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Studenti SOU strojírenského Škoda Auto mají 
unikátní možnost seznámit se s postupy vývoje 
nových modelů. Stalo se už tradicí, že tým složený 
ze žáků a pedagogů každý rok postaví vlastní 
prototyp. Po konceptech CitiJet, což byl roadster 
na bázi modelu Citigo, a FunSTAR, tedy pick-upu 
z modelu Fabia, letos studenti dostali možnost 
postavit to nejlákavější, ale současně i nejtěžší: 
sportovní kupé. Bohužel toto dvoudveřové kupé 
na bázi modelu Rapid nazvané Atera zůstane u 
jediného vyrobeného kusu.

Aby bylo možné dodat vozu Atera karoserii kupé, 
museli studenti kompletně rozřezat sériový 
Spaceback. Střechu zaoblili, přední dveře se 
prodloužily a prostor zadních dveří byl zavařen. Linie 
střechy plynule navazuje na vysokou zadní část tak 
trochu legendárního kupé Rapid (Garde). Přestože 
jde o kupé s jedním párem bočních dveří, zůstaly 
mu čtyři sloupky.

Projekt se po 1300 odpracovaných hodinách blíží k 
dokončení. Na jeho vzniku se podílí 22 studentů a 
čtyři studentky s pomocí pracovníků Škoda Auto z 
oddělení technického vývoje, výroby a designu. Po 
doplnění dveří a skel, bude Škoda Atera plně funkční. 

Pod kapotou má Atera to nejlepší z modelové řady 
Rapid - zážehový přeplňovaný motor 1,4 TSI/92 kW 
(125 k) spojený se sedmirychlostní dvouspojkovou 
převodovkou DSG. Vůz má sportovní odladěný 
podvozek. Atraktivitu jeho vzhledu podtrhují 
koncovky výfuku a 18“ litá kola z Octavie RS.

Protože se jedná o auto od mladých lidí určené 
pro mladé, nechybí ani extravagantní doplňky jako 
červené podsvícení podvozku nebo výrazné LED 
přední světlomety. V zádi je místo zavazadlového 
prostoru část audiosystému o výkonu 1800 W, který 
je spojen se 14 reproduktory.

Škoda Atera: Rapid s karoserií kupé 
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Volkswagen Amarok s turbodieselem V6
Renault připravuje novou generaci svého SUV Koleos. Nový Koleos byl navržen a 
Volkswagen Amarok bude jako jediný pick-up nabízen s výkonným turbodieselem V6. 
Volkswagen Užitkové vozy uvádí 525 cm dlouhý pick-up s nejnovější generací vznětového 
motoru V6/90° 3,0 l. Na výběr budou 
tři výkonové verze - 120 kW (163 
k), 150 kW (204 k) a 165 kW (224 k). 
Nabízeny budou tři varianty pohonu: 
zadních kol nebo všech kol 4MOTION, 
a to buď ve verzi s přiřaditelným 
pohonem předních kol nebo trvalý 
pohon všech kol s mezinápravovým 
diferenciálem Torsen.  U příležitosti 
uvedení motoru V6 na trh bude od 
listopadu 2016 nabízena speciální 
edice pod označením Amarok 
Aventura s novým rámem za kabinou. 
více na www.autoweek.cz

Milion motorů BlueHDi s 
technologií SCR
Montážní linky továrny v Trémery 
v departementu Moselle 
opustil miliontý vznětový motor 
BlueHDi Euro 6. Výfukové potrubí 
motorů Blue HDi je vybaveno 
třemi systémy: oxidačním 
katalyzátorem, filtrem pevných 
částic FAP (DPF) a systémem 
selektivní katalytické redukce 
SCR, který likviduje oxidy dusíku 

(NOx). Továrna v současné době vyrábí denně 5000 motorů o objemu 1,6 l (815 000 
motorů od uvedení v roce 2014) a 2000 motorů o objemu 2,0 l (185 000 kusů od září 
2013). Skupina PSA byla prvním výrobcem, který v roce 2000 použil filtr pevných částic, 
a prvním, který do všech svých vozů začal ve velkém montovat systém SCR.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 18. týdne na www.autoweek.cz:
Olej měníme nejvýš jednou za rok
Bridgestone varuje před použitím zimních pneumatik v létě
Tatra Trucks bojuje proti korupci
Ministr Ťok proti nepoctivým a nelegálním taxikářům
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Škoda Auto oficiálně potvrdila, že nové velké SUV, 
jehož podobu velmi přesně naznačuje studie VisionS, 
se skutečně bude jmenovat Kodiaq. Jméno se odvolává 
na medvěda kodiaka, žijícího na stejnojmenném 
ostrově u jižního pobřeží Aljašky. Psaná podoba tohoto 
jména, tedy s písmenem q na konci, je odvozena z 
jazyka původních obyvatel z kmene Alutiiqů. Díky 
použití písmene q současně vzniká nezaměnitelné 
svébytné jméno nového vozu značky Škoda.

Nové SUV značky Škoda bude dlouhé 470 cm. Pojme 
až sedm osob nebo pět cestujících a k tomu přidá 
zavazadlový prostor o objemu 680 l. Samozřejmostí 
bude pohon 4x4 a Kodiaq nabídne i možnost volby 
plug-in hybridního pohonu. Škoda Kodiaq bude 
představena v září na autosalonu v Paříži, ale mohu 
potvrdit, že exteriér připravovaného vozu bude téměř 
shodný se studií VisionS.

Kodiaq stojí na počátku celosvětové SUV-ofenzívy 
značky Škoda. V dynamicky rostoucím segmentu SUV 

má za úkol získat nové skupiny zákazníků. Výroba 
vozu začne ještě letos v Kvasinách a zahájení prodeje 
je plánováno na začátek roku 2017, přičemž v České 
republice se budou první objednávky přijímat ještě 
před koncem letošního roku.

Škoda se s modelem Kodiaq připojí k nové koncernové 
strategii, přinášející modely kategorie SUV do 
všech segmentů. Souběžně se Škodou Kodiaq se v 
Kvasinách rozeběhne i výroba prvního SUV značky 
Seat, modelu Ateca. Poté budou následovat i další 
modely, včetně nové generace modelu Škoda Yeti, 
která zřejmě bude po technické stránce blízká Seatu 
Ateca. Také Volkswagen připravuje kromě nových 
generací modelů Tiguan a Touareg (jeho monstrózní 
podobu naznačil koncept T-Prime GTE, který jsme 
představili před týdnem) ještě minimálně další dva 
menší modely.

Velké SUV značky Škoda se bude jmenovat Kodiaq

více na
www.autoweek.cz
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Edwards odmění nejinovativnější diplomové práce
Společnost Edwards, působící v ČR s administrativním a prodejním centrem v Brně 
a výrobním závodem v Lutíně, spustila soutěž Cena Edwards o nejinovativnější 
diplomovou práci. Nejlepší studenti budou mít možnost získat ve firmě i práci. Přihlásit 
se mohou současní studenti i absolventi s již obhájenou diplomovou prací. Cena je 
udělována ve dvou kategoriích - Ekonomie a podnikání a Technika. Práce musí být 
obhájena maximálně tři roky před přihlášením do soutěže a spolu s vlastním textem musí 
obsahovat shrnutí obsahu práce 
a vysvětlení v čem je inovativní a 
jaké nové poznatky danému oboru 
přináší. Soutěž bude probíhat od 
2. května do 15. října 2016, kdy je 
nejzazší termín přihlášení prací. 
Autoři nejlépe hodnocených prací 
obdrží odměnu 20 000 Kč, 2. místa 
5000 Kč, 3. místa 3000 Kč a 4. - 6. 
místa po tisícikoruně. 
více na www.autoweek.cz

Reakce společnosti SkyToll
Zpráva ČTK uvádí, že z dvojice posudků, které si k 
otázce dalšího výběru mýta nechalo zpracovat 
ministerstvo dopravy, vyplývá, že od začátku příštího 
roku může mýtné brány z technických důvodů 
spravovat pouze stávající provozovatel, společnost 
Kapsch. K této informaci se vyjádřil manažer pro 
komunikační strategii společnosti SkyToll Anton 
Bódis: „V případě mýta jde o miliardovou zakázku. 
Příprava posudků je zvláštní. Kdo jsou firmy, které 
posudky vypracovaly? Na základě jakých referencí 
se vybíralo? Jaké jsou zkušenosti autorů posudků s 
elektronickým výběrem mýta? Z jakých podkladů 
čerpali? Postup ministerstva dopravy opětovně 

potvrzuje to, kdo je na vině, že se Česká republika ocitla v časové tísni a není schopná 
vypsat standardní výběrové řízení. SkyToll je přesvědčen, že existující mýtný systém 
může převzít a provozovat i jiný subjekt, než současný provozovatel. SkyToll předložil 
ministerstvu dopravy ČR konkrétní nabídku, která by znamenala úsporu minimálně 1,5 
miliardy korun za tři roky. Ve srovnání se současný stavem by byly náklady na provoz o 
25 % nižší.“ 
více na www.autoweek.cz
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Evropa stojí před rozhodnutím, zda umožnit export 
německých aut do USA výměnou za ničení zdraví 
Evropanů povolením dovozu geneticky a hormonálně 
upravených potravin. Prezident Obama to jasně sdělil 
kancléřce Merkelové na veletrhu v Hannoveru. 
Američané hrozí zavedením opatření vedoucích k 
omezení dovozu automobilů vyrobených v Evropě 
(rozuměj - v Německu) s cílem donutit EU, aby umožnila 
dovoz zemědělských produktů ze Spojených států 
(tzn. i potravin geneticky a hormonálně upravených). 
Je to jasný výměnný obchod - USA povolí dovoz aut a 
autodílů z EU výměnou za uvolnění exportu laciných 
potravin do Evropy.
Tvrdý tlak, s nímž přišel prezident Obama při setkání 
na veletrhu v Hannoveru za kancléřkou Merkelovou, 
tentokrát zaznamenaly i německé sdělovací prostředky. 
Je třeba připomenout, že Merkelová je velkou 
příznivkyní dohody o Transatlantickém obchodním a 
investičním partnerství (TTIP). Při zahájení autosalonu 
ve Frankfurtu vloni v září představitelům německého 
automobilového průmyslu slíbila, že smlouvu TTIP 
prosadí, ať už se to někomu v Evropě líbí nebo ne. 
Její tehdejší diktátorské vystoupení ušlo pozornosti 
médií, protože jen o pár hodin později byla v USA 
odhalena aféra Dieselgate, mířící na největší německou 
automobilku Volkswagen.

Německé noviny Süddeutsche Zeitung od ochránců 
životního prostředí Greenpeace získaly 240 stran 
aktuálních interních dokumentů určených pro jednání 
o TTIP. Dokumenty naznačují, že USA zvyšují nátlak na 
Evropskou unii mnohem více, než se dosud myslelo. 
Při jednání o TTIP USA zablokovaly evropskou snahu 
zrušit ustanovení, podle něhož mají při projednávání 
obchodních sporů soukromí arbitři nahradit soudy. 
V tomto systému mohou nadnárodní společnosti 
žalovat státy pro „snížení zisku“ v důsledku platnosti 
zákonů schválených jejich parlamenty!
Evropští výrobci automobilů a autodílů si od 
dohody TTIP slibují mnohonásobné zvýšení svého 
obchodování přes Atlantický oceán. Americká strana 
si toho je dobře vědoma, a proto dává evropským 
vyjednavačům nůž na krk pokud jde o zemědělské 
produkty. Americké korporace doufají, že v budoucnu 
budou do Evropy dodávat víc laciných potravin, 
včetně geneticky a hormonálně upravených, jejichž 
použití je v Evropě zakázáno. Panují proto obavy, že 
kromě následků na zdraví občanů unie bude mít toto 
opatření i likvidační dopad na zemědělskou produkci 
v EU. Smlouva TTIP má zabránit i tomu, aby kupující 
zjistil, zda v tom, co kupuje, jsou použity geneticky 
upravené plodiny.

více na
www.autoweek.cz

Americký tlak na přijetí TTIP sílí
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Využitím robotů dojde k transformaci logistiky
Přední poštovní a logistická společnost Deutsche Post DHL Group se přibližuje době, 
kdy se roboty stanou důležitou součástí světa logistiky. Robotické technologie se budou 
možná již brzy podílet v logistickém prostředí na vychystávání, balení a přepravě zboží, 
kde se v současnosti z 80 % pracuje stále manuálně. V poslední době se technika začíná 
dostávat na úroveň, na níž 
již bude schopna uspokojit 
poptávku po flexibilních a 
nízkonákladových robotech 
využitelných pro práci v 
logistice. DPDHL Group již 
zahájila testy, které mají 
poskytnout odpověď, jakou 
roli by mohla robotizace 
sehrát v logistice. Společnost 
zkouší spolupracující roboty 
ve vybraných skladovacích 
provozech s cílem nalézt 
řešení pro transformaci 
dodavatelských řetězců. 
více na www.autoweek.cz

Isuzu slaví exkluzivními verzemi D-Max Edition 10
K výročí svých 10. narozenin přichází prodejní organizace Isuzu Sales Deutschland s 
limitovanou sérií vozů D-Max Edition 10. Ty budou k dispozici se zvýhodněnou nabídkou 
atraktivních doplňků výbav i u prodejců v České republice. Isuzu D-MAX je všestranný 
pick-up s rozsáhlými možnostmi využití pro firemní i soukromé zákazníky. U dvoumístné 
kabiny Single Cab je možná volba mezi pohonem zadních nebo všech kol. U verze 
Space Cab s 2 + 2 místy a u pětimístných modelů Double Cab je v sériové výbavě 
pouze pohon 4x4. Všechny pohání vznětový čtyřválec 2,5 l s přeplňováním dvěma 
turbodmychadly, výkonem 120 kW (163 k) a točivým m 400 N.m.
 více na www.autoweek.cz
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Na vedení koncernu Volkswagen se za jeho boj o co 
nejvyšší odměny za rok 2015 snesla vlna kritiky. Chování 
vrcholných manažerů z Wolfsburgu nadzvedlo nejen 
odboráře. Ke kritikům se připojil dokonce i spolkový 
ministr financí Wolfgang Schäuble: „Nechápu, jak 
může někdo nejprve způsobit takový propad hodnoty 
akcí a pak otevřeně diskutovat o výši své vlastní 
odměny. Odvedli špatnou práci, a přesto si rozdělují 
peníze. To dokazuje, že tu zde něco nefunguje.“

Volkswagen čekají mnohamiliardové ztráty při 
likvidaci následků použití software, které umožnilo 
podvádět při měření emisí NOx v USA, a musí 
počítat i s vysokou pokutou za tento v očích orgánů 
USA trestný čin. Koncernové vedení si navzdory 
tomu zkrátilo roční odměny jen o 30 %. Členové 
představenstva dostanou i akcie, jejichž hodnota jim 
při příznivém vývoji tuto ztrátu může během tří let 
nejen eliminovat, ale dokonce převýšit. Podle novin 
Die Welt si představenstvo na odměnách za rok 
2015 rozdělí 63,3 milionu eur a celkem z koncernové 
pokladny získá 243 milionů eur.

Německá média ve vzácné shodě označují jednání 
představenstva Volkswagenu za nemorální. Bývalý 

ministr hospodářství Dolního Saska Jörg Bode pro 
Das Welt prohlásil: „Je to hodně špatný a hodně 
drahý žert.“ Ministr hospodářství Dolního Saska Olaf 
Lies kritizoval vedení koncernu, že odmítá radikální 
snížení svých odměn: „Představenstvo by za této 
situace mělo všem dát jasný signál a vzdát se větší 
části svých odměn.“ Podobně se vyjádřil i šéf odborů 
Bernd Osterloh. Jenže jak Lies, tak Osterloh jsou 
členy dozorčí rady VW. Tam odbory drží poloviční 
zastoupení, které posilují dva vládní představitelé. 
Mají tedy pravomoc v zájmu ochrany akcionářů 
zasáhnout. Jenže to si netroufají v obavě, že by 
koncernu způsobili ještě větší škody a tím by ohrozili 
desetitisíce pracovních míst. 

Martin Winterkorn, který byl v souvislosti s aférou 
na konci září nucen rezignovat z postu předsedy 
představenstva, dostal podle agentury Reuters 
za loňský rok plat 7,3 milionu eur, odměnu za 
hospodářské výsledky 5,9 milionu eur a odchází s 
penzí 28,6 milionu eur. 

Tvrdá kritika vedení Volkswagenu

více na
www.autoweek.cz
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Navzdory bezprecedentnímu snížení ceny nafty do-
pravci stále aktivně hledají maximální provozní úspo-
ry. Podle údajů shromážděných společností DKV Euro 
Service dochází k postupnému přechodu zákazníků 
od prémiových značek k ekonomicky výhodným čer-
pacím stanicím nebo lokálním řetězcům. Činí tak do-
pravci nejen v ČR, ale ve většině evropských zemí. 
Kontroly České obchodní inspekce svědčí o rostoucí 
kvalitě pohonných hmot u levnějších čerpacích stanic. 
Nevyhovující vzorky, objevené ČOI, se častěji objevují 
prémiových dodavatelům a ti také dostávají nejvyšší 
pokuty.
„Opakovaná tankování u ekonomicky výhodných čer-
pacích stanic za nejnižší cenu při zachování kvality 
paliva preferuje více než 90 % zákazníků DKV. Mezi 
lety 2012 a 2015 se zvýšil objem tankování našich zá-
kazníků u levnějších čerpacích stanic v Česku o 10 %,“ 
konstatuje výkonný ředitel české a slovenské pobočky 
společnosti DKV Euro Service Ondřej Pavlík. 
Tento trend se netýká pouze České republiky, ale 
platí i pro další země, kde DKV působí. Například v 
Rakousku došlo v posledních třech letech k přesunu 5 
% objemu natankovaných pohonných hmot od pré-
miových k ekonomicky výhodným čerpacím stanicím, 
v Polsku 8 %, na Slovensku 15 % a ve Francii dokonce 
20 %. DKV na tento trend reaguje rozšiřováním nabíd-
ky tankovacích míst o ekonomicky výhodné čerpací 

stanice s kvalitními pohonnými hmotami, včetně 
těch u velkých obchodních řetězců. DKV chce vyjít 
snaze klientů o úspory vstříc a investuje do budování 
komplexního nástroje pro vyhledávání cen paliva v 
reálném čase.
Z dat shromážděných společností DKV Euro Ser-
vice dále vyplývá, že v reakci na tankovací migra-
ci nákladních autodopravců dochází ke snižování 
cenového rozpětí stojanových cen. V České repub-
lice byl tento pokles rozpětí v uplynulých pěti letech 
třetinu. „Český nákladní dopravce nyní, na rozdíl od 
nedávné minulosti, opět stále více preferuje domácí 
tankování před zahraničním,“ uvádí Pavlík.
Podle DKV Euro Service je rozptyl cen pohonných 
hmot v ČR největší - o 8-10 Kč, zatímco v Rakousku 
méně než 5 Kč. I nadále jsou vysoké ceny na dál-
nicích. Je patrné, že mnozí provozovatelé vozových 
parků provozní náklady neřeší a jsou ochotni platit i 
8 Kč za litr více než jinde za stejnou kvalitu.
V roce 2015 vzrostl objem prodeje motorové nafty 
meziročně o 18 % ze 4381 miliard na 5169 miliard 
litrů. Vyměřená spotřební daň ve stejném období 
narostla z 52,9 miliardy Kč na 56,6 miliardy Kč, tedy 
o 3,7 miliardy Kč (tj. 7 %). U benzinu došlo k poklesu 
vyměřené spotřební daně o 1,5 miliardy Kč.

Dopravci přecházejí k ekonomicky výhodným čerpacím stanicím

více na
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Volkswagen nabízí zážehové motory s přeplňováním 
a přímým vstřikováním paliva již více než 10 let pod 
zkratkou TSI. Během této doby zážehový motor získával 
stále více na hospodárnosti díky jednoduchému 
a dvojitému přeplňování, integrovanému chlazení 
stlačovaného vzduchu, integrovanému sběrnému 
výfukovému potrubí a systému deaktivace válců.
S nejnovější generací motorů jde Volkswagen opět 
o krok dál. Důležité technické moduly nové řady 
jednotek EA211 TSI evo zvyšují účinnost až o 10 % v 
porovnání s dosavadním čtyřválcem 1,4 TSI (92 kW). 
Důležitá je přitom skutečnost, že spotřeba paliva byla 
snížena v širokém rozsahu provozních podmínek a 
nikoli jen v podmínkách normovaného testovacího 
cyklu. Pro zákazníky to znamená značné zvýšení 
hospodárnosti v jejich každodenním praktickém 
provozu.
Volkswagen na 37. vídeňském sympoziu o motorech 
předvedl novou, výrazně úspornější generaci 
zážehových motorů EA211 TSI evo. Základem pro 

další snižování spotřeby zde jsou Millerův cyklus v 
kombinaci s vysokým kompresním poměrem 12,5:1 
a poprvé u velkosériově vyráběného zážehového 
motoru použité turbodmychadlo s proměnnou 
geometrií rozváděcích lopatek VTG.
Prvním zástupcem této budoucí generace zážehových 
motorů Volkswagen EA211 TSI je úsporný a zároveň 
výkonný motor TSI 1,5 l, který bude uveden na trh 
koncem roku 2016 - zpočátku s výkony 96 kW a 110 
kW. 
Budoucí legislativní limity pro flotilovou spotřebu 
paliva a emise vyžadují další pokrok v oblasti spotřeby 
paliva resp. emisí CO2 a dalších látek. Pro dosažení 
těchto cílů disponují nové motory EA211 TSI evo 
mnoha technickými inovacemi ve spojení s novým 
spalovacím procesem. Výsledkem je výrazné snížení 
spotřeby paliva v praktickém provozu až o 1 l/100 km 
a zároveň dynamická charakteristika s maximálním 
točivým momentem dostupným v širokém rozsahu 
již od extrémně nízkých otáček 1300/min.

V nových motorech nalézají 
uplatnění i další nová, resp. 
přepracovaná technická 
řešení: vstřikovací soustava 
s tlakem až 35 MPa (350 
bar), inovativní řízení chladicí 
soustavy, vylepšený systém 
deaktivace válců ACT a 
povrchová úprava stěn válců 
APS (vzdušné plazmatické 
naprašování).

více na
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Nový motor Ford EcoBlue 2,0

Do užitkových vozů Ford Transit a Transit Custom 
přichází zcela nový technicky vyspělý vznětový motor 
Ford EcoBlue o zdvihovém objemu 2,0 l s nižší spotřebou 
paliva, vyšším točivým momentem v nízkých otáčkách a 
prodlouženými intervaly údržby. Ford EcoBlue, poprvé 
vystavený na veletrhu užitkových a nákladních vozidel 
CVS 2016 v Birminghamu, představuje novou generaci 
vznětových motorů se systémem selektivní katalytické 
redukce SCR.

Nový motor EcoBlue 2,0 l využívá zcela novou architekturu, 
která vytvoří základ další generace úsporných motorů 
pro osobní i užitkové vozy Ford. Pro splnění normy Euro 
6 s ohledem na emise NOX dostal systém selektivní 
katalytické redukce SCR prostřednictvím činidla AdBlue 
(tj. roztoku močoviny).

Zájemcům o modely Transit a Transit Custom bude 
motor 2,0 EcoBlue k dispozici ve variantách 77, 96 a 125 

kW (105, 130 a 170 k). Všechny 
mají vyšší výkon a točivý 
moment než dosavadní motory 
2,2 l. Větší točivý moment v 
nízkých otáčkách (o 20 % při 
1250/min) se při jízdě projeví 
lepší pružností a pohotovější 
odezvou.  Ve srovnání s 
dosavadním motorem 2,2 TDCi 
má EcoBlue 2,0 až o 13 % menší 
spotřebu paliva. Provozovatelé 
vozů Transit a Transit Custom 
ocení i prodloužený servisní 
interval. 

Nižší provozní náklady jsou 
výsledkem výrazného snížení 
spotřeby paliva. Vozy Ford Transit 
vybavené systémem Auto-
Start-Stop mají kombinovanou 
spotřebu od 6,6 l/100 km. 
Ve srovnání s ekvivalentní 
motorizací dosavadního modelu 
to znamená zlepšení o 10 %. 

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz


Společnost Autotým zveřejnila výsledky průzkumu 
o preferencích svých zákazníků a jejich profilu při 
poradenské činnosti v rámci koupě ojetého vozu na 
trhu v ČR. Průzkum se detailně věnoval požadavkům 
a preferencím klientů společnosti Autotým, 
využívajících poradenské služby této společnosti 
v období od června 2014 do ledna 2016. Výsledky 
průzkumu ukázaly několik velmi zajímavých faktorů 
při rozhodování ohledně koupě ojetého vozu. 

Poradenské služby Autotýmu využívají nejvíce lidé ve 
věkovém rozmezí 31 - 40 let, téměř 20 % klientely 
Autotýmu tvoří ženy.

Velmi silným argumentem pro využití služeb Autotýmu 
je kromě důkladného prověření technického stavu 
ojetého vozu také podpora klientů v jednání o 
poskytnutí případné slevy na prodejní ceně v případě, 
že vůz neodpovídá původním informacím prodejce o 
jeho technickém stavu. S pomocí odborných rádců 
Autotýmu dostalo finanční slevu od prodejce na ojetý 
vůz 65 % klientů a celková částka vyjednaných slev od 
prodejců pro klienty Autotýmu přesáhla již částku 3 
miliony korun. Průměrná cena poptávaného ojetého 
vozu u klientů Autotýmu je 227 259 Kč.

Nejvíce zákazníků společnosti Autotým pochází z 
území Hlavního města Prahy, následují Jihomoravský, 

Středočeský a Moravskoslezský kraj. Nejpopulárnější 
rozmezí stáří poptávaného ojetého vozu je 4 - 8 let a 
zde dominuje Ford Focus.

Nejpopulárnější poptávanou automobilovou 
značkou mezi klienty Autotýmu je Ford (26 %), těsně 
následuje Škoda (25 %) a Volkswagen (17 %). U téměř 
2/3 sledovaných značek jsou klienti při diskuzi s 
odbornými rádci Autotýmu ochotní akceptovat cenu 
o něco vyšší než je např. v nabídce velkých českých 
inzertních auto-moto portálů, avšak ve stejném 
porovnání naopak požadují v drtivé většině nižší stáří 
vozu. 

„Tento výsledek je z mého pohledu určitou změnou 
v chování českého zákazníka na trhu s ojetými vozy. 
Vnímám to jako postupný přechod k trendu v nákupu 
ojetin u západních sousedů. Prioritou minulého 
období byla pro našeho zákazníka jednoznačně cena 
vozu bez ohledu na jeho výbavu. Situace dnes ukazuje 
výraznější posun k porovnávání ceny a výbavy vozu,“ 
komentuje situaci na trhu s ojetinami Jiří Beneš, 
vedoucí oddělení péče o zákazníka společnosti 
Autotým s.r.o.

Klienti Autotýmu profitují ze slev
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Volkswagen Golf GTI Clubsport S, nejvýkonnější Golf 
GTI všech dob, řízený německým závodním jezdcem 
Bennym Leuchterem (28), překonal na Severní 
smyčce Nürburgringu dosavadní rekordní čas na 
kolo v kategorii sériově vyráběných vozů s pohonem 
předních kol časem 7:49:21 min. 
Tento vůz odvozený z modelu Golf GTI Clubsport 
vznikl na oslavu 40. výročí 
modelu GTI. Vyrobeno bude 
pouze 400 vozů limitované 
edice Golf GTI Clubsport S. 
Vývojový tým pro zvýšení 
výkonu motoru maximálně 
využil synergie mezi závodními 
a sériově vyráběnými vozy na 
základě svých zkušeností s 
novým závodním vozem Golf 
GTI TCR (243 kW/410 N.m) pro závody cestovních 
vozů TCR International Series. Aplikací poznatků ze 
závodního nastavení vozu Golf GTI TCR pro mistrovství 
cestovních vozů se podařilo zvýšit výkon na 228 kW a 
nejvyšší točivý moment 380 N.m. Dvoudveřový Golf 
GTI Clubsport S dosahuje zrychlení z 0 na 100 km/h 

za 5,8 s a nejvyšší rychlost 265 km/h. Nepřítomnost 
zadních sedadel snižuje jeho hmotnost na 1360 kg. 
Většina závodních okruhů je prosta velkých nerovností 
nebo výškových rozdílů. To neplatí pro Severní 
smyčku Nürburgringu, kde je velké množství jak 
nerovností, tak výškových rozdílů a k tomu bezpočet 
zatáček. Výsledkem je jedinečná kombinace úseků, 

které kladou vysoké nároky 
na jízdní dynamiku v příčném 
i svislém směru. 
Vůz vyladěný pro jízdu na 
Nürburgringu musí být 
na jedné straně schopen 
projíždět zatáčky vysokou 
rychlostí a zároveň si poradit 
i s extrémními nerovnostmi 
a výškovými rozdíly. Je-li 

nastaven pro jízdu na normálním závodním okruhu, 
pak má podvozek obvykle velmi tvrdou charakteristiku, 
která není pro Nordschleife vhodná. Podvozek totiž 
musí absorbovat rázy od nerovností tak, aby kola 
zůstávala v dokonalém kontaktu s vozovkou. 

Rekordní premiéra Volkswagenu Golf GTI Clubsport S

více na
www.MotorSport-ing.cz

http://www.autoweek.cz

