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Nový Opel Astra Sports Tourer
Opel uvedl na český trh kompaktní kombi nové
generace Astra Sports Tourer. Na kombi verzi
připadá přes 35 % prodeje modelu Astra v Evropě.
Cena nové generace kombi je o 25 000 Kč vyšší než
u hatchbacku - se zážehovým motorem 1,4 l 74 kW
(100 k) začíná na 344 900 Kč, s novým tříválcem 1,0
ECOTEC Direct Injection Turbo se 77 kW (105 k) stojí
od 374 900 Kč a nejdostupnější vznětový model 1,6
CDTI se 70 kW (95 k) je od 419 900 Kč.

předchozí generaci. V základní verzi má Astra Sports
Tourer to je jen 1188 kg.

Opel Astra Sports Tourer má díky lehké nosné
struktuře hmotnost o 110 až 190 kg nižší oproti

Pro Astru ST jsou k dispozici turbodiesely 1,6 l ve
čtyřech výkonových verzích: 70 kW (95 k), 81 kW
(110 k), 100 kW (136 k) a nový 1,6 BiTurbo CDTI o
výkonu 118 kW (160 k). Na výběr je i pět zážehových
motorů včetně tříválce 1.0 ECOTEC Direct Injection
Turbo a přeplňovaného čtyřválce 1,4 l. Nejvýkonnější
je 1,6 ECOTEC Direct Injection Turbo, který má 147
kW (200 k).

S délkou 4702 mm má téměř stejné vnější rozměry
jako předchozí generace, ale zvětšený vnitřní
prostor a zavazadelník narostl na 540 l resp. 1630
l. Opel zde poprvé nabízí i otevírání a zavírání víka
zavazadlového prostoru pohybem nohy pod zadním
nárazníkem.

Absolutní novinku v segmentu kompaktních kombi
představují inteligentní adaptivní světlomety
IntelliLux LED, držitel ocenění SafetyBest 2016. Ty při
mimoměstských jízdách umožňují mít trvale zapnutá
dálková světla aniž by se oslňovali protijedoucí řidiči.
U hatchbacku je volí okolo 25 % kupujících.

více na
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Koncept energeticky úsporného
vozidla
Společnost Shell představila koncept
třímístného městského vozu, který
by mohl přinést snížení energetické
náročnosti osobních vozidel. Vozidlo
je výsledkem spolupráce předních
světových konstruktérů se specialisty
na vývoj maziv. Koncept vychází
z městského vozu T.25 společnosti
Gordon Murray Design, využívající
patentovanou platformu iStream.
Motor pro něj navrhl Osamu Goto.
Setkaly se tu tedy dvě legendy
formule 1. Vozidlo má hmotnost 550 kg. Na karoserii byla použita recyklovaná uhlíková
vlákna, což umožnilo pořídit ji za čtvrtinu ceny běžné ocelové konstrukce. Společnost
Shell pro vůz vyvinula speciální motorový olej zvyšující energetickou účinnost. Snížení
spotřeby pomocí společně vyvinuté konstrukce motoru a motorového oleje ukazuje,
jak důležitou roli mohou maziva hrát ve snaze o snížení emisí CO2.
více na www.autoweek.cz
Dva úkoly pro Ford F-150
Ford před nejprodávanější auto ve
Spojených státech, tedy pick-up
F-150, staví dva nové úkoly - vstoupit
do služeb speciálních jednotek policie
v USA a oslovit zákazníky v Číně. Pro
představení čínským zákazníkům
Ford zvolil nejvýkonnější verzi F-150
Raptor SuperCrew s motorem V6
3,5 l EcoBoost a pohonem všech
kol. F-150 vybavený sadou Special
Service Vehicle je dalším v řadě Fordů
speciálně připravených pro potřeby
policie.
Ford F-150 jako první automobil
vyráběný v tak velkém množství
používá nosnou strukturu z hliníku.
Ford v lisovně v Dearbornu recykluje
takové množství hliníkového odpadu,
že to každý měsíc postačuje na
výrobu 30 000 hliníkových karoserií.
více na www.autoweek.cz

Ve Wolfsburgu jiný Volkswagen než v Pekingu
Ve Wolfsburgu se uskutečnila odložená výroční tisková
konference koncernu Volkswagen. Samozřejmě
se nedaly čekat zásadní informace o řešení aféry s
podváděním při měření emisí. Koncernový šéf Matthias
Müller jen zopakoval omluvu a opět zdůraznil, že vše
bude vyšetřeno s maximální otevřeností. V reakci na
aféru Dieselgate mluvilo nejen o finančních ztrátách,
ale i o elektromobilitě a nových službách mobility.
Podle Müllera je rok 2016 rokem přechodovým, v němž
budou položeny základy k proměně Volkswagenu v
novou, lepší společnost. Automobilový průmysl podle
Müllera prochází epochální proměnou a Volkswagen
má pro přicházející inovace a radikální reformy velmi
dobrý základ.
Müller ve Wolfsburgu mluvil o Strategii 2025, v jejímž
rámci se Volkswagen zaměří na klíčová témata,
jimiž jsou elektromobilita, digitalizace, nové služby
mobility a konektivita. Müller slíbil více než 20 modelů
s elektromotory a akumulátory do roku 2020. K tomu
pomůže nová modulární platforma pro elektromobily
MEB.

Müllerova slova ale nemůžeme brát moc vážně.
Ve Wolfsburgu mají dost rozumu, aby pracovali i
na autech, o něž je ve světě opravdu zájem a která
generují zisk. Jen o pár hodin dříve Volkswagen v
Pekingu prezentoval úplně jinou vizi své budoucnosti
- koncept pětimetrového SUV a příslib dalších
podobných vozů všech velikostí. Koncept samozřejmě
má hybridní pohon, nicméně je jasné, že se kupujícím
nabídnou i daleko lépe prodejné a více vydělávající
víceválce.
Müller prohlásil, že je Volkswagen otevřený ke
strategickým partnerstvím s jinými společnostmi na
vývoji nových služeb mobility. Na rozdíl od jiných
automobilek ale nehodlá spolupracovat s Googlem
a Applem. Pro vývoj projektů spojených s digitalizací
a novými službami mobility Volkswagen vybuduje
tři tzv. Future Centra - v Postupimi, Pekingu a Silicon
Valley.
Co se týče nových služeb mobility, už brzy by měl
Volkswagen představit nejen vlastní projekt sdílení
automobilů, ale také dopravní službu inspirovanou
tím, co provozují společnosti Uber a Lyft, ovšem plně
v souladu se zákony.

více na
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Škoda pro modelový rok 2017
Škoda v rámci úprav vozů pro modelový
rok 2017 uvádí na trh několik novinek v
infotainmentu a konektivitě. Důležitou
novinkou je nabídka tříválce 1,0 TSI o
výkonu 85 kW (115 k) pro model Octavia.
Pro Octavie s motory o výkonu 110 kW (150
k) nebo vyšším se bude na přání dodávat
i adaptivní podvozek DCC (Dynamic
Chassis Control).
Fabia s motory 1,2 TSI a 1,4 TDI bude mít
v nabídce adaptivní tempomat a pro všechny verze je k dispozici zadní parkovací
kamera. Škoda Yeti Outdoor se nově nabízí také s motorem 1,2 TSI/81 kW, varianta Yeti
Monte Carlo je nově k dispozici též s motorem 2,0 TDI/81 kW a pohonem 4×4.
Superb bude mít pro varianty se sportovním podvozkem nebo s adaptivním podvozkem
Dynamic Chassis Control v nabídce i řízení s progresivním účinkem. Superb Combi se
standardním podvozkem bude mít na zadní nápravě na přání regulaci světlé výšky
Nivomat
více na www.autoweek.cz
Volkswagen Amarok dostane
nejnovější design
Po šesti letech se pick-up
Volkswagen
Amarok
dočká
modernizace. Změněná příď a
přepracovaná přístrojová deska
dodávají 525 cm dlouhému
Amaroku prémiovější podobu aby
mohl čelit rostoucí konkurenci,
reprezentované novým Nissanem
Navara či modernizovaným
Mitsubishi L200 a aby byl připraven
na příchod Fiatu Fullback nebo
Renaultu Alaskan. Amarok díky
připravovaným úpravám tomu
chce oslovit také ty skupiny
zákazníků, které se dosud
rozhodovaly pro klasická SUV.
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 17. týdne na www.autoweek.cz:
Škoda v ČR odstartovala akci Monte Carlo Roadshow
Roadshow Peugeot Emotion Day 2016 startuje v Praze
ABB dodá rychlodobíjecí stanice pro ČEZ
Bosch ukazuje budoucnost parkování
Allianz se musí změnit, říká její generální ředitel

Volkswagen T-Prime Concept GTE
ukazuje víc než jen příští Touareg
Volkswagen na autosalonu v Pekingu představil
koncept luxusního SUV T-Prime Concept GTE.
Naznačuje podobu nové generace modelu Touareg,
která by se měla objevit v roce 2017. Ukazuje také
uspořádání plug-in hybridního pohonu na platformě
MQL. Už na první pohled se jedná o vozidlo, které
vypadá jako by už bylo připraveno k zahájení sériové
výroby.
Základem vozu je koncernová modulární platforma
MLB s podélně uloženým motorem. Sedmimístný
vůz je dlouhý 5070 mm (tzn. je delší než Phaeton!)
- pro porovnání - koncept Škoda VisionS, postavený
na modulární platformě MQB (s motorem napříč), je
dlouhý 4700 mm.
T-Prime používá plug-in hybridní systém kombinující
zážehový motor, elektromotor a akumulátor ve spojení
s pohonem všech kol 4Motion s mezinápravovým
diferenciálem s omezenou svorností. Přeplňovaný
čtyřválec 2,0 TSI má výkon 182 kW (248 k) a pracuje
ve spojení s trakčním elektromotorem přidávajícím
98,5 kW (134 k). V režimu kickdown dokáže celý
systém vyvinout celkový výkon 275 kW (375 k) a
točivý moment 700 N.m.

Systém umožňuje volbu ze tří jízdních režimů: čistě
elektrický pohon E-Mode, Hybrid a GTE se sportovnější
charakteristikou. Volkswagen uvádí dojezd jen na
elektrický pohon s lithio-ionovým akumulátorem 50
km. Dobití zcela vybytého akumulátoru může trvat
8 hodin při použití běžné sítě 220 V nebo dvě a půl
hodiny z dobíjecí stanice s výkonem 7,2 kW.
Volkswagen i další koncernové značky reagují na
zájem kupujících po celém světě a po vzoru asijských
konkurentů se vrhly do vysoce ziskového světa SUV.
Volkswagen chce mít ve své nabídce crossovery a SUV
všech velikostí. Na trh uvádí druhou generaci modelu
Tiguan a připravuje nástupce úspěšného Touaregu.
Kromě toho už naznačil podobu kompaktního
crossoveru konceptem T-Roc a ještě menší SUV
velikosti modelu Polo ve stylu studie T-Cross Breeze,
která byla představena v Ženevě.

více na
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Dalších 35 vozů Škoda Octavia
převzala Policie ČR
Škoda Auto předala službě dopravní
policie 35 vozů Škoda Octavia v
civilním provedení ve verzi 1,8 TSI/132
kW 4×4 DSG s inovativní měřicí a
výstražnou technikou. Předávané
vozy jsou součástí zakázky na dodávku
vozů pro dozor nad bezpečností
silničního provozu, kterou automobilka získala ve veřejném tendru v červnu loňského
roku. Vestavěná technika slouží ke zjišťování a evidenci dopravních přestupků a k
měření rychlosti. Nezávislý kamerový systém dokumentuje a zaznamenává protiprávní
jednání. Disponuje mj. také funkcí automatické kontroly vozidel. Systém dokáže přečíst
registrační značku vozidla a porovnat ji s evidencí odcizených a hledaných vozidel.
více na www.autoweek.cz

Dvoubarevná Toyota Aygo x-cite
Toyota Aygo x-cite ve žlutém provedení je již třetí
barevnou edicí - před ní byly oranžová a modrá
a každá se řadila mezi nejprodávanější verze
modelu. Aygo x-cite má nový odstín Yellow Fizz
v kombinaci s dekory v klavírním černém laku
resp. v matném černém provedení. Litá 15" kola
jsou leskle černá s náboji v matném černém
odstínu. Designový motiv se rozvíjí i v interiéru.
Aygo x-cite nabízí multimediální systém x-touch
se 7" displejem, klimatizaci, LED světla pro
denní svícení, kožený volant a zadní parkovací
kameru. Se zážehovým tříválcem 1,0 l VVT-i se prodává za 234 900 Kč s DPH.
více na www.autoweek.cz

Ve zkratce
Skupina Emil Frey je s obratem 1,77 miliardy eur největším prodejcem nových aut v
Německu.
Mitsubishi Motors má dost prostředků na pokutu od japonských orgánů za falšování
údajů o emisích.
Daimler angažoval vyšetřovatele Deloitte Touche Tohmatsu aby prověřili problém s
emisemi v USA.
Odstoupivší šéf Volkswagenu Martin Winterkorn si za rok 2015 do důchodu odnáší 28,6
milionu eur.
Přes protesty akcionářů představenstvo Renaultu schválilo pro svého šéfa Carlose
Ghosna odměnu za rok 2015 ve výši 7,2 milionu eur.

Personalia z

Škoda má novou manažerku komunikace
Vedení oddělení Komunikace produktu
Škoda Auto převzala od 1. května nová
manažerka, která přechází od korejské
konkurence. Silke Rosskothen (48) má
dlouholeté zkušenosti z mezinárodního
automobilového průmyslu, na své
poslední pozici pracovala jako General
Manager PR pro korejskou automobilku v
Německu. Ve své nové funkci bude Silke
Rosskothen odpovídat za celosvětovou
komunikaci produktů značky a bude
reportovat Peikovi v. Bestenbostelovi,
vedoucímu komunikace Škody.

Personální
změna
na
importu
Bridgestone
Vedení východoevropské obchodní
jednotky Bridgestone převzal na
konci loňského roku Polák Radosław
Bółkowski. Letošní duben přinesl
jeden překvapivý odchod z české
pobočky. Ve společnosti skončil podle
dostupných informací marketingový
specialista Jaroslav Třetina. Ve firmě
byl celkem 11 let.
„Dal ve firmě výpověď a nenadále
skončil
na
základě
vlastního
rozhodnutí,“ řekl nám informovaný
zdroj. Bridgestone East Europe je
jedním z šesti obchodních regionů
společnosti v Evropě. Jeho součástí je
sedm zemí: Polsko, Česká republika,
Slovensko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko
a Estonsko. Bridgestone East Europe
zaměstnává téměř 140 lidí a sídlí ve
Varšavě.

AutoTablet.cz vychází každý týden jako výběr nejdůležitějších témat
z www.autoweek.cz.
Redakce:
Partner organizace:
Ing. Vladimír Rybecký (vladimir.rybecky@ibsauto.cz)
Ing. Antonín Matějka (amatejka@autoweek.cz)
RNDr. Ivana Rybecká (rybecka@volny.cz)
Technické zpracování:
Anna Rybecká (anna.rybecka@seznam.cz)
Luděk Šipla
Tento newsletter nelze považovat za obchodní sdělení ve smyslu ust.
§ 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti.
Pokud si AutoTablet stáhnete ve formě pdf, získáte ještě:

UberPop porušuje zákon i rovné
podmínky na trhu

Škoda Handy pomáhá osobám se
zdravotním postižením

Bosch a budoucnost parkování

Přichází veletrh Transport Expo
2016

Motorsport - WTCC: V Budapešti
Lópeze nezastavil ani déšť

UberPop porušuje zákon i rovné podmínky na trhu
UberPop je aplikace pro mobilní telefony, prostřednictvím níž registrovaní zákazníci objednávají svou
osobní přepravu motorovými vozidly. Přepravu mohou zajišťovat i řidiči, kteří nemají živnostenské
oprávnění pro provozování koncesované živnosti „silniční motorová doprava“. Přeprava je zajišťována motorovými vozidly, která nejsou označena jako vozidla
taxi. Provozovatel aplikace UberPop uvádí, že tento
způsob přepravy osob není taxislužbou, ale spolujízdou.
Cena je dynamicky určena aplikací UberPop. Někdy
je opravdu zajímavá, ale v nejexponovanější době
přesáhla částku 28 Kč/km, což je v rozporu s maximální cenou taxislužby stanovenou pro hlavní město Prahu. Řidiči jsou smluvními partnery společnosti
provozující aplikaci UberPop. Platba za přepravu je
prováděna bezhotovostně na účet provozovatele aplikace UberPop. Po strhnutí své provize pak tato osoba předává peníze řidičům.
Jednatel společnosti Taxi Praha David Franc upo-

zorňuje: „Často se zaměňuje Uber a moderní aplikace. Jenže objednání taxi a platbu pomocí aplikací používají i jiní. Nejde o soupeření mezi starým
a novým přístupem, ale mezi těmi, kteří dodržují
pravidla s těmi, kteří je nedodržují.“
Podle kanceláře Urban & Hejduk je přeprava osob
řidiči bez příslušného živnostenského oprávnění
(koncese) za úplatu na základě aplikace UberPop v
rozporu s českými právními předpisy. Pokud řidiči nemají živnostenské oprávnění porušují daňové předpisy a předpisy o povinných odvodech na sociální
a zdravotní pojištění. Otázkou také je, zda uvádějí
pravdivé údaje v pojistných smlouvách. Pojišťovny
totiž mají pro vozy, které slouží k přepravě osob, jiné
pojistné podmínky. Pokud řidič takovou skutečnost
nenahlásí, dopouští se pojistného podvodu.
S ohledem na uvedené skutečnosti je podle kanceláře
Urban & Hejduk přeprava osob řidiči bez koncese za
úplatu na základě aplikace UberPop v České republice protiprávní.

více na
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Škoda Handy pomáhá osobám se zdravotním postižením
Automobilka Škoda Auto se angažuje v projektech
definovaných firemní strategií CSR - Corporate Social
Responsibility. Strategie společenské odpovědnosti
Škoda Auto je zaměřená na čtyři globální priority,
a to dopravní bezpečnost, bezbariérovou mobilitu,
pomoc dětem a podporu technického vzdělání. K nim
se přidávají lokální programy - péče o zaměstnance a
projekt Dobrý soused.
Do oblasti podpory bezbariérové mobility patří i projekt
Škoda Handy. Ten pomáhá osobám se zdravotním
postižením, jejich rodičům nebo opatrovníkům. V
současnosti disponuje týmem 10 odborných poradců
s dlouholetými zkušenostmi. Poradci jsou osoby se
zdravotním postižením, což jim dává možnost lépe
porozumět specifickým potřebám klientů. Jejich
dlouholeté zkušenosti pomáhají klientům při výběru
vozu, jeho úpravách i při jednání na úřadech.
Poradci poskytují komplexní servis a klientům asistují
při zpracování žádostí o státní příspěvky na zvláštní
pomůcky. Zajistí pomoc s překlenutím DPH, doporučí
nejlepší služby pro dofinancování koupě vozu a poradí
i pomohou se spoustou dalších věcí.

Značka Škoda vychází držitelům průkazů ZTP a ZTP/P
vstříc také finanční podporou. Hendikepovaný klient
může získat slevu na pořízení nového vozu Škoda u
jakéhokoliv obchodního partnera značky. Program
Škoda Handy lze využít i při koupi zánovního vozu v
síti certifikovaných prodejců Škoda Plus.
V současné době lze u 10 prodejců značky Škoda
(Praha, Hradec Králové, Děčín, Plzeň, České
Budějovice, Mladá Boleslav, Brno, Ostrava, Zlín a
Olomouc) nalézt poradenská centra programu Škoda
Handy. Nicméně poradci jsou schopni nabídnout
pomoc hendikepovaným zákazníkům i u ostatních
obchodníků značky Škoda, ale také přímo v terénu.
Internetová doména www.skoda-handy.cz poskytuje
informace o programu včetně kontaktů na poradenská
centra.
Automobilka Škoda Auto prodala vloni v České
republice 696 nových vozů zákazníkům, kteří jsou
držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Nejžádanější modely
v této skupině jsou Fabia (48,5 %), Octavia (18,4 %) a
Yeti (18 %).

více na
www.autoweek.cz

Přichází veletrh TRANSPORT EXPO
Specializovaná výstava TRANSPORT EXPO 2016 se zaměří
na zajímavosti z oblasti nákladní automobilové dopravy
a přepravy osob. TRANSPORT EXPO 2016 se uskuteční
v termínu od 22. do 24. listopadu 2016 v Letňanech v
areálu PVA EXPO PRAHA.
Výkon hospodářství v České republice roste a s tím ruku
v ruce roste také potřeba moderní nákladní dopravy
i přepravy osob. V současné době v ČR chybí formát
specializované výstavy, která by nabídla přehled o
novinkách v celém tomto oboru. A proto přichází veletrh
TRANSPORT EXPO.
TRANSPORT EXPO 2016 představí novinky a zajímavosti
týkající se nákladní dopravy a přepravy osob od užitkových
vozidel až po trucky a autobusy. Současně se zde budou
prezentovat výrobci a poskytovatelé služeb, jejichž
činnosti souvisejí se silniční dopravou. Jedná se například
o výrobce a dodavatele pneumatik, dílů pro vozidla, olejů
a maziv, vybavení servisů a servisní techniku, leasingové
a další finanční služby, oblast pojištění vozidel a dopravy,

ale také o nejmodernější oblast alternativních pohonů od
LPG, CNG, LNG až po hybridy a elektropohony.
Na výstavě se tak představí to nejlepší, co současný trh
nabízí, spolu s nejnovějšími trendy a směry budoucího
vývoje. Tuto oblast podpoří také doprovodný program,
který nabídne cyklus přednášek a konferencí nejen
pro odborníky. Bohatý program bude také pro širokou
veřejnost. Příchozí si například budou moci vyzkoušet
řadu exponátů přímo v praxi, nebo se mohou stát i
přímými účastníky mnoha soutěží.
TRANSPORT EXPO 2016 se koná v termínu, který navazuje
na významné evropské akce IAA v Hannoveru a Busworld
v Kortrijku, které se pravidelně střídají.
TRANSPORT EXPO 2016 se bude konat v termínu od 22.
do 24. listopadu 2016 v Letňanech v prostorách výstavního
areálu PVA EXPO PRAHA. Tyto prostory nabízejí skvělou
logistiku pro vystavovatele i návštěvníky, dostatečný
prostor pro výstavu tohoto formátu i moderní zázemí.

více na
www.autoweek.cz

Bosch a budoucnost parkování
Bosch usnadňuje hledání parkovacích míst a
automatizuje proces parkování. „Mobilita zítřka
začíná už dnes - chytrým parkováním,“ uvádí člen
představenstva společnosti Robert Bosch Dirk Hoheisel.
Jako součást posunu k plně automatizovanému
parkování Bosch plánuje v průběhu několika let uvést
na trh mnoho parkovacích asistenčních systémů,
které řidičům pomohou zaparkovat nebo je dovedou
na požadované místo.
„Ve své nabídce inteligentních služeb se Bosch
zhostil také nelehkého úkolu vyhledání dostupného
parkování, čímž šetří čas a snižuje stres,“ říká Hoheisel.
V Německu zabere hledání parkovacího místa v
průměru 10 minut. Bosch toto hledání zkracuje
speciálními senzory obsazenosti na parkovištích
nebo v garážích, detekující a hlásící prázdná místa,
a senzory, které umožňují vyhledání parkování u
obrubníku. Informace jsou zpracovávány v Bosch
IoT Cloudu, kde se generuje mapa parkovacích míst.
Řidiči mají k mapě přístup přes navigační systém a
jsou přímo naváděni k volným místům.

„Navádění aut k dostupným parkovacím místům
znamená také snížení znečištění,“ zdůrazňuje Hoheisel.
V průměru řidiči v Německu při hledání parkovacího
místa najezdí zbytečně až 4,5 km.
„Parkování tak, jak jej známe dnes, už v budoucnu
nebude existovat,“ říká Hoheisel. Ještě před koncem
tohoto desetiletí zvládnou díky technologii Bosch
automobily samy dojet do prostoru garáží. Řidiči
jednoduše nechají své vozidlo v předávací zóně
mimo garáž a přes telefon mu dají pokyn k vyhledání
parkovacího místa. Při odjezdu si stejným způsobem
vozidlo zase přivolají zpět k místu vyzvednutí. To je
možné díky inteligentní technologii Bosch zabudované
ve vozidle, v garáži a v jejich vzájemné komunikaci.
„Plně automatizované parkování bude připraveno k
výrobě ještě před plně automatizovaným řízením,“
říká Hoheisel.

více na
www.autoweek.cz

V Budapešti Lópeze nezastavil ani déšť
Úvodní závod WTCC na Hungaroringu se jel na mokré
trati. Vzhledem k tomu, že už přestalo pršet, někteří
jezdci zariskovali a na startu přezuli na slicky, včetně
obou továrních Citroënů a dvou jezdců Hondy. Jenže
hned po startu bylo jasné, že to byla chyba. Bennani
po startu z pole position kontroloval vedení a připsal
si druhé vítězství ve WTCC.
1. Mehdi Bennani MAR Sebastien Loeb Racing Citroën
C-Elysée 14 kol
2. Tom Chilton GB Sebastien Loeb Racing Citroën
C-Elysée +3.313 s
3. Nick Catsburg NL Lada Sport Vesta +6.367 s
4. Fredrik Ekblom S Polestar Cyan Volvo S60 +13.918 s
5. Gabriele Tarquini I Lada Sport Vesta +14.566 s
6. Hugo Valente F Lada Sport Vesta +29.575 s

V hlavním závodě si López připsal 24. vítězství ve
WTCC a už třetí v letošní sezoně. Na kluzké trati vedl od
startu do cíle. Neměl to ale snadné. Na druhém místě
jedoucí Muller se zdál být rychlejší, ale na zatáčkovité
trati byla Lópezova defenziva úspěšná. Toho využil
Huff aby Mullera předjel. Když se připravoval k útoku i
na Lópeze, dostal od sportovních komisařů penalizaci
průjezdem boxovou uličkou za to, že Mullera při
předjíždění vytlačil mimo trať.
1. José María López RA Citroën Racing C-Elysée 17 kol
2. Yvan Muller F Citroën Racing C-Elysée +2.821 s
3. Tiago Monteiro P Castrol Honda Civic +14.981 s
4. Thed Björk S Polestar Cyan Volvo S60 +18.026 s
5. Tom Chilton GB Sebastien Loeb Racing Citroën
C-Elysée +19.834 s
6. Rob Huff GB Castrol Honda Civic +24.535.809 s

více na
www.MotorSport-ing.cz

