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Škoda Mountiaq: šestá žákovská studie
Již po šesté v řadě dostali mimořádně nadaní
žáci Středního odborného učiliště strojírenského
Škoda Auto příležitost zúčastnit se projektu
žákovského vozu, v jehož rámci mohou navrhnout
a následně postavit vlastní automobil. Jedná se
o jedinečnou příležitost, jak prakticky aplikovat
schopnosti získané v procesu učení a zlepšit se
v nich.
Obzvlášť zajímavá je úzká spolupráce s experty
z oblasti technického vývoje, výroby a designu.
Vedle žáků těží z projektu také společnost Škoda
Auto díky zpětné vazbě a nápadům mladých
odborníků. Automobilka získá po ukončení studia
špičkově vzdělané zaměstnance, neboť každému
úspěšnému absolventovi SOU strojírenského Škoda
Auto se nabízí pracovní místo ve společnosti
Škoda Auto.
Po osmi měsících intenzivní práce žáci
představili vůz Škoda Mountiaq, pickup na
bázi modelu Kodiaq. Na jeho vývoji a výrobě
se podílelo 35 žáků (mezi nimi bylo i šest dívek)
ze sedmi různých studijních oborů. V průběhu
projektu je podporovali jejich učitelé odborného
výcviku a odborníci společnosti Škoda Auto
z oblasti designu, výroby a technického vývoje.
„Vlastnoruční stavba vozu Škoda Mountiaq
byla jedinečnou příležitostí pro nás všechny.
Mohli jsme uplatnit své teoretické znalosti v praxi.
Těžili jsme také z nových kontaktů, které se
nám podařilo navázat napříč všemi profesními
skupinami. Na více než 2000 hodin, které výroba

pickupu zabrala, nikdy nezapomeneme,“ říká
jeden ze žáků účastnících se letošního ročníku
projektu Petr Zemanec.
Na novém žákovském voze začali žáci
pracovat na podzim 2018. Poté, co byl definitivně
stanoven design, začala v lednu praktická
realizace. Karosářské a lakýrnické práce probíhaly
současně, aby bylo možné vůz dokončit do
května. Žáci začali zesílením karoserie, následně
odstranili z modelu Škoda Kodiaq střechu a vyrobili
zadní stěnu pro kabinu řidiče i nová zadní a boční
okna.
Mountiaq má of froadov ý charakter
a podtrhuje spojení vozu pro moderní životní styl
s každodenní vysokou užitnou hodnotou pickupu.
Studie nalakovaná v oranžovém odstínu Sunset,
který si žáci sami navrhli, má výraznou přední část
s navijákem, ochranným rámem a speciálními
světelnými efekty.
Mountiaq je prvním žákovským vozem
vycházejícím z modelu Kodiaq. Je 4999 mm
dlouhý, 2005 mm široký a 1710 mm vysoký. Rozvor
činí 2788 mm a hmotnost dosahuje 2450 kg.
Pro jízdy mimo silnice zvýšili žáci světlou výšku
ve srovnání s modelem Kodiaq Scout o 10 cm.
Přiměřený pohon zajišťuje zážehový čtyřválec 2,0
TSI o výkonu 140 kW (190 k).
Více o Škodě Mountiaq a zážitky ze svezení
v ní přineseme za týden.
více na
www.autoweek.cz

BMW X1 s oživením vzhledu
V létě BMW vyšle k zákazníkům
modernizovaný X1. Oživení designu se týká
především přídě vozu. K tomu se přidávají
nové prvky výbavy, jako například adaptivní
LED světlomety. Všechny verze až po
vrcholnou M Sport nyní získávají individuální
vzhled. Ledviny BMW se zvětšily a jsou nyní
uprostřed propojeny jako u jiných modelů.
Novinkou jsou adaptivní LED světlomety.
Tříválce a čtyřválce BMW TwinPower
Turbo s výkonovým rozsahem 85 až 170
kW (116 až 231 k) plní emisní normu EU6dtemp, verze X1 sDrive16d a X1 xDrive25d
jsou již schváleny podle standardu EU6d.
Pro modernizovaný X1 je k dispozici 16
variant motorů a převodovek. Další inovace
je hlášena na rok 2020. Výroba X1 s plugin hybridním pohonem xDrive25e začne

v březnu. Jeho akumulátor bude mít
kapacitu 9,7 kWh, což bude dostačující
pro 50 km jízdy jen s elektrickým pohonem.

Kia ProCeed s novými motory
Kia rozšířila nabídku motorů a výbav
u modelu ProCeed. Vedle stávající nabídky
pohonných jednotek 1,4 l T-GDI/103 kW
(140 k) s točivým momentem 242 N.m a 1,6

l T-GDI/150 kW (204 k) s točivým momentem
265 N.m mohou zákazníci volit další dva
motory. Nově je v nabídce přeplňovaný
zážehový motor 1,0 l T-GDI GPF/88 kW (120
k). Standardně se dodává se šestirychlostní
přímo řazenou převodovkou. Základní cena
modelu ProCeed 1,0 l T-GDI s výbavou GT
Line je 504 980 Kč.
Nabídku pohonných jednotek rozšířil
i nový turbodiesel Smartstream 1,6 l
CRDi/100 kW (136 k). Ten je možné
kombinovat se šestirychlostní přímo řazenou
nebo sedmistupňovou dvouspojkovou
převodovkou 7DCT. Cena modelu ProCeed
1,6 l CRDi SCR se šestirychlostní přímo
řazenou převodovkou ve výbavě GT Line
je na 584 980 Kč.

více na
www.autoweek.cz

Jak jednání FCA a Renaultu
nedospěla k dohodě
Odložením hlasování byla Elkannova trpělivost
Předseda FCA John Elkann si vzal za své
vyčerpána. Po telefonickém rozhovoru se
doporučení svého učitele Sergia Marchionneho,
Senardem shromáždil členy představenstva FCA
který minulý rok zemřel po nemoci. Marchionne
k rychlému setkání, při němž padlo rozhodnutí
byl neúnavným mi strem kon solidace
v automobilovém průmyslu, ale
stáhnout návrh na sloučení obou
Jean-Dominique Senard
společností. Krátce po 1. hodině
v roce 2014 řekl: „Je stejně důležité
v noci o tom vydal prohlášení,
od jednacího stolu odejít, jako se
v němž obvinil francouzskou
k němu posadit.“
vládu: „Je jasné, že politické
Během už několikátého jednání
podmínky ve Francii v současné
v ústředí společnosti Renault na
době neumožňují, aby takové
předměstí Paříže o navrhované
spojení vzniklo.“
fúzi s Fiat Chrysler Automobiles
Martin Vial, zastupující stát
jakožto představitele nejsilnějšího
akcionáře Renaultu (15 % akcií ale
29 % rozhodujících hlasů), oznámil,
že Francie požaduje souhlas
aliančního partnera Renaultu
Nissanu. V konferenční místnosti
všichni věděli, že se Nissan ve
skutečnosti zdržel hlasování.
Ministr financí Bruno Le Maire se
rozhodl vyjít vstříc Nissanu před
jednáním ministrů financí G-20
ve Fukuoce v Japonsku. Proto
požadoval, aby se hlasování
odložilo o týden.

V Paříži už byla připravena
tisková konference, na níž z USA
přiletěl i generální ředitel FCA
Mike Manley z USA. Místo toho
se velký plán zhroutil. Francouzská
vláda byla Elkannovým tahem
zaskočena a potřebovala několik
hodin na to, aby byla schopna
reagovat. Vláda nechce být
vnímána jako rušivý faktor
a uvedla, že nezavírá dveře
k dalšímu jednání. Renault
v samostatném prohlášení uvedl,
že jeho představenstvo „není
schopno přijmout rozhodnutí
kvůli požadavku představitelů
francouzského státu o odložení
hlasování na pozdější dobu.“
Elkann jednoznačně tvrdí,
že jakékoliv další jednání
s francouzskými představiteli
nemá smysl a bude hledat jiné
cesty.

V Itálii se předseda FCA
a zástupce rodiny Agnelliů
John Elkann nechal průběžně
informovat o průběhu schůzky
v Paříži. Strávil několik týdnů
přípravou dohody ve spolupráci
s generálním ředitelem Renaultu
Jeanem-Dominiquem Senardem,
Za největšího vítěze krachu
k ter ý francouz skou vládu
John
Elkann
jednání je nyní označován
důkladně informoval. Elkann
nejvyšší představitel Skupiny PSA Carlos Tavares.
a Senard si vybudovali blízký vztah a často se
PSA už s FCA dříve jednala o spolupráci, ale
scházeli na neformálních schůzkách aby si vyjasnili
nedošlo k dohodě. Nyní se vyjednávací podmínky
ty nejjemnější detaily. Obě společnosti se ujistily,
že ponechají otevřené dveře pro Nissan, pokud
mění a budou pro Tavarese výhodnější.
by se chtěl ke skupině později připojit.

více na
www.autoweek.cz

Nový Hyundai Kona Hybrid
Hyundai Motor rozšiřuje nabídku
v modelové řadě malých SUV o novou verzi
Kona Hybrid se zážehovým čtyřválcem
Kappa GDI 1,6 l/77 kW (105 k). Elektromotor
přidává 32 kW. Další součástí hybridního
pohonu je sada lithio-polymerových
akumulátorů s kapacitou 1,56 kWh, které
umožňují rychlou rekuperaci kinetické
energie. Kona Hybrid nabízí celkový nejvyšší
výkon hybridní soustavy 104 kW (141 k)
a točivý moment až 265 N.m.
U prodejců značky Hyundai by se měla
nová Kona Hybrid objevit ve čtvrtém
čtvrtletí.

Druhý z řady elektrifikovaných vozů Opel
Spolu s modelem Corsa-e s plně
elektrickým pohonem (viz. str. 10) byla
v Rüsselsheimu představena druhá novinka
poprvé spojující pohon spalovacím
motorem a na elektřinu: Grandland X

jako plug-in hybrid. Grandland X Hybrid4
využívá platformu PSA EMP2 stejně jako
vozy Peugeot 3008, Citroën C5 Aircross
a DS 7 Crossback. Zážehový motor 1,6
l s přeplňováním turbodmychadlem
a přímým vstřikováním benzinu poskytuje
výkon 147 kW (200 k). Dva elektromotory
s výkonem 80 kW (109 k) jsou napájeny lithioionovým akumulátorem s kapacitou 13,2
kWh, který postačí na ujetí 52 km při plně
elektrickém pohonu. Přední elektromotor
přenáší točivý moment přes osmistupňovou
automatickou převodovku na přední kola
spolu se spalovacím motorem. Druhý je
integrován do zadní nápravy, takže tento
plug-in hybrid umožňuje i jízdu s pohonem
všech kol s největším točivým momentem
systému 450 N.m. V Německu lze již
Grandland X Hybrid4 objednávat s cenou
od 49 940 eur (1 285 000 Kč).

více na
www.autoweek.cz

Sběratelská edice Citroën Origins
Značka Citroën slaví 100. výročí svého
založení exkluzivní sběratelskou edicí zahrnující
několik zástupců modelové řady. Na našem
trhu to jsou C3, kompaktní SUV C3 Aircross a C4
Cactus. Celkem je pro český trh určeno 100 vozů.
V jiných zemích se můžete setkat i s modely C1, C4
a Grand C4 SpaceTourer. Každý z těchto modelů
nabízí výrazný styl a ztělesňuje program Citroën
Advanced Comfort. Všechny spojuje stejné pojetí
barev a materiálů odkazující na minulost a důraz
na propracovanou exkluzivní personalizaci
exteriéru i interiéru.
Všechny jsou v nabídce ve střídmě elegantních
odstínech bílé, černé a šedé. Zákazníci mohou
zvolit i dvoubarevnou kombinaci s černou
střechou. Vozy sběratelská edice lze rozpoznat
díky grafickým prvkům personalizace exteriéru,
které jsou vyvedeny v bronzovém odstínu
odkazujícím na původní šípové ozubení, tedy
na historii značky. Vozy edice Origins se odlišují
i specifickým stylem interiéru.
Víceúčelový městský hatchback C3 ve
sběratelské edici Origins na bázi verze Feel má

bohatší výbavu mj. o zadní parkovací asistent,
Citroën Connect Rádio, dotykový 7" displej, paket
Viditelnost a k tomu i černý Airbump a paket BiColor. Akční cena vozu Citroën C3 Origins 1,2
PureTech 82 je 334 900 Kč.
Kompaktní SUV C3 Aircross Origins, držitel
ocenění AutoBest 2018, ve sběratelské edici
Origins rozšiřuje výbavu Feel o paket Automatická
klimatizace. Dále navíc zahrnuje elektricky
ovládaná okna i vnější zpětná zrcátka, paket BiColor a zadní parkovací asistent. Akční cena vozu
Citroën C3 Aircross Origins 1,2 PureTech 110 je 444
900 Kč.
Nový komfortní hatchback C4 Cactus ve
sběratelské edici Origins, vycházející z verze
výbavy Feel, k ní přidává funkci Mirror Screen,
sedadla Advanced Comfort, paket Automatic,
zadní parkovací asistent a hliníkové disky kol Cross
R1. Akční cena vozu Citroën C4 Cactus Origins 1,2
PureTech 110 je 399 900 Kč resp. za verzi s motorem
1,5 BlueHDi 100 419 900 Kč.

více na
www.autoweek.cz

Malý, cenově zajímavý Seat Mii electric
Nový Seat Mii electric má vše, co
je potřeba pro elektrickou mobilitu
v městských aglomeracích: úsporný
pohon, dynamické jízdní výkony a moderní
konektivitu. Přitom by neměl být dražší než
verze se spalovacím motorem. Seat ale

konkrétní cenu pro elektrickou verzi ještě
neoznámil - stejně jako Škoda pro jeho
sourozence Citigoe iV. Již brzy ale bude
tento elektromobil uveden na nejdůležitější
evropské trhy. Jde o země nabízející státní
dotace pro koupi elektromobilu.
Navenek je Mii elektric jen mírně
upravený ve srovnání ve verzi se spalovacím
modelem a i v interiéru byly záměrně
uskutečněny pouze drobné změny. Pod
kapotou je trakční elektromotor o výkonu
61 kW (83 k) a s točivým momentem 212
N.m. Lithio-ionový akumulátor s kapacitou
36,8 kWh podle zkušebního cyklu WLTP
zaručí dojezd až 260 km. Ti, kteří denně
ujedou vzdálenost jen 25 km, vůz zapojí
do elektrické zásuvky jen jednou týdně.

Kia XCeed se připravuje
Kia zveřejnila první fotografii nového
městského
crossoveru
vytvořeného
na bázi modelu Ceed nesoucí jméno
XCeed. Nový model nabídne sportovnější
alternativu k tradičním SUV. Veřejnosti se
představí 26. června 2019. Rozšíří nabídku
karosářských verzí kompaktní řady Ceed
z produkce KMS v Žilině na čtyři, když se
přidá k hatchbacku, kombi a shooting
brake ProCeed.
XCeed s dozadu ubíhající karoserií ve
stylu kupé navrhlo evropské designové
středisko značky Kia ve Frankfurtu pod
dohledem viceprezidenta pro design ze
společnosti Kia Motors Europe Gregoryho
Guillaumea. Díky vyšší světlé výšce a nižší
pozici sedadla bude mít řidič sportovnější

polohu za volantem než v tradičních SUV
při lepším přehledu o situaci před vozem
než v klasickém rodinném hatchbacku.

více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Zuzana Vitamvásová je Automotive News Europe Rising Star
Hyundai Motor rozšiřuje nabídku
v modelové řadě malých SUV o novou verzi
Kona Hybrid se zážehovým čtyřválcem
Kappa GDI 1,6 l/77 kW (105 k). Elektromotor
přidává 32 kW. Další součástí hybridního
pohonu je sada lithio-polymerových
akumulátorů s kapacitou 1,56 kWh, které
umožňují rychlou rekuperaci
kinetické energie. Kona Hybrid
nabízí celkový nejvyšší výkon
hybridní soustavy 104 kW (141
k) a točivý moment až 265
N.m. Zuzana Vitamvásová
se stala první ženou z České
republiky, která získala prestižní
cenění Rising Star 2019 od
Automotive News Europe.
Jde o uznáním skvělé práce
HR ředitelky společnosti Varroc Lighting
Systems pro Evropu rozšíření evropských
zastoupení na dvojnásobek ze čtyř na osm
lokací za dva roky. Ceny Automotive News
Europe Rising Stars se udělují špičkovým
talentům působícím ve středním a vyšším

managementu v jednotlivých oblastech
automobilového průmyslu.
Zuzana Vitamvásová v Šenově u Nového
Jičína odpovídá za personální řízení
a management v osmi lokacích společnosti
v Evropě. Kromě řízení je její prioritou
mentorování a koučování HR manažerů. Na
své pozici má také odpovědnost
za zavedení a dodržování všech
strategických a operativních
disciplín v HR. Zároveň plní
roli strategického HR business
partnera pro evropské vedení
firmy Varroc.
Zuzana Vitamvásová ve
společnosti Varroc pracuje
téměř sedm let a za tu dobu
prošla v rámci společnosti řadou
pozic včetně Manažerky odměňování a HR
manažerky pro sdílené služby. Vystudovala
práva a business management.
U prodejců značky Hyundai by se měla
nová Kona Hybrid objevit ve čtvrtém
čtvrtletí.

Lula opustil Suzuki, import mění ředitele
Českou Suzuki od roku 1997 vedl Václav
Lula. Po 22 letech se rozhodl své působení
v Suzuki ukončit a hodlá se věnovat
práci v jiném oboru. Novým ředitelem se
1. června stal Ing. Tomáš Teuﬂ (41). Na
automobilovém trhu se pohybuje od roku
2003 a pro české zastoupení Suzuki pracuje
10 let, přičemž od roku 2013 zastával pozici
obchodního ředitele.
„Značku přebírá na jejím vrcholu, kam
ji spolu s dosavadním šéfem českého

z a s to u p e n í S u z u k i
Ing. Václavem Lulou
pomohl posunout.
Rok 2018 byl totiž tím
vůbec nejúspěšnějším
v celé české historii, kdy
prodeje vzrostly o 19,6
% na 4 530 prodaných
automobilů,“ uvádí ve
své zprávě Suzuki.

více na
www.automakers.cz
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Opel ohlašuje vstup do éry elektromobility
Opel představil ve svém ústředí v Rüsselsheimu
dva modely, které by měly zajistit budoucnost
značky: plug-in hybridní Grandland X Hybrid4
a plně elektricky poháněnou Corsu-e.
Šestá generace modelu Corsa, který je
nejprodávanějším modelem značky Opel,
je první, která má čistě elektricky poháněnou
variantu s akumulátory. Vyrábí se v Zaragoze spolu
s ostatními verzemi tohoto modelu.

elektrická Corsa přinese mimo jiné automatickou
klimatizaci včetně dálkového ovládání, systém
bezklíčového spouštění a multimediální systém
s Apple CarPlay a Android Auto a 7“ barevným
dotykovým displejem. V základní výbavě jsou
též výstraha před čelní kolizí s automatickým
nouzovým brzděním a detekcí chodců nebo
systém pro udržení v jízdním pruhu Lane Keeping
Assist.

S modelem Corsa-e, který už lze v Německu
objednávat, uvádějí Rüsselsheimští na trh
elektricky poháněný vůz za cenu, která je
dostupná pro běžné zákazníky. Samozřejmě, že
29 900 eur (770 000 Kč) není málo, ale ceny za
elektromobily jsou stále vyšší na úrovni vyšších
tříd. S touto cenou by Corsa-e měla konkurovat
nejprodávanějším elektromobilům evropského
trhu Renaultu Zoe a Nissanu Leaf. Kromě toho
do hry vstoupí specifické dotace v různých
zemích, které se odečtou od prodejní ceny. Cena
sesterského modelu Peugeot e-208, který se vyrábí
v Trnavě, zatím nebyla zveřejněna.

Zvláště atraktivní poměr ceny a výkonu
nabídne Opel Corsa-e First Edition s LED
světlomety, 17“ hliníkovými koly, dvoubarevným
lakováním a plně digitálním kokpitem.

Navzdory zajímavé ceně, kupující nezůstane
bez výbavy ani se základní verzí. V úrovni Selection

Malý elektromobil vytvořený na modulární
platformě PSA CMP má s Li-Ion akumulátorem
o kapacitě 50 kWh dojezd až 330 km podle
metodiky WLTP. Akumulátor dodává čínská
společnost CATL. S trakčním elektromotorem
o výkonu 100 kW (136 k) Corsa-e zrychlí z 0 na
100 km/h za 8,1 s.
V roce 2020 budou následovat dva další plně
elektricky poháněné modely Vivaro-e a nástupce
modelu Mokka X.

více na
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MDČR s podporou společnosti DEKRA
likviduje emisní techniky
Ministerstvo dopravy za vydatné podpory
společnosti DEKRA, která je sama podle názoru
ASEM ve střetu zájmů, likviduje podnikání
SME u malých autoservisů! Členové ASEM
připomínkovali Instrukci MDČR.

lobbisty nejvlivnějších majitelů STK v čele se
společností DEKRA, zkorumpovanými poslanci
a regionálními politiky, Ministerstvo dopravy
ještě přidává na intenzitě v diskriminaci malých
podnikatelů.

Tisíce řemeslníků, kterým dal stát v roce
1996 motivaci měřit a opravovat auta, nyní cítí
od státu opačný trend. Instrukce, přebytečná
a diskriminační nebo zbytečně svazující nařízení
a přebujelá byrokracie začíná všechny drobné
podnikatele cíleně likvidovat.

Boj o udržení miliardového byznysu začíná
zcela ničit jedno celé řemeslo, na kterém budovali
tisíce drobných a šikovných podnikatelů své
rodinné podniky. K této práci musí mít člověk
talent a vztah, ale jakoby to nestačilo, že těchto
samostatně výdělečných lidí je málo, ještě jim
stát za vydatné podpory společnosti DEKRA hází
klacky pod nohy.

Asociace emisních techniků a opravářů ASEM
se připravuje na velkou ofenzívu proti českému
státu. Chystáme investigativní vysílání o prorostlosti
lobbistů byznysu do nejvyšších politických pater
a Ministerstva dopravy.
Členové ASEM jsou o mnoho aktivnější než
v minulosti. Probouzí se ze sna do reality dalšími
hřebíky do jejich rakve, před kterými je ASEM
již v minulosti varoval. Nový návrh směrnice
Ministerstva dopravy jim připravuje skutečné
okovy v podnikání. Jakoby nestačilo, že samotný
zákon 56/2001 Sb. je léty „přílepků“ pokroucen

Kolektiv lidí společnosti DEKRA, která
se významně podílí na těchto účelových
diskriminacích, usiluje o ještě větší zisky do své
kasy. DEKRA chce tento byznys ovládnout a je
podle ASEM ve velkém střetu zájmů. Bude těžké
boj proti takové opozici vyhrát. Používají metody,
které nejsou fér. Musíme přitvrdit a zbraní, jak
narovnat klientelistický systém, máme v záloze
dostatek.
(Text ASEM)
více na
www.autoweek.cz

Partnerství BMW Group a Jaguar Land Rover
BMW Group a Jaguar Land Rover oznámily
spolupráci při vývoji další generace elektrifikačních
technologií. Pátá generace technologie BMW
eDrive bude dále zdokonalována ve spolupráci
s Jaguar Land Rover.
BMW Group a Jaguar Land Rover mají stejnou
představu budoucího vývoje k životnímu prostředí
přátelských technologií elektrického pohonu.
BMW přináší své dlouhodobé zkušenosti s vlastním
vývojem a výrobou několika generací elektrických
hnacích systémů, jež se ponejprv objevily
v roce 2013 v průkopnickém BMW i3. Příkladem
nejmodernějších elektrifikačních technologií
BMW Group je do jednoho celku integrovaný
elektromotor, převodovka a výkonová elektronika.
Tento elektromotor nevyužívá žádné vzácné kovy.
Jaguar Land Rover předvedl své schopnosti
s technologiemi elektrického pohonu ve svém
elektrickém modelů Jaguar I-Pace a ve svých
plug-in hybridních modelech.

hnacích systémů bude základem pro další
společný vývoj s automobilkou Jaguar Land
Rover.
Spolupráce BMW Group a Jaguar Land Rover
přinese zásluhou sdíleného vývoje a plánování
výhody v podobě úspor z rozsahu. Společný
tým BMW Group a Jaguar Land Rover, složený
z expertů v daných oblastech, bude sídlit
v Mnichově, kde se bude společně zabývat
vývojem. Následná výroba bude probíhat ve
výrobních závodech každého z partnerů. Obě
společnosti se budou v každém projektu snažit
uplatnit pro své značky specifické zkušenosti.

BMW Group představí první elektrickou
hnací jednotkou eDrive páté generace (Gen 5)
počátkem příštího roku v modelu Sports Activity
Vehicle BMW iX3. Pátá generace elektrických

více na
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Akční verze Škoda Octavia
Combi Tour a Touring Sport
Všichni autorizovaní prodejci značky Škoda
v České republice už přijímají objednávky na akční
modely Octavia Combi Tour a Octavia Combi
Touring Sport, které byly připraveny speciálně pro
tuzemský trh a soukromé zákazníky. Dvě akční
verze nejprodávanější modelové řady značky
vycházejí z nejžádanější výbavy Ambition, ale byly
obohaceny o řadu prvků nadstandardní výbavy.
Škoda Octavia Combi Tour přidává
k výbavovému stupni Ambition dvouzónovou
automatickou klimatizaci Climatronic, multifunkční
volant s ovládáním rádia a telefonu, zatmavená
zadní okna Sunset, funkci SmartLink+ a paket
Mobilita Plus (tj. prodloužená záruka na 5 let/150
000 km).
Zákazník může zvolit buď zážehový motor
1,0 TSI/85 kW nebo turbodiesel 1,6 TDI/85 kW,
v obou případech s přímo řazenou převodovkou.
Doporučená prodejní cena činí v prvním případě
439 900 Kč, ve druhém případě 499 900 Kč včetně
DPH. To představuje zákaznickou výhodu až 118
400 Kč oproti identicky vybavené specifikaci
Ambition ze standardního ceníku.

Škoda Octavia Combi Touring Sport svým
pojmenováním odkazuje na historický model
Octavia Touring Sport, který byl v 60. letech
vyroben v počtu 2273 kusů a dal vzniknout
i úspěšnému soutěžnímu vozu. Rovněž tento
akční model vychází ze stupně Ambition. K tomu
přidává 17“ černá kola Trius, sportovní nárazníky
vpředu i vzadu, černé doplňky exteriéru, LED
hlavní světlomety, zadní světla TOP LED, sportovní
přední sedadla, sportovní multifunkční volant
s řazením DSG a infotainment Bolero. K pohonu
slouží výhradně nejvýkonnější motory 2,0 TSI/140
kW nebo 2,0 TDI/135 kW, vždy s převodovkou DSG
a pohonem 4×4. Doporučené prodejní ceny byly
stanoveny na 699 900 Kč, resp. 745 900 Kč včetně
DPH.
Zákazníci mohou při pořízení obou vozů využít
všechny finanční produkty Škoda Financial
Services dostupné pro modelovou řadu Octavia
v podobě nízkého úroku či benefitu ve výši
20 000 Kč. Zároveň je možné oba modely pořídit
v rámci operativního leasingu pro privátní klienty
a podnikatele Škoda Bez starostí za garantovanou
měsíční splátku.

více na
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Škoda Vision GT - další SUV jen pro Čínu
Na autosalonu Shenzhen-Hong Kong-Macao
International Auto Show 2019 Škoda předvádí
první předzvěst budoucího nového člena rodiny
SUV v Číně. Studie Vision GT je kompaktní městské
kupé-SUV navržené podle potřeb čínského trhu
a s jeho uvedením v Evropě se nepočítá.
Ještě v letošním roce Škoda představí sériovou
podobu vozu vycházejícího z této studie. Bude
mít kompaktní rozměry s prostorným interiérem.
Nabídne nejmodernější techniku se sportovním
designem. Na přídi vynikají nové vertikální lišty
masky chladiče a světlomety Matrix LED skládající
se ze šesti prvků ve tvaru krystalů. Společně vytváří
letící šíp a působivě tak odkazují na tradiční logo
značky Škoda. Střecha svou klesající linií plynule
přechází do zádi ve tvaru coupé.
Díky svým kompaktním rozměrům je Škoda
Vision GT předurčena pro městské prostředí. Vůz
je dlouhý 4416 mm, široký 1906 mm a vysoký 1633
mm s dlouhým rozvorem náprav 2611 mm, takže

má i nadprůměrně prostorný interiér, jak je to
typické pro všechny vozy Škoda.
Čína se tak stane jediným trhem, na němž
Škoda nabídne pět různých modelů kategorie
SUV. Základ nabídky tvoří Kodiaq a Karoq, který je
zde ale o 50 mm delší než v Evropě. Čínská verze
vozu Kamiq je zcela odlišná od evropské, která se
teprve připravuje do prodeje, čínskou specialitou
je kupé-SUV Kodiaq GT a bude jí i sériová verze
vozu Vision GT. Ty všechny byly vyvinuty exkluzivně
pro Čínu.
Pro značku Škoda je modelová ofenzíva SUV
důležitým pilířem růstové strategie jak v Číně,
tak na celém světě. V roce 2018 dosáhla Škoda
na čínském trhu většího růstu než kterákoli jiná
evropská automobilka. I přes složité ekonomické
rámcové podmínky navýšila Škoda své dodávky
zákazníkům oproti uplynulému roku o 4,9 %
na 341 000 vozů.
více na
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