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Jen několik měsíců po představení liftbacku 
Superb bude na trh letos v září uvedena nová 
Škoda Superb Combi. Od roku 2009 nabízí 
Škoda ve své špičkové modelové řadě i verzi 
s karoserií Combi. Škoda svým zákazníkům 
po celém světě už dodala více než 200 000 
těchto vozů, což představuje 35 % vozů řady 
Superb prodaných od roku 2009.

Nová Škoda Superb Combi má rozvor náprav 
prodloužený o 80 mm na 2841 mm, současně 
vzrostl rozchod kol na 1584 mm vpředu a 
1572 mm vzadu. Výsledkem je ještě více místa 
v interiéru. Špičkovou hodnotou je objem 
zavazadlového prostoru: 660 l, se sklopenými 
zadními sedadly 1950 l.

Nová Škoda Superb Combi má mnoho nových 
asistenčních systémů pro zvýšení bezpečnosti, 

komfortu a šetrnosti k životnímu prostředí. Stejně 
jako Superb, nabízí také Combi dynamickou 
regulaci podvozku Dynamic Chassis Control 
(DCC). Nové kvality nabízí také konektivita. 
Systémy infotainmentu nejnovější generace 
se prostřednictvím rozhraní SmartLink 
automaticky propojují se všemi běžnými 
chytrými telefony (standardy MirrorLink, Apple 
CarPlay a Android Auto) a na přání lze získat 
i vysokorychlostní internetové připojení.

V září si nová Škoda Superb Combi odbude 
svou výstavní premiéru na 66. mezinárodním 
autosalonu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem 
a ještě v tomtéž měsíci se dostane do prodeje.

Nová Škoda Superb Combi

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-nova_skoda_superb_combi-4454


Když se dotknou nárazníky
Nissan umí omezit nehody při couvání během 
parkování. Prokázal to při akci, během níž řidičům v 
reálných podmínkách předvedl přínos vyspělých 
technologií. Podle průzkumu společnosti Nissan 
utrpěl během uplynulých pěti let každý třetí řidič 
v Evropě škodu na vozidle, přičemž 16 % těchto 
případů nastalo při parkování. Plných 45 % všech 
nehod, které se v Evropě za uplynulých pět let 
při parkování odehrály, zavinilo couvání, v Itálii bylo dokonce 51 % srážek. Proto se jim 
Nissan rozhodl předvést, co pro řidiče mohou udělat moderní technologie. V Římě 
bylo za tímto účelem přestavěno několik vozidel, na nichž Nissan předváděl výhody 
systémů implementovaných v  kompaktním hatchbacku Pulsar - panoramatického 
kamerového parkovacího systému a systému monitorování pohybujících se objektů.
více na www.autoweek.cz

Shell Eco-marathon Europe 2015
Soutěž Shell Eco-marathon Europe oslavila 
30 let inovací a úspěchů novými traťovými 
rekordy. Shell Eco-marathon vyzývá studenty 
vysokých i středních škol z celého světa, aby 
navrhli a postavili vlastní úsporné vozidlo a 
následně s ním soutěžili ve schopnosti ujet co 
nejdelší vzdálenost na 1 litr benzinu nebo jeho 
energetický ekvivalent. Do soutěže se letos 

zapojilo 197 týmů z 26 zemí, které přijely do nizozemského Rotterdamu, aby poměřily 
své síly ve dvou kategoriích  - futuristických prototypů a UrbanConcept  s možností 
volby ze sedmi různých zdrojů energie. 
Vítězné vozidlo z úvodního ročníku soutěže bylo v roce 1985 schopné na 1 l paliva urazit 
vzdálenost z Rotterdamu do Londýna. O 30 let později by tým Microjoule-La Joliverie 
na stejné množství paliva překonal vzdálenost z Rotterdamu do Moskvy. Jejich výkon 
2551,8 km/l v kategorii prototypů poháněných CNG byl nejlepším výsledkem letošního 
ročníku Shell Eco-marathonu Europe.
více na www.autoweek.cz

PřeKlady
z angličtiny a do angličtiny
Zaměřením na technická 
témata především z oblasti 
automobilového průmyslu.

rybecka@volny.cz
tel. 737 846 184
Více o knihách z nakladatelství 
REBO International CZ na
www.rebo.cz
kde je i e-shop.

http://www.autoweek.cz/cs-tiskove_zpravy-kdyz_se_dotknou_narazniky-4463
http://www.autoweek.cz/cs-trendy-shellecomarathoneurope2015-4468
http://www.rebo.cz


Přestože jsou dopravní nehody vnímány jako 
největší nebezpečí, které dětem při dopravě 
hrozí, znepokojivě vysoký počet rodičů riskuje 
a jezdi, aniž by zajistili dítě do správně 
nainstalované autosedačky. Společnost Britax, 
která se zabývá problematikou přepravy dětí, 
zveřejnila závěry vyplývající z její Zprávy o 
stavu bezpečnosti. Přestože polovina evropských 
rodičů má největší obavy z dopravních nehod, 
z výsledků studie vyplývá, že jsou ochotni i s 
dětmi ve vozidle podstupovat nemalá rizika.

Téměř třetina (31 %) rodičů s dětmi do 11 let 
přiznala, že překročila povolenou rychlost ve 
chvíli, kdy se v autě nacházelo i jejich dítě. 
Třetina (33 %) rodičů rovněž připustila, že svoje 
dítě vystavila závažnému nebezpečí, protože 
mu dovolila cestovat bez vhodné autosedačky, 
nejčastěji proto, že žádnou autosedačku neměla 
po ruce. Plných 9 % rodičů připustilo, že někdy 
jelo s dítětem na klíně.

Téměř čtvrtina (24 %) evropských rodičů 
nechává nákup první autosedačky na dobu až 

po narození dítěte. Přitom je nezákonné opouštět 
porodnici bez řádné autosedačky. Téměř pětina 
(18 %) rodičů strávila zjišťováním informací o 
dětské autosedačce méně než hodinu, přičemž 
67 % rodičů prohlásilo, že strávilo více času 
výběrem nového telefonu nebo tabletu. Téměř 
pětina evropských rodičů utratila za autosedačku 
méně než 1920 Kč a 67 % jich utratilo více za 
mobilní telefon či tablet.

Zásadní je kompatibilita sedačky s vozem a její 
správná instalace. Téměř každý desátý (9 %) 
rodič připustil, že před nákupem nekontroloval, 
zda je autosedačka kompatibilní s jeho vozem. 
Téměř dvě třetiny (61 %) rodičů přesouvají 
dětskou autosedačku mezi více vozidly, ale 27 % 
jich nekontroluje, zda je kompatibilní s každým 
z automobilů. Jen o něco více než třetina (38 %) 
rodičů si nechala s instalací sedačky pomoci od 
kvalifikované osoby, zatímco 12 % ji instalovalo 
bez pomoci či informací.

Tablet důležitější než dítě

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-britax_pro_bezpecnost_deti_1_cast-4452


Historii ojetých vozů si prověřuje 
stále více motoristů a prodejců 
Společnost Cebia zaznamenala 
výrazný meziroční nárůst počtu 
prověřených vozidel. Letos si 
ojeté vozidlo prověřilo o 35 % více 
zájemců než ve stejném období 
loňského roku. Zájemci z řad 
motoristů a prodejců ojetin využívají 
k prověřování historie vozidel 
aktivně systém Autotracer. Systém 
Autotracer využívají hojně také 
prodejci ojetých vozidel - zejména 
k prověření vozidel při výkupu. Tento 
systém používají rovněž k vytváření 
certifikátů Cebia Report při prodeji 
a inzerci na portálu Sauto.cz. Z 
meziročního nárůstu je patrná větší 
obezřetnost některých prodejců 
ojetin a snaha vyhovět sílící poptávce motoristické veřejnosti po prověřených vozidlech 
s nezávadnou historií. 
více na www.autoweek.cz

Úspěšná bilance autopůjčovny 
RentPoint 
Společnost Auto Palace, 
přední prodejce devíti značek 
automobilů v ČR, prostřednictvím 
své autopůjčovny RentPoint 
zapůjčila automobily již 42 500 
zákazníků. Letos připravila novinku 

v podobě služby FlexiRent, kterou uživatelé půjčovny využívají zejména k střednědobému 
pronájmu vozů na sezónní práce. Auto půjčovna RentPoint vznikla již v lednu roku 1998. 
Za 17 let využilo jejích služeb 42 500 zákazníků, kteří vybírali z celkového počtu 3500 
automobilů různých značek, modelů i motorizací. Autopůjčovnu v současné době 
využívají zejména právnické osoby, a to v poměru 80 % proti 20 % zákazníků, jimiž jsou 
fyzické osoby. RentPoint je v současnosti třetí největší autopůjčovnou v České republice. 
O služby zákazníků se zde stará 8 stálých zaměstnanců a 40 externích pracovníků, 
zejména řidičů. V současnosti si zákazníci mohou vybírat z nabídky až 850 vozů. 
více na www.autoweek.cz

další témata 22. týdne ve www.autoweek.cz:
Německá minimální mzda čelí infringementu
Systém Audi zFAS
Ocenění GNSS pro slovenský mýtný systém

http://www.autoweek.cz/cs-tiskove_zpravy-historii_ojetych_vozu_si_proveruje_stale_vice_motoristu_a_prodejcu-4461
http://www.autoweek.cz/cs-tiskove_zpravy-uspesna_bilance_autopujcovny_rentpoint-4458


Na 62. kolokviu pro motoristický tisk v 
Boxbergu Bosch naznačil nejbližší směřování 
automobilové techniky i zcela nový přístup 
k mobilitě. „Pracujeme na nové podobě 
individuální mobility, v níž budou automobily 
propojeny s ostatními dopravními prostředky,“ 
řekl Rolf Bulander, člen představenstva Robert 
Bosch a vedoucí obchodní oblasti Mobility 
Solutions. Vývoj směřuje k elektrifikaci, 
automatizovanému řízení a síťovému propojení 
vozidel.  „Bosch dělá pokrok ve všech třech 
oblastech,“ zdůraznil Bulander. 

Podle firmy Bosch zůstane spalovací motor 
základem hospodárné mobility i v následujícím 
desetiletí, přestože probíhá proces elektrifikace 
pohonu. Nová řešení společnosti Bosch v 
konstrukci motorů sníží v následujících pěti 
letech spotřebu vznětového motoru o dalších 
až 10 % a zážehového motoru až o 20 %. 
V kombinaci s elektrickou mobilitou bude 
spalovací motor ještě hospodárnější. 

62. mezinárodní kolokvium Bosch

více na
www.autoweek.cz

Na cestě k automatizované jízdě expanduje trh 
s asistenčními systémy. V letošním roce Bosch 
do sériové výroby uvede nové - od asistentů pro 
jízdu v dopravní koloně a vyhýbací manévry 
po dálkově ovládané parkování. Do roku 2020 
se má stát realitou funkce Highway Pilot pro 
automatizovanou jízdu po dálnici. Rostoucí 
automatizace přinese výrazné snížení počtu 
nehod. 

Internet je zásadním předpokladem pro 
rozvoj mobility budoucnosti. Již v současnosti 
poskytuje informace v reálném čase o dopravní 
situaci. To je důležitým předpokladem pro 
vysoce automatizované jízdní funkce. Síťově 
propojená jízda umožňuje i nové služby. Z 
přenesených dat řídicích jednotek lze navrhnout 
termíny preventivních servisních prohlídek a 
tipy pro snížení spotřeby paliva. Tyto služby 
podporují řízení vozových parků leasingových 
společností a pojišťoven. Řidiči mohou tento 
druh služeb využívat přímo přes portál pro 
mobilitu Bosch Drivelog.

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-62_mezinarodni_kolokvium_bosch-4460


Unikátní monopost Tatra 607
V n. p. Tatra Kopřivnice byly v 
roce 1950 vyrobeny dva kusy 
monopostů (typ T-607) a další 
dva v roce 1953 (typ T-607/2). 
Poháněl je vzduchem 
chlazený motor V8 OHV o 
objemu 2545 cm3. Měl výkon 
175 - 200 k při 7500 - 8000/min. 
A. Veřmiřovský s tímto vozem 
16. 10. 1953 vytvořil na trati 
Valašské Meziříčí - Hranice 
národní rekord automobilů 
československé výroby, když průměrná rychlost na letmý kilometr oběma směry byla 
207,972 km/h. Rekord nebyl dodnes oficiálně překonán. 
Tento odkaz umu a dovedností našich předků si můžete přijít nejen prohlédnout, ale 
i poslechnout zvuk jeho unikátního motoru 13. a 14. června na motoristickou akci 
Legendy na výstavní ploše BSR.
více na www.autoweek.cz

Rekordní návštěvnost v 
závodě Škoda Auto
Více než 80 000 návštěvníků 
při Dni otevřených dveří 
navštívilo hlavní závod 
automobilky Škoda a další 
zpřístupněné provozy v 
Mladé Boleslavi. Poprvé své 
brány otevřel i Technický 
vývoj a Škoda Designové 
centrum. Den otevřených 
dveří pořádala Škoda 
Auto u příležitosti oslav 120. 
výročí od svého založení. 

Naposledy domácí automobilka otevřela brány svého závodu v Mladé Boleslavi 
veřejnosti před čtyřmi lety.
více na www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-auto_archiv-unikatni_monopost_tatra_607_na_legendach-4462
http://www.autoweek.cz/cs-tiskove_zpravy-rekordni_navstevnost_v_zavode_skoda_auto-4467


Na mezinárodním autosalonu v Istanbulu Fiat 
konečně představil nový model - kompaktní se-
dan Aegea Project. Načasování nebylo moc 
šťastné, protože přišlo v době, kdy dělníci v 
tureckých automobilkách, včetně továrny Tofas 
v Burse, stávkují.

Kompaktní tříprostorový sedan má délku 450 
cm, šířku 178 a výšku 148 cm při rozvoru 
náprav 264 cm. Zavazadlový prostor má objem 
510 l. Tvary vozu jsou dílem stylistů z FCA Style 
Centro. Mnohé detaily ukazují snahu maximál-
ně šetřit - jednoduché halogenové světlomety, 
směrová světla v blatnících či nezakryté stírače 
v klidové poloze. Součástí výbavy je mj. multi-
mediální systém Uconnect s 5" dotykovým dis-
plejem, zahrnující navigaci TomTom, hlasové 
ovládání, Bluetooth a USB konektor. Displej 
zároveň slouží pro zadní parkovací kameru.

Brzy se přidají další dvě karosářské verze - 
kombi (nástupce modelu Stilo Multiwagon, je-
hož výroba skončila v roce 2008) a hatchback 
(nástupce modelu Bravo). Všechny tři vzniknou 
na platformě Fiat Small Wide, tedy rozšířené 
verzi modulární platformy používané počínaje 
modelem Fiat 500L. Na vývoji nového vozu se 
významnou měrou podíleli i technici společnosti 
Tofas v Turecku.

Nový model se bude vyrábět v turecké továrně 
společnosti Tofas v Burse a v Turecku přijde do 
prodeje v listopadu. Už během příštího roku se 
objeví v dalších 40 zemích Evropy, Středního 
východu a Afriky. U nás to bude nejdřív ve dru-
hé polovině roku 2016. Až na podzim se také 
dozvíme skutečné jméno nového modelu, pro-
tože Aegea je jen označení projektu.

V Istanbulu se představil Fiat Aegea Project

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-fiat_v_istanbulu_predstavil_projekt_aegea-4453


AutoTablet.cz vychází každý týden jako výběr nejdůležitějších témat 
z www.autoweek.cz.
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autoservis číslo 05/2015
Hlavním tématem nového čísla magazínu pro 
autoopravárenství a aftermarket jsou alternativní 
pohony (CNG a biopaliva), ale také vysvětlení, 
proč jsou řidiči nespokojeni s dosahovanou 
spotřebou. 

Z obsahu čísla:
- SISA bojuje za znovuvzkříšení oboru Autolakýrník
- Nekvalitní náhradní díly zabíjejí
- RAPEX - informace o svolávacích akcích v EU
- Nové učňovské auto snů

Další informace, předplatné nebo objednávky 
jednotlivých čísel na: autoservis@ibsmotorpress.
cz, tel.: 725 918 139. Autoservis je možné zakoupit 
osobně ve vydavatelství IBS motorpress na adrese: 
Českobrodská 10/19, Praha 9.

Partner organizace:

Jen v PdF ještě najdete:
V Istanbulu se představil Fiat Aegea Project
Za volantem vozu Fiat 500e
Recept na úspěch: s pokorou k riziku
Vozy Škoda si nejdéle udrží svou cenu na trhu
Jak se zachovat v případě nehody v zahraničí?
Aktuální mapa CNG stanic v ČR

http://www.autoservismagazin.cz


Za volantem vozu Fiat 500e

více na
www.autoweek.cz

Příležitost seznámit se s Fiatem 500e nám 
nabídla společnost Bosch na zkušební dráze v 
Boxbergu. Bosch je dodavatelem všech potřeb-
ných komponent pro elektrifikaci automobilů. 
Konstruktéři moderních elektromobilů v nabídce 
Bosche najdou vše potřebné - elektromotory, 
silovou elektroniku, akumulátory, rekuperační 
systémy pro brzdění. Bosch vše také sestavuje 
do celků. Na Fiatu 500e je patrné, že Bosch je 
víc než jen dodavatel. Poskytuje též expertízy 
a spolupracuje i na vývoji kompletního elek-
trického pohonu.

V centru mezi elektromotorem a akumulátorem 
je měnič Bosch INVCON 2.3. Toto zařízení 
silové elektroniky je řídicím centrem pro celý el-
ektrický pohon. Právě na něm záleží, jak efek-
tivně elektrický pohon pracuje, což se doráží v 
dojezdu vozidla.

Fiat 500e se nijak neliší od normální "pětistovky". 
Jeho přední kola pohání elektromotor SMG180 
o výkonu 83 kW. Přístrojový panel tvoří TFT 
displej podávající informace označované jako 
EVIC (Electric Vehicle Information Center). Před-
ností je točivý moment 200 N.m hned od roz-
jezdu. Fiat 500e proto skvěle akceleruje a je 
nesmírně obratný. Li-Ion akumulátor 24 kWh 
stačí na teoretický největší dojezd 140 km, ale 
účinný systém rekuperace energie jej umožňuje 
při správném využívání prodloužit.  

Fiat 500e je určen především pro městský provoz 
a pro ten má skutečně ideální předpoklady. 
Nabízí větší pohodlí a lepší vybavení než jiné 
malé elektromobily a poskytuje i pocit většího 
bezpečí. K dostání ale je jen v Severní Amer-
ice, především v Kalifornii, kde je jeho prodej 
dotován, takže má cenu srovnatelnou s normál-
ním Fiatem 500. S jeho prodejem v Evropě se 
nepočítá.

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-fiat_500e_idealni_mestske_auto-4464


Recept na úspěch: s pokorou k riziku

více na
www.autoweek.cz

Letošní setkání představitelů českého exportu 
Coface Country Risk Conference měl jako ústřed-
ní téma S pokorou k riziku. Téma letošního už 5. 
ročníku konference nebylo zvoleno náhodou. 

„Jakožto pojišťovnu nás zajímají důvody, proč 
firmy selhávají, proč nenastane předpokládaný 
růst, proč nevyjde plán, do kterého investují. 
Nelze to asi exaktně podložit čísly a je třeba to 
posuzovat případ od případu, ale v celkovém 
pohledu nám vychází, že problém, který pak 
nazveme třeba špatné investiční rozhodnutí, 
bývá způsoben rozhodnutím, které padlo, 
protože člověk neměl dostatečnou pokoru. Žil 
v jakési klamné představě, podlehl své pýše 
a to ho přivedlo k rozhodnutí, které by jinak 
neudělal. Takže my jenom připomínáme to, že 
riziko při rozvíjení byznysu existuje a že je tře-
ba k němu přistupovat s pokorou,“ řekl manažer 
společnosti Coface ČR Martin Růžička. 

Hlavní ekonom Coface CEE Grzegorz Siele-
wicz  a Martin Růžička představili aktuál-
ní hodnocení zemí a odvětví z hlediska jejich 

rizikovosti. Evropa, Asie a Amerika představují 
relativně ucelené regiony. Česká republika je 
úzce navázána na eurozónu, a to především 
prostřednictvím Německa. 

V rámci těchto regionů jednotlivá odvětví sdílejí 
určité společné charakteristiky. Některá z nich 
se však v Evropě, Asii a Americe chovají od-
lišně. Typickým příkladem je chemický průmysl, 
který se nyní vyvíjí nejlépe v Americe. Vzhledem 
k levnému zdroji plynu a ropy, kterým jsou 
břidlice a ropné písky, je Amerika soběstačná a 
dokonce v pozici vývozce těchto komodit. 

Automobilový průmysl: Globální prodej se zvy-
šuje, přičemž největší dynamika se objevuje v 
rozvíjejících se zemích, ve kterých roste střed-
ní třída. Přestože čínské hospodářství poroste 
pomalejším tempem, dynamika prodeje auto-
mobilů se bude nadále vyvíjet pozitivně. To se 
ale netýká ruského trhu, kde se prodej aut bude 
potýkat se snižující se ochotou utrácet, zpo-
malením ekonomiky a znehodnocením lokální 
měny.

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-recept_na_uspech_s_pokorou_k_riziku-4466


Společnost IBS automotive je předním 
poskytovatelem dat pro oceňování vozidel v ČR 
a SR. IBS v květnu 2015 uskutečnila kvalifikovaný 
odhad vývoje cen ojetých vozů významných 
představitelů tří nejoblíbenějších obchodních 
tříd - mini, malá a nižší střední. Z výsledků 
těchto prognóz vyplynulo, že ve všech třech 
obchodních třídách se na čele umístila vozidla 
značky Škoda, a to modely Citigo, Fabia a 
Octavia. Majitelé vozů Škoda tak mají jistotu, že 
jejich vozy, ve srovnání s konkurenty, vykazují 
na českém trhu nejmenší ztrátu své hodnoty.

Uvažujme roční proběh 20 000 km. V případě 
modelu Škoda Citigo je po prvním roce provozu 
zůstatková cena vozidla 74 % jeho nákupní 

ceny. Po druhém roce provozu 65 % a po třech 
letech 55 %. U modelu Škoda Fabia III bude 
zůstatková cena vozidla po prvním roce provozu 
77 % jeho nákupní ceny, po druhém roce 66 % 
a po třech letech provozu 55 %. Škoda Octavia 
III má po prvním roce provozu hodnotu 75 %, 
po druhém 66 % a po třetím 58 % své nákupní 
ceny.

„Tento stav je do jisté míry očekávatelný, neboť 
se jedná o domácí značku s dlouholetou tradicí, 
kvalitním zpracováním, rozsáhlým servisním 
zázemím a zákaznickou oblibou,“ komentuje 
výsledky kvalifikovaného odhadu budoucích cen 
Ladislav Smrčka, datový analytik společnosti 
IBS automotive.

Vozy Škoda si nejdéle udrží svou cenu na trhu

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-aktuality-vozy_skoda_si_nejdele_udrzi_svou_cenu_na_trhu-4456


Jak se zachovat, pokud se v zahraničí přesto 
stanete účastníkem nehody? Správný postup 
radí Rodinný právník AXA Assistance. Předem 
je třeba zamyslet se nad rozdíly v pravidlech 
silničního provozu. Pár kilometrů za hranicemi 
vás může překvapit vysoká pokuta za něco, co 
bylo před hranicí ještě přípustné. To ale není 
nic proti tomu, když se člověk stane účastníkem 
nehody.

I když to není snadné, je třeba především 
zachovat klid a chladnou hlavu. V případě, 
že došlo ke zranění, ke škodě většího rozsahu 
nebo byl poškozen majetek třetí osoby, je třeba 
v první řadě vždy zavolat policii na lince 112. 
Dále poskytněte první pomoc, pokud je to 
potřeba, ale vždy jen při zachování své vlastní 
bezpečnosti. Teprve v dalším kroku se vyplatí 
situaci zdokumentovat pomocí fotoaparátu nebo 
mobilního telefonu, a to proto, že v některých 
zemích policie nehodu nijak nedokumentuje, 
pouze nechá účastníky mezi sebou sepsat 

Evropský ́ záznam o dopravní nehodě. Tento 
formulář je dobré mít vždy ve voze. Pokud ho 
nemáte, vyžádejte si jej u své pojišťovny.

Pokud při nehodě nedošlo ke zranění, škoda 
je malého rozsahu a nebyl poškozen majetek 
třetí osoby, není nutné přivolávat policii. 
Vyplňte společně s druhým účastníkem zmíněný 
Evropský ́ záznam o dopravní nehodě a pořiďte 
fotodokumentaci. Nezapomeňte si zapsat 
kontakt na případné svědky! Pak už zbývá jen 
nahlásit událost pojistiteli. Neshodnete-li se s 
druhým účastníkem nehody na míře zavinění, 
nahlaste událost na své povinné ručení a 
pojistiteli, u něhož má povinné ručení druhý 
účastník nehody. Jestliže je vaše vozidlo v 
důsledku poškození nepojízdné, kontaktujte 
asistenční službu vaší pojišťovny, u které máte 
sjednané povinné ručení či havarijní pojištění.

Jak se zachovat v případě nehody v zahraničí?

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz/cs-zeny_a_auto-jak_se_zachovat_v_pripade_nehody_v_zahranici-4459


Česká republikaPlnicí stanice CNG
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