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V rámci modernizace svých modelových řad Škoda 
připravila oživení vzhledu, a to jak navenek, tak i 
uvnitř, také pro modely Rapid a Rapid Spaceback. 
Modernizace je navenek méně výrazná, než u 
Octavie, ale k významným změnám došlo v technice 
- především uvedením nového motoru 1,0 TSI.

Jde o třetí nejprodávanější modelovou řadu značky. 
Celkem se od roku 2011 po světě prodalo 800 000 
kusů všech verzí. Jen v roce 2016 to bylo 212 656 
vozů, přičemž 133 583 vozů představoval Rapid (proti 
roku 2015 +5,1 %) a 79 073 vozů Rapid Spaceback 
(meziročně +17,6 %). V Evropě je tento poměr 
opačný - z Mladé Boleslavi bylo vloni dodáno 31 
715 liftbacků Rapid a 52 975 hatchbacků Sportback. 
Z toho bylo 11 359 vozů obou verzí dodáno 
zákazníkům v České republice. Celkově představují 
74 % kupujících soukromníci a jen 26 % firmy. 

Při stejném rozvoru náprav 2602 mm je liftback 
dlouhý 4483 mm a má zavazadlový prostor o 
objemu 550 l, při sklopení zadních sedadel až 1490 
l. Spaceback je dlouhý 4304 mm a jeho zavazadlový 
prostor má objem 415 l resp. 1381 l.

U modernizovaných verzí na pohled zaujmou 
kromě nového tvaru nárazníku především nové 
bixenonové (u nejvyšší výbavy) hlavní světlomety s 
denním svícením pomocí LED a novými světlomety 
do mlhy. Změnila se i podoba zadních svítilen. V 
interiéru se kromě několika dalších detailních úprav 
změnil design hlavních kruhových přístrojů.

Novinkou jsou tříválcové motory 1,0 TSI, které 
nahrazují motory 1,2 TSI. Jsou v nabídce ve dvou 
výkonových variantách: 1,0 TSI/70 kW (95 k) s 
kombinovanou spotřebou 4,4 l/100 km a 1,0 TSI/81 
kW (110 k) se spotřebou 4,5 l/100 km. Přitom mají 

klidný a kultivovaný chod ač díky menším 
volným setrvačným silám nepotřebují 
vyvažovací hřídel. Další motory v nabídce 
jsou velmi agilní zážehový čtyřválec 1,4 
TSI/92 kW (125 k) a úsporné turbodiesely 
1,4 TDI/66 kW (90 k) a 1,6 TDI/85 kW (116 k). 

Novinky v konektivitě a kompletní ceník 
obou verzí je na str. 10 ( jen po stažení pdf 
verze)

více na
www.autoweek.cz
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BMW i8 ve službách Policie ČR
Po předání elektricky poháněných vozů BMW i3 do služeb Policie ČR a městských policií 
přichází jako vrchol spolupráce mezi společností BMW Group Česká republika a Policií 
ČR předání vozu BMW i8 ve speciální úpravě jako jeden z nejrychlejších služebních 
vozů Policie ČR všech dob. Společný projekt byl navržen jako zápůjčka tohoto plug-in 
hybridního sportovního vozu na dobu šesti měsíců nebo do ujetí 20 000 km. Automobil 
bude sloužit u dálniční policie 
po celém území ČR. Se stříbrnou 
barvou, modro-žlutými pruhy a 
příslušnými majáky jej nebude 
možné přehlédnout. BMW i8 
spojuje přeplňovaný zážehový 
tříválec 1,5 l, pohánějící kola 
zadní nápravy, a elektromotor 
pro pohon předních kol. Celkový 
výkon hnací soustavy je 266 kW 
(362 k). Vůz zrychluje z 0 na 100 
km/h za 4,4 s. 
více na www.autoweek.cz

Lamborghini Aventador S v ČR
První vůz nové generace 
vrcholného modelu 
Lamborghini s výkonnější 
motorem V12 je již i v 
České republice. Zájemci 
si jej mohou prohlédnout 
v autosalonu Lamborghini 
v Praze na Smíchově ve 
společnosti Porsche Inter 
Auto CZ. Má optimalizovanou 
aerodynamiku, vylepšené 
zavěšení kol a elektronické 

systémy s individuálně volitelnými jízdními režimy. Lepší směrová stabilita byla dosažena 
díky řízení všech kol LRS. Stálý pohon všech kol s mezinápravovou spojkou Haldex 4. 
generace byl přizpůsoben stabilizační funkci řízení zadních kol, které umožňuje přenášet 
větší točivý moment na zadní nápravu. Motor V12 6,5 l, vybavený systémy stop/start 
a deaktivace válců, má 544 kW (740 k). Zrychlení z 0 na 100 km/h vůz zvládne za 
2,9 s, nejvyšší rychlost činí 350 km/h a kombinovaná potřeba benzinu 16,9 l/100 km. 
Doporučená prodejní cena je 281 555 eur (7 520 579 Kč) bez DPH. 
více na www.autoweek.cz
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Kompaktní SUV Škoda Karoq bude ve světové premiéře 
představeno 18. května 2017 ve Stockholmu. Krátce 
před světovou premiérou zveřejňuje Škoda první 
záběry svého nového modelu Karoq. Kompaktní SUV 
má délku 4382 mm, šířku 1841 mm a výšku 1605 mm. 
Rozvor náprav 2638 mm (u verze s pohonem všech 
kol 2630 mm) vytváří velký vnitřní prostor.

Karoq slibuje variabilní interiér díky systému zadních 
sedadel VarioFlex a největší zavazadlový prostor v 
segmentu v pětimístném uspořádání má základní 
objem 521 l. Při sklopených zadních sedadlech 
vzroste na 1630 l. Se systémem zadních sedadel 
VarioFlex je velikost prostoru pro zavazadla variabilní 
a pohybuje se od 479 do 588 l. VarioFlex se skládá ze 
tří samostatných, individuálně nastavitelných sedadel, 
která lze v případě potřeby vyjmout z vozu a získat 
maximální využitelný objem 1810 l.

Karoq charakterizují Full LED světlomety vpředu a 
zadní skupinové svítilny s LED prvky. Design s četnými 
krystalickými prvky je v duchu nového designového 
jazyka značky Škoda. Krystalické tvary jsou i na 
dělených zadních skupinových svítilnách, jejichž 

vnitřní část je integrovaná do výklopné zádě. Zadní 
svítilny využívají světelné diody pro koncová, brzdová 
a mlhová světla. 

V interiéru je zcela nově koncipovaná přístrojová 
deska, horizontálně rozdělená dekoračními prvky 
na mohutnější horní a menší spodní část. Dominuje 
zde vysoko v zorném poli umístěný velkoplošný 
dotykový displej ve skleněném designu. Ambientní 
LED osvětlení je další novinkou interiéru. Řidič může 
regulovat intenzitu a přepínat mezi deseti odstíny 
světla.

V rámci Strategie Škoda 2025 bude značka v 
následujících letech rozšiřovat svou nabídku o nové 
modely. V centru pozornosti je přitom zejména 
rozšíření nabídky vozů SUV. Škoda Karoq představuje 
další rozšíření nabídky. Uvedení na trh je naplánováno 
na druhou polovinu roku 2017.

více na
www.autoweek.cz
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Centrum Mostu ozdobily historické formule
Na centrální mostecké 1. náměstí se v pátek odpoledne sjely historické vozy velkých 
cen z let 1930 až 1965 doplněné tuzemskými závodními vozy. Fanouškům se tak při 
Spanilé jízdě městem představili aktéři závodu The Most Historic Grand Prix, který o 
víkendu 13. a 14. května hostí v premiéře mostecký autodrom. Diváci mohli obdivovat 
MG K3 z roku 1934 řízený Johnem Gillettem z Austrálie, Cooper T 45 z roku 1958, o 
dva roky mladší Cooper T 53 či Lotus 18 z roku 1961 
s Britem Peterem Horsmanem za volantem. Mezi 
účastníky jízdy pravidelnosti FAS ČR Czech Trophy 
byli Luděk Kopecký s monopostem MTX 1-05 z roku 
1980 a Jaroslav Malý s o pět let starším MTX 1-02. 
Diváky pozdravil také vítěz legendárního závodu 
24hodin Le Mans z roku 1977 a sportovní komisař The 
Most Historik Grand Prix Jürgen Barth i viceprezident 
Autoklubu ČR František Čečil, dvojnásobný mistr 
Evropy v závodech historických aut do vrchu, který 
je v Mostě s unikátním vozem Hakar. 
více na www.autoweek.cz

Z  linky sjelo milionté Porsche 911
V Zuffenhausenu sjel z montážní linky 
miliontý exemplář vozu Porsche 911 - 
Carrera S v individuální barvě irská zelená s 
exkluzivními prvky po vzoru první generace 
911 z roku 1963. Dvoudveřové Porsche 911 
i nadále přispívá k postavení společnosti 
Porsche jako jednoho z nejziskovějších 
výrobců automobilů na světě. Jen v roce 
2016 bylo zákazníkům na celém světě 
dodáno 32 365 vozidel. Více než 70 % 
všech dosud vyrobených vozů 911 je 

dodnes v provozuschopném stavu. Základním kamenem úspěchu je výroba všech 
verzí v hlavním závodě v Zuffenhausenu. Jedinečné je zachování základní koncepce 
původního modelu 911.  
Milionté Porsche 911 zůstane majetkem společnosti Porsche AG. Než bude zařazeno 
do sbírky Muzea Porsche, podnikne cestu kolem světa, která povede mimo jiné přes 
skotskou vrchovinu, Nürburgring, USA nebo Čínu.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 19. týdne na www.autoweek.cz:
Společný podnik pro celoevropské vyúčtování mýtného Toll4Europe 
zahajuje obchodní činnost
Škoda Auto nejatraktivnějším zaměstnavatelem
Údržba se spreji od Primalexu 
Tatra zvyšuje výrobu a shání zaměstnance



Modernizovaný Peugeot 308 je prvním vozem reagu-
jícím na budoucí požadavek EU instalací filtru pevných 
částic GPF u zážehového motoru. Peugeot 308 druhé 
generace, využívající modulární platformu PSA EMP2, 
se představil v roce 2013. Současné úpravy vzhledu 
se dotkly především přídě, kde novou masku chladiče 
doplňuje osvětlení LED diodami u všech verzí výbavy. 
Změny se týkají jak hatchbacku, tak i kombi SW.
Uspořádání interiéru Peugeot i-Cockpit je doplněno 
o dotykový displej zobrazující 3D navigaci. Systém 
i-Cockpit nabízí i funkci Mirror Screen, umožňující 
duplikovat displej telefonu na dotykovém displeji. Je 
kompatibilní s MirrorLink, Android Auto a Apple Car-
play. 
Pro Peugeot 308 jsou k dispozici veškeré asistenční 
systémy použité u Peugeotu 3008, např. nouzové 
automatické brzdění nebo zásah při neúmyslném 
opuštění jízdního pruhu. Jedná se o první vůz skupiny 
PSA s adaptivním tempomatem s funkcí Stop u auto-
matické převodovky a s funkcí 30 km/h u přímo řa-
zené převodovky. Pro snadnější parkování je opatřen 
systémem Visiopark se 180° kamerou. 
Peugeot 308 je prvním vozem skupiny PSA s novým 
vznětovým čtyřválcem 1,5 BlueHDi 96 kW (130 k) 

S&S. Účinnost spalování zlepšila patentovaná ge-
ometrie spalovací komory vycházející ze zkušenos-
tí s motorem, který zvítězil v závodě 24 hodin v Le 
Mans. Systém selektivní katalytické redukce SCR pro 
zachytávání emisí NOx má vyšší účinnost. Tento mo-
tor bude k dispozici i s výkonem 74 kW (100 k).
U tříválcového motoru 1,2 l PureTech 130 k S&S (96 
kW) bylo díky přesnějšímu řízení vstřikování vyle-
pšeno spalování. Spaliny procházejí přes katalyzátor 
a filtr pevných částic s pasivní regenerací GPF (Gaso-
line Particle Filter). Ten má být konstrukčně podstat-
ně jednodušší než u vznětových motorů a především 
bezúdržbový.
V tomto segmentu je ojedinělá i osmistupňová 
automatická převodovka EAT8 s hydrodynam-
ickým měničem momentu, vyvinutá ve spolupráci s 
výrobcem Aisin. Tato převodovka umožňuje spustit 
Stop&Start již od 20 km/hod. 
Nový Peugeot 308 a Peugeot 308 SW se vyrábějí 
v továrně v Sochaux ve Francii. Na trh by měly být 
uvedeny v září.

Peugeot 308: první zážehový s filtrem částic

více na
www.autoweek.cz
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Roční vozy a jejich výhody
Arval CZ v roce 2016 spustil portál www.rocnivozyprodej.cz, který se zaměřuje na prodej 
ročních automobilů ze skončeného operativního leasingu. Roční vozy s sebou nesou 
řadu výhod, mezi ty hlavní patří jasný původ vozidla, garance najetých kilometrů i 
stále platná záruka. 
V případě zájmu o pořízení ojetého vozu je problém s tím, že se většinou jedná o 
starší vozy. Velmi častým problémem jsou nepravdivé informace o nájezdu, stáčení 
tachometrů a absence servisních záznamů. Nabízí se tedy možnost koupě nového 
vozu. Zde se však zájemci potýkají s vysokou pořizovací cenou, která během prvního 
roku od pořízení rapidně ztrácí svou původní výši, a to až o 20 %. Ideálním a poměrně 
novým alternativním řešením je nabídka ročních vozů po skončeném operativním 
leasingu. Jedná se o vozy se stářím zhruba 1 rok, které jsou po jednom jediném majiteli. 
více na www.autoweek.cz

Autotým slaví třetí narozeniny akční 
cenovou nabídkou 
Společnost Autotým oslaví tři 
roky na českém trhu v oblasti 
poradenství při koupi ojetého vozu. 
K této příležitosti představuje pro 
klienty akční cenovou nabídku 
svých služeb pro zákazníky. V rámci 
ceníku ruší po u všech nabídkových 
balíčků poplatek 0,99% z prodejní 
ceny kontrolovaného vozu. 
Zákazník může zvolením jakéhokoliv 
nabídkového balíčku spojeného 
s nákupem ojetého vozu získat 

cenové zvýhodnění v řádu až několika tisíců korun. Nový akční ceník Autotýmu je 
platný do odvolání. 
Kromě akčního ceníku Autotým připravuje zcela nový produkt. Ten umožní jeho 
zájemcům časově rychlejší, finančně výhodnější a uživatelsky jednodušší cestu ke 
skutečně existujícímu, předkontrolovanému a kvalitnímu ojetému vozu. 
více na www.autoweek.cz

Krátce
-V důsledku kyberútoku musel Renault přerušit výrobu v několika svých evropských 
továrnách.
- BMW od roku 2018 rozšíří svou modelovou nabídku o špičkové sportovní kupé řady 8.
První elektromobil EQ C uvede Mercedes-Benz na trh v roce 2019.
- Už 2000 akcionářů podalo u soudu v Braunschweigu žalobu na VW kvůli manipulaci 
na burze v souvislosti s Dieselgate.
- Bosch pochybuje o úspěchu iniciativy VW podpořit prodej zemního plynu, protože 
vloni se v Německu prodalo jen 3240 aut na CNG.



Personalia z

AutoSAP: tým pro silniční provoz vede 
Karásek
Nově ustavená pracovní skupina 
Sdružení automobilového průmyslu se 
přihlásila k tématu plynulosti silničního 
provozu v České republice. Členové 
AutoSAP chtějí přispět k bezkonfliktnímu 
soužití různých účastníků provozu. 
Předsedající Pracovní skupiny pro silniční 
provoz Petr Karásek k tomu řekl: „Z našich 
prvotních diskuzí mezi zástupci členských 
firem, s CDV, PČR, SDA a dalšími vyplynulo, 
že automobilový průmysl vyrábějící 
moderní vozidla s řadou prvků například 
autonomního řízení má k tomu, jak je 
lidé mohou využívat, určitě co říct. Vývoj 
automobilů jde tak rychle dopředu, že 
jsou čerství majitelé nezřídka zaskočeni, 
co všechno jejich nové auto umí. Je 
to ale i naopak, řidiči by měli být lépe 
informováni i o tom, v jakých oblastech 
provoz vozu vyžaduje jejich permanentní 
součinnost a pozornost.“ 

Zemřel importér aut Richard Kopečný
Automotivní komunita se 12. května 
rozloučila v Motole dlouholetým 
vrcholovým manažerem skupiny 
AutoBinck/Auto Palace ve střední 
Evropě Richardem Kopečným, který 
zemřel po nemoci 5. května 2017 ve 
věku 62 let. Kopečný stál na začátku 
90. let v bývalém Československu u 
zrodu Auto Palace, jedné z největších 
dealerských skupin u nás, původně 
zastupující import značky Mazda. 
V letech 2001 až 2008 vedl velmi 
úspěšně zastoupení značky Hyundai 
a posléze zastával řadu významných 
funkcí v rámci skupiny AutoBinck/
Auto Palace ve střední Evropě. 
„Chtěl bych Richardovi poděkovat za 
jeho práci, nasazení a oddanost, které 
dopomohly naší skupině stát se jednou 
z nejvýznamnějších automobilových 
firem ve středoevropském regionu,“ 
uvedl Rolf Lauret, prezident AutoBinck 
Group. 
Richard Kopečný působil též v 
minulosti jako člen Výkonného výboru 
SDA. 
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Také pro Rapid a Rapid Spaceback je nově v nabídce 
konektivita Škoda Connect vč. Wi-Fi hotspotu. Díky 
tomu je možné využívat i služby Care Connect včetně 
nouzového volání eCall. 
Pomocí aplikace Škoda Connect na chytrém telefonu 
má řidič kdykoliv na dálku přístup k údajům o vozidle 
nebo může ověřit jeho stav. Pomocí Smart Link Plus je 
k dispozici možnost propojení s chytrými telefony se 
standardy Apple CarPlay, Android Auto a MirrorLink. 
Cestující na zadních sedadlech mají k dispozici dva 
USB porty pro dobíjení svých přístrojů. Od výbavo-
vého stupně Ambition je k dispozici systém Media 
Command 2.0, který umožňuje ovládat palubní info-

tainment Amundsen ze zadních sedadel prostřed-
nictvím mobilní aplikace. 
Rozšířila se nabídka asistenčních systémů. Nový 
Asistent dálkových světel (Auto Light Assist) zajišťu-
je optimální osvětlení vozovky - při rychlosti nad 60 
km/h senzor rozeznává vpředu jedoucí vozidla až do 
vzdálenosti 400 m a protijedoucí vozidla do 1 000 
m a v případě potřeby světla samočinně ztlumí. V 
nabídce jsou i Front Assist včetně funkce nouzové 
brzdy City Emergency Braking, multikolizní brzda 
nebo asistent pro rozpoznání únavy řidiče Driver 
Alert.

Škoda Rapid a Rapid Spaceback - ceny

více na
www.autoweek.cz
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Společnost OMV navazuje na úspěšnou akci Sendvič na 
míru a uvádí do nabídky tři nové gurmánské sendviče. 
U vybraných čerpacích stanic OMV Viva mohou od 
začátku května zákazníci ochutnat sendviče podle 
originální receptury italského 
šéfkuchaře Emanuele Ridiho. 
Sendviče, čerstvě připravené 
přímo ve Viva Cafe, obsahují 
kvalitní suroviny, například 
italský chléb focaccia či 
flaguette, čerstvou pečenou 
šunka z kýty prosciutto crudo, 
grilované papriky nebo sýr 
scamorza.
Koncept kvalitního a 
rozmanitého stravování, který 
OMV uvádí u svých čerpacích 
stanic, navazuje na úspěšné 
rozšiřování nabídky VIVA Cafe. 
Sendviče jsou sestaveny nejen 
s ohledem na skvělý kulinářský zážitek, ale jejich 
receptury také reflektují celosvětové gastronomické 
trendy.
„Díky mým cestám do Itálie a zpět moc dobře vím, jak 
důležité je dobře se najíst a odpočinout si při dlouhé 
jízdě. Proto jsem právě od OMV rád přijal nabídku 

vytvořit sendvičové menu z kvalitních čerstvých 
surovin,“ uvádí italský šéfkuchař Emanuele Ridi.
„Spolupráce s Emanuelem Ridim navazuje na naši 
snahu přinášet zákazníkům jen to nejlepší. Věříme, 

že sendviče uspokojí chutě 
i náročnějších gurmánů a 
stanou se dalším z důvodů, 
proč se zastavit právě 
v příjemném prostředí 
našich Viva Cafe,“ uvedl 
marketingový manažer OMV 
ČR Michal Janda.
Složení sendvičů
Focaccia Prosciutto: 
Focaccia s olivovým olejem, 
smetanový sýr, prosciutto 
crudo, sýr scamorza, rajčata, 
rukola
Manu sendvič: Italský chléb 
flaguette, olivový olej, pečená 

šunka z kýty (96% masa), grilované papriky v oleji, 
rajčata, rukola
Taleggio bageta: Grahamová bageta, pepřová 
omáčka, zralý sýr taleggio, rajčata, barevné listy salátu 
(misticanza)

Nové sendviče v nabídce OMV Viva
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Cebia Summary - zima 2017

Společnost Cebia provedla analýzu výsledků trhu 
ojetých vozidel za první čtvrtletí 2017. Jednotlivé 
sledované parametry byly vyhodnoceny na vzorcích 
prodaných ojetých vozidel a byly doplněny z dat 
Svazu dovozců automobilů (SDA), importérů vozidel, 
informací zveřejněných autobazary, z interních dat a 
zkušeností společnosti Cebia a z dalších zdrojů.
První čtvrtletí letošního roku 2017 bylo ve znamení 
pokračujícího růstu počtu dovážených ojetých vozidel. 
Letos se podle údajů Svazu dovozců automobilů (SDA) 
v období od ledna do března dovezlo do ČR 38 252 
ojetých vozidel. Dobrou zprávou je, že tempo růstu 
se zpomaluje. V prvním čtvrtletí 2015 činil meziroční 
nárůst 24 %, v roce 2016 8 % a letos ve stejném období 
objem dovozů rostl jen o 4 %. Špatnou zprávou pro 
české motoristy je, že podíl vozidel starších 10 let se 
stále zvyšuje a činí již 53,35 %. Dochází tak k dalšímu 
stárnutí českého vozového parku, což má vliv nejen na 
jeho kvalitu, ale i na životní prostředí a na bezpečnost 
silničního provozu.
Zákazníci kupovali v prvním čtvrtletí převážně 
vozidla českého původu (76 %). Z dovážených vozidel 
převažují země německého a italského původu. Cebia 
provedla prověření země původu u více než 70 000 
VIN náhodně vybraných dovážených ojetých vozidel 
aktuálně nabízených na inzertních portálech. Analýza 
ukázala, že třetina vozidel ve skutečnosti pochází z 
jiné země, než uvádí prodejce v inzerci. 

Polovina vozidel prodaných v prvním čtvrtletí 
letošního roku měla uvedený stav tachometru mezi 
100 000 a 200 000 km. Průměrný počet ujetých 
kilometrů udávaný při prodeji byl ve sledovaném 
období 164 000 km. Vzhledem k průměrnému stáři 
prodaných vozidel, které letos přesáhlo 10 let, by měl 
reálný počet najetých kilometrů přesáhnout 200 000 
km. Vzhledem k tomu, že zhruba 40 % vozidel bylo v 
daném období průměrně stočeno o 100 000 km, lze 
dopočítat skutečný průměrný stav najetých kilometrů 
u prodávaných vozidel na hodnotu přesahující 202 
000 km. 
Podle údajů prodejců ojetých vozidel byla naprostá 
většina letos prodaných vozidel v perfektním nebo 
velmi dobrém stavu – celkem 86 %, což lze chápat 
spíše jako údaj, jehož cílem je zvýšit šance prodeje. 
Havarovaných vozidel bylo jen do 1 %. Tyto údaje 
nemohou odpovídat realitě a jsou dalším důkazem 
snahy prodejců oklamat zákazníky a zatajit předchozí 
havárie vozidla.
Dlouhodobě převládá zájem zákazníků o vozy v 
cenové kategorii do 200 000 Kč. Podíl těchto vozidel 
na prodejích v prvním čtvrtletí 2017 činil 63 %. 
Průměrná cena ojetých vozidel prodaných v období 
ledna až března byla 189 200 Kč.
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Continental je Dodavatelem pro Auto roku 2017

I SUV dnes obouvají pneumatiky určené původně pro 
sportovní vozy. Příkladem je i Škoda Kodiaq. Continental 
pro ni vyrábí 18“ pláště ContiSportContact 5, jež patří 
do řady UHP (Ultra High Performance). Špičkové 
obutí proto do velké míry stojí za výbornými jízdními 
vlastnostmi v rámci segmentu SUV. Kodiaq také skvěle 
brzdí - ze 100 km/h mu stačí jen 
34,6 m, čímž překonává mnoho 
menších a lehčích aut. Uvedená 
hodnota byla naměřena právě 
na pneumatikách Continental 
ContiSportContact 5 235/55 R 
18 100V. 
Continental pro vůz dodává 
i další součástky. Všechny se 
vyrábějí v českých závodech 
Continental Automotive. 

Od pneumatik po navigaci: 
díly, které Continental dodává 
pro Škodu Kodiaq
Pneumatiky: 
- Continental ContiSportContact 
5 235/55 R 18 100V
Podvozek a bezpečnost:
- radarový senzor systému 
nouzového brzdění
- senzory a řídicí jednotky ESP  

v základním i tzv. Plus provedení (s adaptivním 
tempomatem)
- brzdové hadice
- systém elektronické parkovací brzdy
- řídicí jednotka a senzory adaptivního podvozku
- modul diagnostiky baterie

- ostřikovače
Pohonné ústrojí:
- řídicí jednotka zážehových 
motorů EA888
- řídicí jednotka samočinné 
převodovky DQ250
- vzduchový regulační ventil
- ventil systému zpětného vedení 
výfukových plynů (EGR)
- elektrické ovládání plynu
- senzor klepání
- senzor NOx
- čidlo váhy vzduchu
Interiér:
- palubní přístroje
- 8“ displej palubního systému
- světelné čidlo
- řídicí jednotky elektronického 
příslušenství, zámků dveří a 
otevírání pátých dveří
- jednotka bezklíčového vstupu a 
startování.
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Společnost Volvo Cars modernizuje svůj obchodní 
model, aby udržela krok s měnícím se světem. 
Současně věří, že to samé potřebuje udělat také 
automobilový průmysl jako celek. To je myšlenka, 
kterou prezident a generální ředitel společnosti Volvo 
Cars Håkan Samuelsson uvedl na pololetní konferenci 
OSN Global Compact Nordic Network v Göteborgu.
Konference představuje jedno z největších setkání 
korporátních odborníků na udržitelný rozvoj. Koná 
se pod záštitou OSN. V sídle ředitelství automobilky 
Volvo Cars se sešlo 190 delegátů ze 100 společností a 
organizací, aby diskutovali o tom, jak svou obchodní 
činností mohou podpořit cíle udržitelného rozvoje 
OSN (UN Sustainable Development Goals – SDG). 
Společnost Volvo Cars je zakládajícím členem této 
iniciativy, která je celosvětově největší se zaměřením 
na udržitelný rozvoj.
V rámci úvodní řeči hostitele konference Håkan 
Samuelsson delegátům sdělil, že očekávání a 
požadavky zákazníků se mění a automobilový 
průmysl by se na jejich základě měl změnit také: „Naši 
zákazníci touží po bezpečnějších, ekologičtějších 
a pohodlnějších vozech. Tyto požadavky můžeme 
splnit, stát se hybnou silou změny a zároveň rozvíjet 

své podnikání. Jsem si jist, že naše příští generace 
plně autonomních, elektrifikovaných a online vozů 
přispěje k tomu, aby se naše města v budoucnu stala 
čistějšími, bezpečnějšími a inteligentnějšími místy.“
Jako příklad vyzdvihl důležitost elektrifikační 
strategie automobilky Volvo. „Jsme si vědomi, jaká 
omezení s sebou přinášejí spalovací motory, a víme, 
že společnost má chuť situaci změnit. Z toho důvodu 
máme ve vztahu k elektrifikaci tak ambiciózní cíl. 
Smyslem našich závazků není jen pomáhat chránit 
životní prostředí, zlepšit životy našich zákazníků 
a vnést na silnice více bezpečí. Tyto závazky dávají 
perfektní smysl také z obchodního hlediska,“ uvedl 
Håkan Samuelsson.
Společnost Volvo Cars věří, že tyto závazky přispějí 
také k udržitelné ziskovosti a růstu. Automobilka 
se například zavázala, že do roku 2025 dostane na 
silnice 1 milion elektrifikovaných vozů a ve stejném 
roce zároveň dosáhne klimaticky neutrální výroby. 
Mimoto si vytyčila tu nejambicióznější bezpečnostní 
vizi v rámci svého průmyslového odvětví: počínaje 
rokem 2020 by v nových vozech Volvo neměl nikdo 
utrpět smrtelné ani vážné zranění.
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