
takzvanou
Energokartu,
která
je
akceptována u předních sítí veřejných
nabíjecích stanic v České republice. Jde
o stanice provozované společnostmi
ČEZ, PRE a E.on, které pokrývají více než
70 % rychle rostoucí sítě. Energokarta
nahrazuje několik čipů pro dobíjení
u různých provozovatelů, šetří náklady
i administrativu. Aliance Axigon navíc
v průběhu letošního roku počítá
s rozšířením akceptační sítě Energokarty

i o dobíjecí stanice společnosti innogy
Energo. Kromě uživatelsky pohodlnějšího
řešení v porovnání s čipem pro každou síť
zvlášť nabízí Energokarta úsporu nákladů
i administrativy.

Ford Ranger rozšiřuje nabídku
V loňském roce dosáhl Ranger rekordní
tržní podíl 34,9 % a upevnil si pozici
nejprodávanějšího pick-upu v Evropě.
Nyní Ford oznámil příchod rovnou dvou

limitovaných edic pro evropské trhy –
prémiový Ranger Stormtrak se vzhledem
a výbavou pro zákazníky, kteří ocení
mimořádné provozní vlastnosti spolu
s velkorysou výbavou, a Ranger Wolftrak jako
robustní vůz pro ty, kteří potřebují spolehlivou
průchodnost terénem se zaměřením pro
práci v zemědělství, lesnictví nebo věnující
se outdoorovým aktivitám. Cena modelu
Ranger Wolftrak začíná na 893 400 Kč bez
DPH. Ranger Stormtrak startuje na 1 214 200
Kč bez DPH. U evropských prodejců Ford se
oba modely objeví v listopadu 2021.

Další témata 15. týdne na autoweek.cz
Výroba Nexen Tire Europe v Žatci stále narůstá
Michelin míří k vodíku
Insolvenční návrhy – tikající bomba
více na
www.autoweek.cz

Dvojnásobná virtuální premiéra Audi
Šéf Audi Markus Duesmann představil online rovnou dva kompaktní elektromobily, s nimiž
značka vstupuje do segmentu prémiových
kompaktních SUV s elektrickým pohonem – Q4
e-tron a Q4 Sportback e-tron. Oba jsou založeny
na platformě MEB jako Škoda Enyaq a VW ID.4.
Díky ní, rozvoru náprav 2760 mm a akumulátorům
pod podlahou byl vytvořen mimořádně velký
vnitřní prostor.
Audi Q4 Sportback e-tron má jedinečnou
identitu s rychle se svažující střechou, která mu
dodává o téměř 10 km větší dojezd. Zavazadlový
prostor má objem 520 l resp. 535 l u Sportbacku,
po sklopení zadních sedadel 1490 l, zatímco
Sportback má díky šikmé střeše 1460 l.
Přístrojový panel tvoří 10,25“ displej. Zajímavou
novinkou je head-up displej s technologií

rozšířené reality. Přístrojová deska se podobá
modelu A3 s centrálním dotykovým displejem
orientovaným k řidiči. Je však s 11,6“ větší –
dokonce dosud největší ze všech vozů Audi –
ovšem k dispozici bude až na konci roku, zatímco
standardem bude 10,1“.
Na výběr budou tři konfigurace pohonu.
Základní Q4 35 e-tron resp. 35 e-tron Sportback
má vzadu trakční elektromotor s výkonem 125
kW (168 k) a akumulátor s kapacitou 52 kWh pro
dojezd 341 km, resp. 349 km u Sportbacku. Střední
verze Q4 40 e-tron je určena jen pro základní profil
karoserie. Má elektromotor s výkonem 150 kW
(200 k) v kombinaci s akumulátorem s kapacitou
77 kWh poskytujícím dojezd 520 km. Vrcholné
verze 50 e-tron quattro mají dva elektromotory
po jednom u každé nápravy, tedy elektrický
pohon všech kol. Systém má největší výkon
220 kW (295 k) a s akumulátorem 77 kWh umožní
dojezd 488 km resp. 497 km pro Sportback.
U Audi se hodně zaměřili na rekuperaci
energie při brzdění. Její intenzitu lze regulovat
páčkami pod volantem. Automobilka tvrdí, že
lze získat energii zpět až z 90 % všech procesů
brzdění.
Ceny pro Českou republiku budou oznámeny
se zahájením předprodeje 22. dubna 2021. Audi
Q4 e-tron se v Evropě začne dodávat již v červnu,
Sportback bude připraven od léta.
více na
www.autoweek.cz

Nová řada přístrojů pro servis klimatizací Bosch
Právě včas pro letošní sezónu servisu
klimatizací uvedla společnost Bosch na trh
dvě nové řady servisních jednotek: ACS
563 pro klimatizační systémy používající
chladivo R1234yf a ACS 553 pro chladivo
R134a. Nová zařízení
doplňují servisní portfolio
klimatizací
Bosch
a podporují servisy
při
každodenních
servisních úkonech, jako
jsou odsátí chladiva,
plnění a recyklace
chladiva. Díky tomu

může autoservis provádět všechny
standardní servisní úkony na klimatizačních
systémech osobních a užitkových vozidel.
Plně automatický proces nevyžaduje
žádný manuální zásah. To zajišťuje
krátké servisní časy a tím i efektivní servis
klimatizace vozidla. Další podpůrnou funkcí,
usnadňující práci obsluhy, je integrovaná
databáze se specifikacemi klimatizačních
systémů většiny vozidel na trhu. Nová
zařízení umožňují i menším dílnám začít
provádět profesionální a ekonomický
servis klimatizací a vytvářet další příležitosti
k zisku.

Elektricky poháněná sanitka
Mercedes-Benz Vans se svou partnerskou
společností Ambulanz Mobile vyrábí
elektrickou sanitku eKTW. Základem
je elektrická verze dodávky Sprinter –
eSprinter. Má dojezd 120 km a dosahuje
maximální rychlost 120 km/h. I s instalacemi
v prostoru pro pacienty nepřekračuje
celkovou hmotnost 3,5 t, takže může
být řízena také s řidičským průkazem pro
osobní automobily. Aby to bylo dosaženo,
věnovali konstruktéři velkou pozornost
použití materiálů snižujícím hmotnost.
Dodávka energie do nástavby je zcela
oddělena od zdroje energie pro pohon
vozidla. To znamená, že funkce lékařských
přístrojů je nezávislá na stavu trakčního
akumulátoru vozidla.
První sanita eKTW byla předána ve městě
Bindow v jižním Braniborsku, kde ji při

zkušebním provozu používá evangelická
organizace Regionální sdružení Johanitů
pro pomoc při nehodách. Organizaci
s provozem pomáhá společnost Ambulanz
Mobile, která shromažďuje poznatky
z každodenního provozu pro další vývoj
vozidla. Celoevropská distribuce eKTW je
plánována na pozdější dobu.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Nový šéf komunikace skupiny
Eurowag

Nissan: výběr PR manažera jde
do ﬁnále
Český Nissan se 1. dubna rozloučil
s dlouholetým PR manažerem Petrem
Burianem, který přešel do Fordu,
a finalizuje výběrové řízení na nového šéfa
komunikace. Jak se tendr vyvíjí?
V polovině března bylo vyhlášeno
výběrové řízení, do kterého se podle
dostupných informací přihlásila zhruba
desítka zájemců. Tendr byl uspořádán
jako dvoukolový. „Na konci března se
uskutečnilo první kolo, uchazeči měli
kromě jiného předvést schopnost oslovit
motoristické novináře a uspořádat
premiéru nového Qashqaie, který bude
zásadním modelem značky pro letošní rok.
Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola
výběru, hovoří v průběhu dubna už přímo
s ředitelkou
Jiří Picek importu,“ popsal nám situaci
dobře informovaný zdroj.

Nový šéf externí a interní komunikace
Eurowagu,
který
nabízí
platební
a technologické řešení v komerční silniční
dopravě, bude z pozice head of group
communications řídit komunikaci skupiny
na 15 trzích, včetně PR a vztahů s médii,
employer brandingu a komunikace na
sociálních sítích.
Michal Malysa přichází ze společnosti
Deloitte, kde byl zodpovědný za PR
a externí komunikaci. Předtím pět let
působil v agentuře Grayling. V minulosti
pracoval osm let jako novinář, zejména
v televizi Nova, Pražském deníku, Českém
rozhlase a České televizi.

více na
www.automakers.cz

Krátce
Rakouská Magna a izraelský start-up REE chtějí společně vyrábět elektromobily
s variabilní platformou.
Toyota na Slovensku prodává model Mirai s palivovými články ač první čerpací
stanice na vodík budou otevřeny do konce roku.
Yamaha představila trakční elektromotor pro elektromobily s výkonem 350 kW a je
připravena jej komukoliv dodávat.
Podle Platts Analytics dodávky plynu z Ruska do Evropy do roku 2040 vzrostou ze 130
na 150 miliard m3, naopak z Norska klesnou ze 110 na 60 miliard m3.
Korejské společnosti LG Energy a SK Innovation se pod tlakem Bidenovy administrativy
dohodly na urovnání sporu o akumulátorech pro elektromobily.
více na
www.autoweek.cz
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První dojmy
z Dacie Spring
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nabíjecích stanic v EU

Aures Holdings se
vydává na západ

První dojmy z Dacie Spring
Elektrická Dacia nám ukázala přesně to, co
slibuje – jde o jednoduchý dopravní prostředek
ideální do hustého městského provozu, ale
vhodný i pro jízdu po příměstských komunikacích.
Malé městské miniauto, dlouhé jen 3734
mm, nabízí solidní vnitřní prostor díky vysoké
stavbě ve stylu SUV se světlou výškou 150 mm
a celkovou výškou 1516 mm. Styl SUV podtrhují
plastové ochranné prvky na karoserii. Z velmi
malých rozměrů vyplývá velká obratnost (průměr
zatáčení je pouhých 9,6 m), ale také skromnější
vnitřní prostor. Vpředu je místa dost, ale zadní
sedadla jsou hodně stísněná a nastupování
dozadu malými zadními dveřmi není pro dospělé
moc pohodlné. Zavazadlový prostor má objem

solidních 270 l, po sklopení zadních opěradel 620
l při šířce 946 mm.
V interiéru najdeme jen to potřebné. Novinkou
je otočný ovladač volby jízdního režimu – D/N/R.
Barevný digitální přístrojový panel ukazuje
spotřebu energie nebo intenzitu rekuperace.
Centrální displej se systémem MediaNav známe
už z modelu Duster. Vyniká jednoduchostí
ovládání i přehledností funkcí a umožňuje
zobrazení aplikací z chytrého telefonu.
Parametry trakčního elektromotoru – výkon
33 kW a točivý moment 125 N.m – nezní moc
působivě, nicméně pro městský provoz jsou při
nízké hmotnosti 970 kg postačující a Spring není
brzdou provozu ani na dálnici.
Spring umožňuje slušnou míru rekuperace
energie při uvolnění pedálu plynu a na začátku
sešlápnutí pedálu brzdy. Vzhledem k hmotnosti
vystačí s relativně malým akumulátorem
s kapacitou 27,4 kWh. Podle standardu WLTP je
dojezd 230 km a v městském cyklu (City WLTP)
305 km. Je tedy reálné v městském provozu
dosahovat dojezd přes 250 km, což při obvykle
najeté vzdálenosti do 50 km denně znamená
potřebu dobíjení přibližně jednou týdně.
Naše testovací jízdy probíhaly v chladu, za
občasného sněžení a deště. V relativně rovinaté
krajině s průjezdy obcemi ale také s úsekem
jízdy po dálnici nám vyšla spotřeba energie
14 kWh/100 km tzn. dojezd 197 km.
více na
www.autoweek.cz

Kritika budování sítě nabíjecích stanic v EU
Evropský účetní dvůr, založený aby prováděl
kontrolu finančních prostředků EU, kritizuje
rozvoj nabíjecí infrastruktury pro elektromobily.
Z pohledu nezávislého strážce finančních
zájmů občanů Unie Evropského účetního dvora
probíhá výstavba nabíjecích stanic v Evropské
unii příliš pomalu, nerovnoměrně a příliš
nahodile na to, aby pomohla elektromobilům
dosáhnout průlomu. Cíl mít do roku 2025 jeden
milion veřejných nabíjecích stanic je ohrožen,
konstatovali auditoři. Chybí komplexní analýza
nedostatků, cílená finanční podpora, minimální
standardy a jednotné systémy pro platby. EU
alespoň prosadila společný standard pro
konektory.
„Politickým cílem je v konečném důsledku
možnost cestovat elektrickým vozidlem po celé
Evropě, v níž je nabíjení elektrického vozidla
stejně snadné jako při konvenčním procesu
tankování,“ píše Účetní dvůr ve zvláštní zprávě.
Tomu však podle něho brání mnohé překážky.
Počet nabíjecích stanic v EU vzrostl z 34 000
v roce 2014 na 250 000 v září 2020. Pokud však
bude situace pokračovat stejným tempem, nebyl

by splněn cíl mít do roku 2025 milion veřejných
nabíjecích míst. Za tímto účelem by muselo být
každý rok zřízeno 150 000 nabíjecích bodů – 3000
nových nabíjecích míst každý týden.
Podle Účetního dvora je 7 z 10 nabíjecích
stanic ve třech z 27 zemí EU – konkrétně
v Německu, Francii a Nizozemsku. Země střední
a východní Evropy mají nejnižší hustotu. „Jízda
elektrických vozidel v rámci EU není zvýhodněna
kvůli nerovnoměrnému rozložení nabíjecí
infrastruktury,“ zjistili auditoři.
Naléhavě jsou proto potřeba změny. Evropská
komise by měla mimo jiné vypracovat strategický
a integrovaný plán EU pro elektromobilitu.
K lepšímu výběru projektů jsou nezbytné
minimální požadavky na nabíjecí infrastrukturu
v celé transevropské dopravní síti, jakož i analýzy
infrastruktury a zlepšení financování.
Dopravu v EU dále komplikuje neexistence
harmonizovaných platebních systémů
s minimálními požadavky a adekvátních
informací pro uživatele o dostupnosti v reálném
čase s podrobnými údaji o cenách a fakturaci
jednotlivých dobíjecích stanic.
více na
www.autoweek.cz

Čisté nákladní automobily a metro pro auta
Týdenní dávka nejnovějších zpráv o mobilitě
z celé Evropy od Seana Gouldinga Carrolla
z Euractiv.
Nová studie naznačuje, že představa kamionů
jako monster chrlících oblaka kouře se možná
chýlí ke konci. Technologie akumulátorů se
údajně blíží bodu, který vozidlům s elektrickým
pohonem umožní úspěšně konkurovat vozidlům
na fosilní paliva. „Bod zvratu pro elektrická
nákladní vozidla je na dohled. Technologie
akumulátorů je velmi blízko prahu, díky
němuž jsou elektrické nákladní vozy reálné
a ekonomicky konkurenceschopné," tvrdí Björn
Nykvist, hlavní autor studie a vedoucí výzkumný
pracovník Stockholmského institutu pro životní
prostředí.
Aby však nákladní automobily s elektrickým
pohonem skutečně mohly konkurovat svým
protějškům se vznětovými motory, bude na
celém kontinentu zapotřebí mnohem hustší síť
rychlonabíjecích míst. Nesystematičnost jejich
výstavby a chybějící legislativa ze strany Evropské
komise je terčem kritiky Sdružení evropských
výrobců automobilů ACEA ale i Evropského
účetního dvora ECA.
Diskutuje se také o pneumatikách, konkrétně
co s nimi dělat jakmile dojedou na konec své
cesty. V současnosti se velké množství pneumatik

recykluje na gumovou drť, která se používá jako
výplň umělých povrchů sportovišť. Pneumatikáři
i recyklační průmysl tvrdí, že to je ten nejzelenější
způsob, jak se s nimi vypořádat. Ovšem ekologičtí
aktivisté chtějí použití gumové drtě zakázat. Varují,
že částice ze syntetických hřišť se šíří do životního
prostředí, kde mohou skončit v potravinách, které
jíme, a ve vodě, kterou pijeme (alarmující studie
z WWF zjistila, že lidé snědí až 5 g plastů týdně,
tedy ekvivalent kreditní karty).
Podnikatel a fanoušek twitteru Elon Musk
vyzval média, aby si prohlédla jeho nejnovější
nabídku jak změnit tvář dopravy v Las Vegas.
The Loop (Smyčka – nezaměňovat s projektem
Hyperloop) má uživatelům umožnit prohlédnout
si vozy Tesla a posléze je přepravit pod
kongresovým centrem v Las Vegas tunelem
dlouhým 2,5 km, zatímco po povrchu k tomu je
potřeba 15 minut chůze.
Někteří komentátoři poté, co viděli akční
záběry ze smyčky, neprojevili moc velké nadšení
a jiní přemýšleli o tom, že Musk vlastně vynalezl
méně praktické a méně efektivní metro. Muskovu
společnost Boring Company neodradily ani
posměšné komentáře na twitteru a pokračuje
v realizaci svého cíle budovat složité sítě tunelů
pod městy aby jim pomohla „zmírnit jejich
přetížení“.
více na
www.autoweek.cz

Aures Holdings se vydává na západ
Skupina Aures Holdings, provozovatel prodejní
sítě AAA Auto, za letošní první čtvrtletí prodal
v České republice 8700 aut a na Slovensku
2650 aut, přičemž vzhledem k lockdownu
byla všechna prodána on-line. Celkem se
už takto za poslední rok prodalo přes 18 000
ojetých automobilů. Dobré zkušenosti s on-line
prodejem urychlily plány skupiny na expanzi na
nové trhy, tentokrát směrem do západní Evropy
pod hlavičkou Driverama.
Projek t Driverama bude založen na
mezinárodním výkupu a prodeji ojetých
vozů za pomoci pokročilých algoritmů, které
zákazníkům v každé zemi zaručí nejlepší ceny.
Koncept využívá on-line výkup a prodej ojetých
automobilů s možností vykupovat i prodávat
vozy koncovým zákazníkům přes hranice
členských států EU. Vozy bude možné nechat
si doručit nebo vyzvednout v mikropobočkách.
„Půjde o investici našich akcionářů, která
v první fázi dosáhne výše 100 milionů eur a ve
druhé až dalších 400 milionů eur,“ oznámila
Karolína Topolová.
„Koncept Driveramy využívá on-line výkup
a prodej ojetých automobilů v západní Evropě

s možností vykupovat i prodávat vozy koncovým
zákazníkům přes hranice členských států EU.
Poprvé si zákazník, například v Mnichově, bude
moci koupit auto stojící například v Amsterdamu
a nechat si ho dopravit do Německa s výhodou
14denní záruky vrácení peněz,“ uvedl předseda
představenstva společnosti Driverama Stanislav
Gálik, dosavadní šéf inovací Auresu.
„Projekt Driveramy nevzniká na zelené
louce. V uplynulých letech jsme do jeho
technologické přípravy investovali 75 milionů
eur. Šlo zejména o vývoj vlastního software, který
zajišťuje kompletní technologickou infrastrukturu
a v reálném čase nám umožňuje kompletní
přehled o nabídkách na trhu ojetých vozů
v celé Evropě. Zahájení projektu Driverama
uspíšily naše pozitivní zkušenosti s prodejem vozů
on-line v době pandemie koronaviru v České
republice a na Slovensku,“ dodal Gálik.
Driverama zahajuje činnost prostřednictvím
výkupních aktivit a na začátku příštího roku
zahájí prodej s nabídkou 5000 vozů v Německu.
V následujících 12 měsících půjde do budování
infrastruktury v klíčových zemích 100 milionů
eur. Do roku 2025 rozšíří svoje aktivity do 11 zemí
a tuto expanzi Aures Holdings a jeho akcionáři
podpoří dalšími investicemi ve výši 400 milionů
eur. „Cílem je do roku 2025 vybudovat Driveramu
jako největšího evropského on-line prodejce
ojetých vozů,“ dodal Gálik.

více na
www.autoweek.cz

Průlomová iniciativa francouzských společností
Ve d o u cí p ře d s ta v i te l é s po l e č no s t í
Groupe Renault, Atos, Dassault Systèmes,
STMicroelectronics a Thales Luca de Meo, Elie
Girard, Bernard Charlès, Jean-Marc Chery
a Patrice Caine oznámili svůj záměr spojit své síly
a vytvořit Software République, nový ekosystém
pro inovace v inteligentní mobilitě. Spojením
svých doplňujících se odborných znalostí
plánují vyvíjet a prodávat systémy a software
aby poskytli udržitelnou nabídku mobility pro
města, regiony, podniky a občany. Současně
dali najevo, že tento otevřený ekosystém uvítá
další členy a bude rozvíjet otevřenou spolupráci.
K dokonalosti těchto nových produktů
a služeb přispějí umělá inteligence, kybernetická
bezpečnost, konektivita, vestavěná elektronika

a technologie virtuálních dvojčat. Tento
otevřený inovační ekosystém, založený pěti
vedoucími společnostmi v automobilovém
a technologickém oboru, je připraven uvítat
další nové členy a rozvíjet otevřenou spolupráci.
Mobilita nabízí nové příležitosti. Podle Boston
Consulting Group globální trh s mobilitou do roku
2035 vzroste o 60 % a dosáhne 11 bilionů eur. Tento
růst je způsoben zejména vznikem technických
novinek – elektricky poháněných vozidel,
nových komponent, nových poprodejních
služeb a dalších služeb s přidanou hodnotou –
jejichž podíl se zvýší z 5 % na 45 % globálního
trhu s mobilitou. Zakládající členové Software
République vyjadřují naléhavou potřebu pro
Francii a Evropu, aby společně vybudovali
udržitelný ekosystém, jehož cílem je zajistit jejich
suverenitu v této oblasti.
Pro společný vývoj a prodej inteligentních
sys té m ů, u m ož ň u j ících i m p l e m e nta c i
přizpůsobené a agilní nabídky mobility, byly
identifikovány tři hlavní oblasti spolupráce:
– Inteligentní systémy pro usnadnění
bezpečného propojení mezi vozidlem a jeho
digitálním a fyzickým prostředím.
– Simulační systémy a systémy pro správu
dat k optimalizaci toků pro území a společnosti.
– Energetický ekosystém pro zjednodušení
nabíjení.
více na
www.autoweek.cz

