
AutoTablet
novinky z www.autoweek.cz

38. týden

Od 38. týdne se newsletter 
www.autoweek.cz mění v el-
ektronický magazín přináše-
jící nejdůležitější zprávy, 
týkající se dění kolem auto-
mobilů za uplynulý týden. 
Podrobnější informace na 
www.autoweek.cz.

Formát magazínu Auto-
Tablet je uzpůsoben snad-
nému čtení na tabletu či 
v chytrém telefonu, ale je 
dostupný i pro počítače. 
Nejvhodnější je jeho 
stažení ve formátu pdf pro 
získání veškerých linků.

Na www.autoweek.cz je 
k dispozici zdarma archiv 
předchozích vydání ve 
formátu pdf.
Objednání i zrušení zasílání 
magazínu AutoTablet je 
možné na www.autoweek.cz 
v rubrice NEWSLETTER.
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Dvacet let po premiéře Renaultu Twingo 
přichází třetí generace městského vozu 
v novém pojetí - poprvé s pětidveřovou 
karoserií a motorem vzadu, vynika-
jícími schopnosti manévrování v měst-
ském provozu a přátelským vzhledem 
s rozsáhlými možnostmi personalizace. 
Na přání se nabízí i rozměrná elektricky 
ovládaná plátěná střecha. 

Umístěním motoru dozadu se uvol-
nil prostor kolem přední nápravy. To 
umožnilo zvětšit maximální úhel na-
točení kol při plném rejdu z běžných cca 
30° až na 45°. Průměr otáčení 8,65 m 
je díky tomu téměř o 1 m menší, než je 
běžné.

Konstrukce byla navržena pro architek-
turu s motorem uloženým vzadu a s vel-
mi krátkými převisy. Při čelním nárazu 
musí nosná struktura karoserie odolat 
nejen síle působící z 
přední části, ale také se-
trvačnosti posouvající se 
hmoty motoru.

Nové Twingo je vhodné i 
pro pohodlnou dopravu 
čtyř větších osob. Velký 
prostor v interiéru ale 

zaručuje rekordní délka rozvoru 249 
cm. Nad motorem je zavazadlový pros-
tor o objemu 219 l. Opěradla zadních 
sedadel lze sklopit, čímž vznikne rovná 
podlaha o délce 135 cm a využitelný 
prostor o objemu 980 l.

Nové Twingo lze individualizovat 
použitím vnějších polepů a vnitřních 
dekoračních prvků, které jsou barevně 
sladěny s odstíny karoserie. Je jediným 
městským vozidlem s dvojí multimediální 
nabídkou - praktickým připojením pros-
třednictvím chytrého telefonu s R&GO 
a navigačním systémem zdarma nebo 
prostřednictvím nejnovější verze inte-
grovaného multimediálního systému 
R-Link Evolution v podobě tabletu.

Základní cena, zahrnující pětiletou zá-
ruku (resp. na 150 000 km), začíná na 
214 900 Kč.

Renault Twingo vrací motor dozadu

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-renault_twingo_vraci_motor_dozadu-3788


Autoshow Praha 2014 před zahájením
Stovky vozů budou po čtyři dny, od čtvrtka 25. 
do neděle 28. září, k dispozici návštěvníků jed-
iné letošní české celostátní výstavy Autoshow 
Praha 2014. Od revolučního malého Renaul-
tu Twingo po hypersportovní McLaren P1, o 
souhrnném výkonu 675 kW (916 k). Návštěvní-
ci na pražském Výstavišti v Holešovicích uvidí 
další více než dvě desítky domácích premiér. 
K již dříve přihlášeným automobilkám přibyly 
značky Kaipan, Mazda, Subaru, Ssangyong a Re-
nault. Zatímco Průmyslový palác bude věnován osobním vozům, které zde budou vystaveny 
prostřednictvím dealerů i oficiálních dovozců, venkovní plocha bude věnována užitkovým 
vozům, bezpečnosti silničního provozu, ale i vlastním jízdám s automobily. Kromě testovacích 
jízd čeká návštěvníky off roadový parkur a nově potvrzená sekce kurzů bezpečné jízdy.
více na www.autoweek.cz

Aktuality
Divine DS
Od 1. června 2014 se DS stala samostatnou 
značkou. Symbolem její samostatnosti je 
koncept čtyřdveřového kompaktního vozu 
s délkou 421 cm Divine DS, který vznikl v 
pařížských ateliérech Citroenu. Inovativní 
značka DS zde představuje novou koncep-
ci Hypertypage, která překračuje možnosti 
osobního nastavení a nabízí materiály, které 
se u automobilů vyskytují jen velmi zřídka. 

V kabině vozu Divine DS se nová technika prosazují zejména u místa řidiče. Z osy řidiče 
zmizely displeje, základní informace jsou promítány na čelní sklo (head-up displej).
více na www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-uz_za_tyden_se_otevre_autoshow_praha_2014-3794
http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-divine_dalsi_krok_k_osamostatneni_znacky_ds-3783


Peugeot 508 prošel proměnou vzhledu 
a dostal novou techniku i pohonné jed-
notky. Tento velký cestovní automobil 
pokračuje ve čtyřech verzích - sedan, 
kombi SW, sportovní GT a crossover 
RXH - jako ztělesnění posunu značky 
směrem k luxusnějším modelům.

Změnou v designu modernizovaného 
Peugeotu 508 je nová maska chladiče 
v uspořádání, které se postupně stane 
charakteristickým pro všechny nové 
modely značky. Novinkou jsou i full-LED 
světlomety. Proměnou prošla i kapota, 
posilující luxusní vzhled vozu. 

Vůz se změnil i uvnitř. Do přístrojové 
desky je od úrovně Active zabudován 7" 
dotykový displej, na němž je seskupena 
většina ovladačů vozu jako v nové gen-
eraci modelu 308. Na středovém panelu 
pod dotykovým displejem je ovládání 
hlavního menu - navigace, klimatizace, 
rádio, připojení na internet atd. Pomoc-
níkem při řízení je i head-up displej z 
kouřového skla, na nějž jsou promítány 
informace o řízení a navigaci.

Novinkou je zážehový motor Euro 6 1.6 
THP 121 kW (165 k) S&S spojený s še-

stirychlostní přímo řazenou převodovkou 
nebo novou šestirychlostní samočinnou 
převodovkou EAT 6. Součástí nabídky 
pro Peugeot 508 zůstává i verze HY-
brid4 v kombinaci s variantou RXH. 
Vznětový motor 2,0 HDI o výkonu 120 
kW (163 k), pohánějící přední kola, a 
elektrický motor o výkonu 37 kW (50 k), 
pohánějící zadní kola, pracují střídavě 
nebo současně. K dispozici jsou čtyři 
režimy jízdy: ZEV, 4×4, Sport a Auto.

Cena Peugeotu 508 začíná na 594 000 
Kč za sedan se základním motorem 
1,6 VTi 88 kW (120 k) ETG6 v úrovni 
výbavy Access, stejná verze SW přijde 
na 626 000 Kč.

Peugeot 508 dostal nový výraz

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-peugeot_508_dostal_novy_vyraz-3784


Tisíce návštěvníků ve Škoda Muzeu a 
Vzdělávacím centru Na Karmeli navštívi-
ly expozice designu a historie značky 
Škoda při festivalu Meet Czech Design.

Návštěvníci měli jedinečnou možnost 
nahlédnout do dílny designérů značky 
Škoda. Ve Vzdělávacím centru Na Kar-
meli bylo připraveno designové studio. 
Samotní designéři poodkryli kouzlo tvor-
by exteriérů i interiérů či výběru barev 
a materiálů. Návštěvníci si mohli projít 

celým procesem tvorby designu a vidět, 
jak vzniká vůz od prvních přes tvorbu 
hliněného modelu až k 3D modelování v 
počítači. K vidění byly i designové studie 
Škoda. Vrcholem prezentace byla před-
náška šéfdesignera značky Škoda Joze-
fa Kabaně. 

Ve Škoda Muzeu se návštěvníci seznámi-
li s historií automobilového designu. 

Jedním z přednášejících byl i Petr 
Hrdlička, přední český automo-
bilový konstruktér, vývojář a hlavní 
inženýr stojící za vznikem modelu 
Škoda Favorit. Škoda Auto poot-
evřela také brány svého výrob-
ního závodu v Mladé Boleslavi a 
nabídla zájemcům možnost pro-
hlídky výrobních hal.

Meet Czech Design v Mladé Boleslavi 

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-meet_czech_design_v_mlade_boleslavi-3782


Opět Elegance i v zimě od Alcar Bohe-
mia
Alcar Bohemia usnadňuje motoristům 
výběr zimních litých kol svou akcí El-
egance i v zimě. Motoristé si mohou 
vybírat z osmi cenově zvýhodněných 
designů značek AEZ, Dotz, Dezent 
a Enzo, mezi nimiž jsou i dva nové 
designy se stříbrným lakováním AEZ 
Reef si a Dezent TF. Vedle stříbrně lak-
ovaných kol jsou v akční zimní nabídce 
také kola opatřená titanovým leskem nebo stále populárnějším černým lakem. Vysoce 
kvalitní litá kola zařazená do této nabídky jsou ideální volbou při výběru zimní sady kol 
svými jednoduchými designy, kvalitní povrchovou úpravou a také zvýhodněnou akční ce-
nou. Alcar standardně poskytuje na celý sortiment kol značek AEZ, Dotz, Dezent a Enzo 
tříletou záruku a ručí za to, že všechna jím dodávaná kola jsou schválená k provozu na 
veřejných komunikacích ČR. Kompletní přehled je k dispozici online v konfigurátoru kol 
www.alcar.cz.
více na www.autoweek.cz

Dva roky Mototechny
Tradiční česká značka Mototechna slaví dvouleté výročí od svého znovuuvedení na trh v 
roce 2012. Trojnásobné zvýšení prodeje ve srovnání s prvním rokem provozu na necelých 
8800 prodaných vozů potvrzuje trend zvyšujícího se zájmu po zánovních a referenčních 
vozech mezi českými zákazníky. Průměrná cena automobilů prodaných během druhého 
roku Mototechny dosáhla 278 000 Kč. 
Letos v dubnu byla nově otevřena prémiová značka Mototechna Premium, nabízející lux-
usní vozy s malým nájezdem a minimálním stářím, které vykazují jen velmi nízkou míru 

opotřebení. Za 5 měsíců bylo pod značk-
ou Mototechna Premium prodáno 245 
vozů s průměrným stářím 2,5 roku, jejichž 
průměrná cena byla 850 000 Kč.
Vozy z Mototechny jsou dostupné v celé 
síti AAA Auto. Mototechna současně 
nabízí všechny běžné služby autosalonu, 
jakými jsou výkup vozů protiúčtem, 
poskytování finančních produktů na 
nákup vozu, pojištění, servis atd.
více na www.autoweek.cz

Z domova

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-opet_elegance_i_v_zime_od_alcar_bohemia-3790
http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-dva_roky_mototechny-3787


Sportovní sedan Jaguar XE s poho-
nem zadních kol a délkou 4672 mm 
se německé konkurenci postaví nejen 
elegantním designem, ale také špičk-
ovou technikou. Mezi vozy Jaguar má 
nejnižší hmotnost, největší tuhost nos-
né struktury a nejlepší aerodynamiku 
mezi sedany této značky. XE má také 
nejnižší provozní náklady ze všech 
Jaguarů.

Jaguar XE byl vyvinut souběžně s 
novou modulární platformou iQ (AL) 
společnosti Jaguar Land Rover. Jako 
jediný vůz ve své třídě využívá nosnou 
strukturu s výrazným podílem hliníku. 
Je také prvním vozem, který využívá 
slitinu hliníku RC 5754 vyrobenou 
převážně z recyklovaného materiálu. 

Konstruktéři Jaguaru zvolili konfig-
uraci předního zavěšení s dvojitými 
příčnými rameny. Hliníkové přední 
těhlice jsou kované pomocí paten-
tovaného výrobního postupu. Běžné 
víceprvkové zadní zavěšení nesplňova-
lo dynamické požadavky Jaguaru. 
Řešením je systém Integral Link, který 
nabízí ideální hodnoty boční a podél-
né tuhosti pro přesné ovládání. 

Jaguar XE je vybaven systémem All 
Surface Progress Control, který slouží 
jako tempomat pro nízké rychlosti. 
Díky přesnému ovládání brzdového 
systému a pohonné jednotky poskytuje 
optimální záběrové schopnost i v těch 
nejkluzčích podmínkách aniž by musel 
řidič používat pedály.

Technologie laserového head-up dis-
pleje (HUD) promítá vysoce kontrastní 
barevné zobrazení na čelní sklo. Řidiči  
poskytuje informace o rychlosti i poky-
ny navigace.

Jaguar je jednou z prvních automobil-
ek, která využívá stereokamer v sys-
tému autonomního nouzového brzdění 
XE. Stereokamera rovněž rozeznává 
dopravní značky a jízdní pruhy.

více na
www.autoweek.cz

Jaguar XE se představuje

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-jaguar_xe_se_predstavuje-3786


V Grenoblu byl spuštěn projekt 
nového typu městské mobility Cité Lib 
by Ha:mo. Projekt je postaven na ultra 
kompaktních elektromobilech Toyota v 
napojení na veřejnou hromadnou do-
pravu. Cílem služby sdílení automobilů 
Cité Lib by Ha:mo je připravit Greno-
ble s přilehlou metropolitní oblastí na 
elektrickou mobilitu.

Do tříletého zkušebního projektu se 
zapojilo pět partnerů: město Grenoblu 
a přidružené metropolitní oblasti Gre-
noble-Alpes, francouzská energetická 
společnost EDF, její dceřiná firma 

Sodetrel, automobilka Toyota a místní 
provozovatele služeb sdílení vozidel 
Cite Lib.

Pro krátké jízdy po městě bude k dis-
pozici 35 trojkolek Toyota  i-Road a 
35 čtyřkolových elektromobilů Toyota 
Auto Body COMS. Jejich stanovištěm 
bude 35 dobíjecích stanic vybudo-
vaných a provozovaných společností 
Sodetrel. 

Nejde o další z mnoha služeb sdílení 
automobilů. Služba koncipovaná jako 
nabídka nového typu mobility si klade 
za cíl doplnit síť veřejné dopravy v 
Grenoblu řešením pro krátké přejezdy, 
které lze naplánovat jako součást 
uceleného pohybu po městě. Vozidla 
i dobíjecí stanice jsou propojeny s IT 
infrastrukturou dopravní sítě a nabízejí 
plánování trasy i rezervace online.

Občanům Grenoblu bude nabídnuto 
jednoduché cenové schéma přezdívané 
„3, 2, 1 euro“, vyjadřující cenu za 
první, druhý, resp. třetí 15minutový 
interval. Lidé s předplatným MHD mo-
hou využít sníženou sazbu.

více na
www.autoweek.cz

Projekt nové městské mobility

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-projekt_noveho_typu_mestske_mobility-3789


Další témata 38. týdne na www.autoweek.cz: 
Bosch ovládne ZF Lenksysteme
Škoda Design ocenila mladé designéry
Hyundai rozdal ochranné prvky pro děti v okolí Nošovic

AutoTablet vychází každý týden jako výběr nejdůležitějších témat z 
www.autoweek.cz.
Redakce:
Ing. Vladimír Rybecký (vladimir.rybecky@ibsauto.cz)
Ing. Antonín Matějka (amatejka@autoweek.cz)
Technické zpracování:
Tomáš Rybecký (t.rybecky@gmail.com)
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.

Oldtimer je v prodeji ve vy-
braných prodejnách sítě PNS.

Oldtimer je možné zakoupit i 
osobně ve vydavatelství IBS mo-
torpress na adrese: Litvínovská 3, 
Praha 9.

Další informace a předplatné na: 
oldtimer@ibsmotorpress.cz nebo 
tel.: +420 277 271 322


