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Atraktivní auto s vynikajícími schopnostmi jízdy v 
terénu nabízí, co nikdo jiný na trhu: jízdu v přírodě 
bez střechy nad hlavou. Přitom si uchovává veškeré 
přednosti špičkového SUV reprezentujícího značku 
Range Rover, tedy auta vhodného do skutečně 
každého počasí.

Evoque Kabriolet je auto, které umožňuje luxusní 
svezení na silnici i v terénu a přitom poskytuje 
ojedinělou možnost 
vnímat i vůni 
lesa. Range Rover 
Evoque Kabriolet se 
vyznačuje velkou 
tuhostí karoserie, což 
je kritický parametr 
u automobilu bez 
střechy slibující špičkové parametry pro jízdu v 
terénu. Pro případ převrácení je ve voze systém 
využívající výsuvné ochranné oblouky ukryté v 
zadní části karoserie, které se vysunou během 90 
milisekund.

Mechanismus látkové střechy je zabudován do 
zadní části karoserie. Samočinně ovládaná střecha 
se složí za 18 s a natáhnout ji lze za 21 s, a to v 
obou případech až do rychlosti 50 km/h. Přitom 
neomezuje zavazadlový prostor, jehož objem je 251 
l a lze jej zvětšit využitím průvlaku na lyže.

K dispozici jsou lehké, celohliníkové čtyřválce - 
zážehový Si4 s výkonem 176 kW (240 k) nebo vznětový 
z nové řady Ingenium se 132 kW (180 k), spotřebou 5,7 
l/100 km a vybavený systémem selektivní katalytické 
redukce (SCR) pro zachycování NOx. Samozřejmostí 
je pohon všech kol s elektronicky řízenou spojkou 
Haldex v kombinaci s devítirychlostní samočinnou 
převodovkou ZF. Na přání se dodává systém Active 
Driveline s párem elektronicky ovládaných spojek u 

zadního diferenciálu.

Range Rover Evoque 
kabriolet se může 
pochlubit prvotřídními 
terénními schopnostmi 
díky systémům All 
Terrain Response s 

možností volby ze čtyř režimů (General, Tráva/
Štěrk/Sníh, Bláto a Písek), Wade Sensing pro plné 
využití schopnosti překonávání vodních překážek 
až do hloubky 500 mm, All-Terrain Progress Control 
(ATPC), udržujícím nastavenou rychlost jízdy s 
optimálním záběrem aniž by řidič musel používat 
pedály plynu nebo brzdy, a směrováním točivého 
momentu Torque Vectoring by Braking (TVB).

Kompletní ceník najdete na str. 10 ( jen po stažení 
verze na pdf).

Range Rover Evoque Kabriolet provoněný lesem
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Už počtvrté se bude volit České auto 2016
Soutěž České auto 2016 (Auto, které bych si koupil) propaguje nová auta ve snaze 
o zastavení nepříznivého trendu stárnutí vozového parku osobních automobilů v 
České republice. V této soutěži se veřejnost seznamuje s automobily přicházejícími 
na trh v období od listopadu 2015 do října 2016 a právě veřejnost rozhoduje o vítězi. 
Generálním partnerem soutěže se znovu stala společnost Alcar Bohemia, prodejce 
litých kol značek AEZ, Dotz, Dezent a Enzo a ocelových kol Alcar Stahlrad.
Stejně jako v předchozích letech bude 
soutěž propojena s výstavou Autoshow Praha 
2016, která se uskuteční 22. až 25. září na 
Pražském výstavišti v Holešovicích. Zde budou 
mít zájemci možnost vyzkoušet si většinu z 
automobilů usilujících o titul České auto 2016. 
Stejnou možnost budou mít i u prodejců 
zastoupených značek, kde si rovněž mohou 
zažádat o zkušební jízdu.
více na www.autoweek.cz

Škoda uvádí na trh akční verze Czech 
Team
V rámci 24 let trvajícího partnerství 
s Českým olympijským výborem 
Škoda připravila akční verze Czech 
Team, které vstupují na trh v době 
vrcholících příprav na Olympiádu 
v Rio de Janeiru. Vozy akční 
edice Czech Team jsou dostupné 
exkluzivně v České republice pro 
modelové řady Citigo, Fabia, Fabia 
Combi, Rapid a Rapid Spaceback. 
Všem modelům Czech Team je 

společná základní výbava tvořená mimo jiné automatickou klimatizací Climatronic, 
zadními parkovacími senzory, infotainmentem Swing s Bluetooth konektivitou, LED 
denním svícením a koženým potahem volantu. Všechny vozy Czech Team mají také 
vyhřívané přední sedačky a bezpečnostní asistent City Safe Drive nebo Front Assist s 
funkcí nouzové brzdy a světelný a dešťový senzor Light and Rain Assist.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 25. týdne na www.autoweek.cz:
Elektromobilita ČEZ rozšiřuje síť rychlodobíjecích stanic
Optimismus zaměstnavatelů ve 3. čtvrtletí
Novinka v pojištění ojetých aut
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Peugeot Expert je nový furgon, který v sobě spojuje 
kompaktní vnější rozměry s velkou přepravní 
kapacitou. Je vysoký jen 190 cm, což zaručuje možnost 
vjezdu na každé kryté parkoviště. 

Nová modulární platforma EMP2 (najdeme ji např. u 
modelu 308) umožnila proti předchozí generaci snížit 
hmotnost o 100 až 150 kg (podle motoru) a nabídnout 
nové prvky výbavy.

Furgony se nabízejí ve třech délkách. Verze Compact 
s rozvorem náprav 292 cm a délkou 460 cm se v 
tomto segmentu dosud nevyskytovala. Má nákladový 
prostor o objemu 5,1 m3. Verze Standard (L2) a Long 
(L3) mají stejný rozvor 327 cm, který jim umožňuje 
pojmout až tři europalety. Standard (L2) má délku 
495 cm a Long (L3) je dlouhý 530 cm s objemem 
nákladového prostoru 6,6 m3. 

Větší modularitu prostoru pro posádku přináší systém 
Moduwork s dvířkami v přepážce a sedáku bočního 
sedadla umožňující zvětšit nákladový prostor o 
0,5 m3. Rovněž lze využít funkci mobilní kanceláře 
díky otočnému stolku ve sklopitelném opěradle 
středového sedadla. 

Osobní verze Combi je k dispozici ve třech délkách 
s mnoha možnostmi konfigurace sedadel od 2 do 9 
míst. Koncem roku nabídku doplní verze Polocombi 
s prodlouženou kabinou a plošina s kabinou pro 
individuální nástavby. Na podzim přijde i komfortní 
osobní varianta Traveller.

V nabídce jsou motory BlueHDi o objemu 1,6 nebo 
2,0 l s výkony od 70 kW (95 k)/210 N.m do 132 kW 
(180 k)/400 N.m. Nejúspornější verze má spotřebu 
5,1 l/100 km. K dispozici je také systém Grip Control, 
umožňující jízdu i mimo silnice na cestách s nízkou 
přilnavostí. Působí na přední kola a řidič může volit z 
režimů Standard, Sníh, Terén, Písek a ESP Off.

Akční nabídka na Peugeot Expert začíná pro Furgon 
L1 na 379 900 Kč bez DPH, Combi L1 je od 399 900 Kč 
bez DPH. V ceně je kompletní servis Optiway na dva 
roky resp. 80 000 km v ceně vozidla.

Nový Peugeot Expert

více na
www.autoweek.cz
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Škoda Auto zřídí novou oblast Digitalizace
Škoda Auto rozšiřuje svou organizaci o novou oblast Digitalizace. Vytváří tak důležitý 
předpoklad pro vytváření řešení odpovídajících současným technologickým změnám. 
Úkolem oblasti Digitalizace bude vývoj nových projektů a služeb mobility. Kromě toho 
má tato oblast připravit celý podnik na digitální 
transformaci. 
Digitalizace je považována za klíčovou myšlenku 
nedávno avizované Strategie 2025 společnosti 
Škoda Auto. Jako tzv. průřezová funkce zahrne 
všechny oblasti podniku - od vzdělávání a školení 
personálu přes vývoj za pomoci moderních 
technologií, virtuální reality a 3D-technologie 
až po výrobu v duchu Průmyslu 4.0. Výroba 
automobilů bude do budoucna ještě silněji 
ovlivněna digitalizací. 
více na www.autoweek.cz

Škoda si vede úspěšně ve 
fleetovém prodeji
Během prvních pěti 
měsíců letošního roku 
fleetoví zákazníci odebrali 
více než 18 000 vozů 
Škoda, což představuje 
proti stejnému období 
loňského roku více než 
30% nárůst a současně 
to je 47,9 % z celkového 
počtu všech vozů 
prodaných na domácím 
trhu. Největší zájem 
projevili velkoodběratelé 
o model Škoda Octavia, 

na který připadlo více než 8000 prodaných kusů. 
Největší podíl na tomto dynamickém růstu mají velké fleety, kam se řadí 179 aktivních 
zákazníků s odběrem více než 35 nových vozů ročně. Za prvních pět měsíců letošního 
roku bylo s fleetovými zákazníky podepsáno celkem 981 smluv, v nichž se zavázali k 
odběru 19 562 nových vozů Škoda.
Speciálně pro potřeby největších odběratelů slouží 37 fleetových center. Ta poskytují 
specifické služby zaměřené na potřeby fleetových zákazníků a disponují i certifikovanými 
klempírnami a lakovnami, sortimentem Škoda care produktů s velkoobchodními 
slevami a dalšími službami.
více na www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz
http://www.autoweek.cz


Land Rover Discovery Sport ve Švýcarsku prokázal 
své schopnosti, když utáhl vlak. Standardní vůz 
poháněný turbodieselem Ingenium 200 Tdi o výkonu 
132 kW (180 k) a s točivým momentem 430 N.m 
prokázal neuvěřitelné schopnosti jako tažné vozidlo. 
Specializovaná firma Aquarius Railroad Technologies 
pouze doplnila vodicí kolečka, aby byla zajištěna 
bezpečnost a vyloučilo se sjetí vozu z kolejí. Poté 
byl zapojen do vlaku sestávajícího ze tří vagonů o 
celkové hmotnosti 108 t, což se rovná hmotnosti 
letadla Boeing 757.

Discovery Sport, který je homologován pro maximální 
hmotnost přívěsu 2500 kg, se se zapojenými vagony 
nejen rozjel, ale přejel s nimi 285 m dlouhý most 
Hemishofen 26 m nad řekou Rýn. Celkem souprava 
ujela 10 km. Při tažení vlaku v polosamočinném 
režimu byly využity standardní elektronické asistenční 
systémy Terrain Response, Tow Assist, Tow Hitch 
Assist a All Terrain Progress Control (ATPC), které 
samočinně řídily výkon motoru a brzdy. 
Pohonná jednotka zůstala nezměněna. Neuvěřitelné 
schopnosti tažení byly dosaženy bez potřeby 

použít redukční převodovku, pouze s využitím 
standardní devítirychlostní samočinné 
převodovky ZF, která v součinnosti se systémem 
Terrain Response zajistila potřebné záběrové 
schopnosti. V průběhu jízdy byl tlačítkem 
připojen systém ATPC pro maximalizaci trakce a 
nastavení rychlosti jízdy tím, že v podstatě plnil 
funkci tempomatu pro nízké rychlosti.

více na
www.autoweek.cz
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Partnerství skupiny PSA v Íránu
Skupina PSA a společnost Iran Khodro podepsaly konečnou dohodu o společném 
podniku na výrobu vozů nejnovější generace. Dohoda nejen ohlašuje začátek nové 
kapitoly v historii obou partnerů, ale otevírá také nové možnosti pro zákazníky v Íránu, 
kteří tak získají přístup k moderním automobilům. Společný podnik, jehož jmění bude 
rozloženo v poměru 50:50, bude vyrábět a prodávat vozy Peugeot 208, 2008 a 301 s 
motory nejnovější generace. První vozy sjedou 
z výrobních linek v závodě v Teheránu v druhé 
polovině roku 2017. Platformu Peugeot bude 
Iran Khodro využívat i k vývoji vlastních vozů. 
Součástí dohody je i obnova smluvních vztahů 
v oblasti výroby vozů značky Peugeot, které se 
v současné době na íránském trhu prodávají.
Íránský automobilový trh dosáhl svého vrcholu 
v roce 2011 s 1,6 milionu prodaných vozů a je 
zde předpoklad, že do roku 2022 dosáhne 2 
milionů vozů.
více na www.autoweek.cz

Sportovní Fiat 500S
Fiat uvádí na evropské trhy novou 
verzi modelu 500, rozšiřující nabídku 
této modelové řady kombinací 
sportovnějšího vzhledu se standardní 
výbavou. Fiat 500S má agresivnější 
nárazníky, integrované mlhové 
světlomety, upravené prahy a 
speciální spoilery. K tomu se přidávají 
další dekorační prvky, chromované 
koncovky výfuků a 15“ litá kola. Pro Fiat 

500S jsou na výběr turbodiesel 1,3 16V MultiJet II 70 kW (95 k) a zážehové 1,2 51 kW 
(69 k), 0,9 TwinAir 77 kW (105 k) a 1,4 16V 74 kW (100 k). Vůz je vybaven přístrojovým 
panelem tvořeným 7“ TFT displejem, který má podobu klasických přístrojů modelu 
500. Standardní výbavou je systém Uconnect se 7“ dotykovým HD displejem, digitální 
autorádio a zabudovaná navigace 3D Tom Tom.
více na www.autoweek.cz
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Personalia z

Import PSA bude pro Freye řídit Parry
Emil Frey se chystá 1. července převzít 
import francouzské PSA v Česku. Nový 
importér se rozhodl neměnit tým a 
ponechá si dosavadního šéfa Peugeotu 
a Citroënu ČR Oliviera Parryho. 
Francouzský manažer už se rozloučil se 
svým dosavadním zaměstnavatelem 
a přestoupil k Freyovi. „Využil jsem 
nabídky zůstat v Česku a nevracet se 
do Paříže. Je to pro mě kariérní výzva, 
mám kromě toho rád Česko i zdejší tým 
zaměstnanců,” řekl nám Olivier Parry.
S platem zřejmě půjde níže, ale to ho 
netrápí. „Nastupuji k Freyovi jako český 
pracovník, nemůžu počítat se mzdou 
zahraničního manažera. Ale miluji Prahu, 
zůstávám rád,” řekl nám Francouz, který 
bydlí na pražském Smíchově. U obou 
značek zůstanou i stávající ředitelé, 
František Neuman u Citroënu a Marco 
Venturini u Peugeotu.

Změna v představenstvu Škoda Auto
Winfried Krause (54) přechází z 
představenstva Škody Auto do 
představenstva značky VW Užitkové 
vozy, kde bude zodpovědný 
za finance a IT. Jeho pozici v 
představenstvu společnosti Škoda 
Auto s odpovědností za oblast 
ekonomie převezme v srpnu Klaus-
Dieter Schürmann (52), který pracuje 
v koncernu Volkswagen od roku 
1990. V roce 1995 se stal prezidentem 
a CEO společnosti Volkswagen 
Credit a členem vedení Volkswagen 
of America. Ve společnosti 
Volkswagen Financial Services AG 
byl Schürmann (foto) v letech 2000 
až 2002 generálním zmocněncem 
a od ledna 2003 předsedou 
představenstva. Současně byl také 
jednatelem vedení Volkswagen Bank 
GmbH. Od září 2008 je Schürmann 
členem představenstva společnosti 
Volkswagen Užitkové vozy.
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Range Rover Evoque Kabriolet se vyrábí v závodě 
společnosti Land Rover v Halewoodu na předměstí 
Liverpoolu ve Velké Británii společně s pětidveřovou 
verzí a třídveřovým kupé. 
V centru interiéru je zcela 
nový multimediální systém 
Jaguar Land Rover InCon-
trol Touch Pro nové gener-
ace s dotykovým displejem 
s úhlopříčkou 10,2“ a vy-
sokým rozlišením, který si 
ve voze Land Rover odbývá 
svou premiéru (známe 
jej ale z Jaguaru XF). Su-

perrychlý systém InControl Touch Pro nabízí bez-
problémovou integraci chytrých telefonů, navigaci, 
3G konektivitu a špičkový audiosystém.

Dodávky vozu Range 
Rover Evoque Kabriolet 
ve výbavách SE Dynamic 
a HSE Dynamic začnou 
od 23. června, ale ještě 
před první možností 
si tento vůz vyzkoušet 
prodejci registrují 16 
závazných objednávek. 
Cena začíná na hodnotě 
1 416 184 Kč vč. DPH.

Range Rover Evoque Kabriolet - ceny

více na
www.autoweek.cz
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Předseda organizace AutoBest Dan Vardie absolvoval 
exkluzivní návštěvu závodu Tofas v Burse aby zde 
předal ocenění AutoBest 2016, které získal vůz Fiat 
Egea/Tipo. Ten se zde vyrábí ve výrobním závodě, 
který byl pro produkci 
této modelové řady 
přebudován investicí 
v hodnotě 520 milionů 
USD. Fiat Egea/
Tipo získal ocenění 
od mezinárodní 
poroty AutoBest 
jako automobil 
vyhodnocený pro 
rok 2016 za nejlepší 
koupi pro běžného 
motoristu v Evropě. 
Během návštěvy 
závodu Tofas se 
Dan Vardie setkal se 
zaměstnanci na mítinku, na němž generální ředitel 
společnosti Tofas Cengiz Eroldu přednesl projev o 
tom, že toto ocenění bylo Fiatu Egea/Tipo uděleno 
na základě hodnocení řady kritérií. Eroldu zdůraznil, 
že velkou roli na úspěchu sehrála i angažovanost 
zaměstnanců při práci na tomto projektu. 
Cengiz Eroldu zdůraznil, že toto ocenění nepřišlo 
snadno: „Členové poroty, kteří navštívili náš závod, 
mi řekli, že stejné výrobní technologie a stroje jako v 

Tofasi se dají najít i v jiných závodech, ale zde se setkali 
s jedinečnou angažovaností a loajalitou zaměstnanců. 
Věřím proto, že váš podíl na úspěchu Fiatu Tipo/
Egea je skutečně velký a sehrál významnou roli při 

zisku tohoto ocenění. 
Proto bych rád všem 
našim zaměstnancům 
poděkoval. Cena nám 
dodává sílu snažit se o 
to, abychom byli ještě 
lepší.“
Zakladatel a předseda 
organizace AutoBest 
Dan Vardie během 
setkání řekl: „Nová 
rodina Egea/Tipo 
byla postavena na 
bázi strategie „velké 
auto za rozumné 
peníze“ a nikoliv 

jako „nízkonákladové auto“. Výsledkem je vynikající 
produkt vybavený všemi prvky, které potřebují běžní 
spotřebitelé v Evropě. Egea/Tipo je novým vyjádřením 
funkční části značky Fiat, koncepce hodnoty 
odpovídající vynaloženým penězům. Oslavujeme 
Turecko a Tofas, protože se zde vyrábí auto, které 
představuje tu nejlepší koupi v Evropě. Můžete být 
právem hrdí na tento vynikající výsledek.“

Ocenění závodu Tofas

více na
www.autoweek.cz
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Spotřeba prémiových paliv roste

Prémiová paliva figurují v nabídce všech velkých sítí 
čerpacích stanic. Motoristům nabízejí přidanou hodnotu 
díky aditivům, která svým složením zlepšují parametry 
paliva nad rámec technických norem, což má pozitivní 
vliv na spotřebu, emise i životnost motoru. 

Kvalita automobilových paliv může mít velký vliv na výkon, 
spolehlivost a životnost motorů. Kromě standardních paliv 
jsou v sítích čerpacích stanic dostupná i paliva označovaná 
jako prémiová, která jsou nadstandardně aditivovaná. 
Nové technologie motorů vyžadují stále kvalitnější paliva 
a v této souvislosti se častěji používají ke zlepšení kvality 
speciální přísady. Ještě více zesílil tlak na aditivaci nafty 
po povinné aplikaci biosložek kvůli eliminaci některých 
jejích negativních vlastností. 

„Pod pojmem prémiová paliva se rozumí pohonné 
hmoty, které zákazníkům přinášejí určitou přidanou 
hodnotu díky přídavku speciálních chemických látek - 
aditiv. Aditiva svým složením zlepšují parametry paliva 
nad rámec platných technických norem, přičemž některé 
nadstandardní parametry jsou i měřitelné,“ vysvětluje 
Václav Loula, odborný tiskový mluvčí České asociace 
petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO).

„Benzinová i naftová prémiová paliva odstraňují 
karbonové úsady a udržují v čistotě ventily, vstřikovače a 

spalovací prostor. Další výhodou je vyšší oktanové číslo 
u benzinů nebo cetanové číslo u nafty. Speciální mazací 
přísady výrazně snižují třecí ztráty, což zvyšuje výkon 
a v kombinaci s vysokým oktanovým nebo cetanovým 
číslem snižuje spotřebu,“ dodává Václav Loula. 

Využití prémiových paliv se netýká jen nejnovějších 
modelů vozů. Prémiová paliva zvyšují výkon a působí v 
motoru okamžitě. Zabraňují tvorbě usazenin a odstraňují 
ty stávající, které snižují výkon. Hodí se tedy nejen pro 
moderní motory, ale využijí je i majitelé starších vozů.

Prémiová paliva jsou součástí nabídky všech velkých 
petrolejářských společností a těší se rostoucí oblibě. 
To potvrzuje František Linhart ze společnosti Shell 
Czech Republic: „Mohu potvrdit, že poptávka po našich 
prémiových palivech V-Power Nitro+ neustále roste. V 
současné době již dosahuje podílu asi 22 % v segmentu 
privátních zákazníků.“ 

Zájem o prémiová paliva roste také mezi firmami. „Letos 
v květnu byla výtoč v prémiovém segmentu o 22 % vyšší 
než v dubnu, což představuje přibližně 7% podíl naší 
celkové výtoče v Česku,“ potvrzuje trend Damir Duraković, 
generální ředitel nákupní aliance Axigon.
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V závodě 24 hodin Le Mans značka Porsche vybojovala 
své 18. celkové vítězství. Žádná jiná značka nezískala 
v tomto nejtěžším závodě světa tolik prvenství jako 
Porsche.
Některá fakta z 84. ročníku 24 hodin Le Mans:
Vítězný vůz Porsche 919 Hybrid č. 2 s posádkou 
Romain Dumas/Neel Jani/ Marc Lieb ujel 384 kol, 
tzn. 5233,54 km a průměrnou rychlost 216,4 km/h. 
Nejdelší čas ve vítězném voze strávil Neel Jani - 9 
hodin a 24 minut. Převodovka vítězného vozu během 
závodu absolvovala 22 984 změn rychlostních stupňů 
(nahoru i dolů).
Vzhledem k mnoha zpomalovacím fázím se ujelo o 
150 km méně než v roce 2015. Pouze 327 z celkem 
ujetých 384 kol mohl jet vítězný vůz plnou rychlostí, 
zbývajících 57 kol se jelo buď za Safety cary nebo 
byly na trati zpomalovací zóny, v nichž platilo 
omezení rychlosti na 80 km/h. Safety cary vyjely na 
trať čtyřikrát na celkem 16 kol a bylo vyhlášeno 24 
zpomalovacích zón.

Vůz č. 2 stál v boxech celkem 38 minut a 5 sekund 
kvůli tankování (tankoval 30x), výměnám pneumatik 
a střídáním jezdců. Použil 11 sad pneumatik -první 
byla do deště, ostatní slicky. Nejdelší úsek na jediné 
sadě pneumatik ujel Marc Lieb - 53 kol. Nejrychlejší 
zastávka, zahrnující tankování, výměnu pneumatik a 
střídání jezdců (nic z toho se nesmí dělat současně) 
trvala 1:22,5 minuty, nejrychlejší doplňování paliva 
trvalo 65,2 s. Při každém tankování se měnila i láhev 
s pitím - jezdec měl vždy připraveno 0,85 l tekutiny.
Největší rychlost byla změřena vozu Porsche 919 
Hybrid č. 1 řízenému Brendonem Hartleyem v 50. 
kole: 333,9 km/h.
Porsche 919 Hybrid rekuperuje v každém kole 8 MJ, 
což je 2,22 kWh, to je takové množství elektrické 
energie, které by běžné rodině vystačilo pokrýt 
spotřebu na tři měsíce.
V průběhu 24 hodin závodu vyslal vůz č. 2 do boxů 
32,11 gigabitů dat.
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Tým Toyota Gazoo Racing si v 84. ročníku 24 hodin 
Le Mans vybojoval druhé místo, když jej o vítězství 
připravil pouze krutý zvrat osudu v posledních 
minutách závodu. 
V závodě jsme byli svědky jednoho z nejtěsnějších 
soubojů v celé historii Le Mans. Oba vozy Toyota se 
střídaly v čele v napínavé bitvě s vozem Porsche č. 2. 
Po 20 hodinách vedoucí trojici vozů dělilo necelých 
30 s. Vůz č. 6 s posádkou Sarrazin/Conway/Kobajaši 
absolvoval podstatnou část závodu v čele, avšak 
v závěrečné fázi ztratil 9 minut opravou karoserie. 
Nicméně pokračoval na třetí pozici.
Vůz Toyota č. 5 s posádkou Anthony Davidson, 
Sébastien Buemi a Kazuki Nakadžima již směřoval 
k vítězství, které zhatilo neuvěřitelné drama v 
samotném závěru. Když seděl za volantem Kazuki, 
vůz v předposledním kole nečekaně ztratil výkon. Přes 
veškeré úsilí pouze dokončil kolo a zastavil se na cílové 
rovince. Přestože se jej podařilo znovu nastartovat, 
posledním kolem nedokázal projet dostatečně rychle 
a nemohl proto být klasifikován. 
Nový vůz Toyota TS050 Hybrid s turbomotorem 2,4 
l a hybridní jednotkou o kapacitě 8 MJ do závodu 
nenastupoval jako favorit. Avšak nižší spotřeba paliva 
dovolovala absolvovat na jednu nádrž vždy 14 kol, 
zatímco soupeři byli nuceni navštěvovat boxy o kolo 
(Porsche) resp. dvě kola (Audi) dřív. 

Tým nyní analyzuje příčiny problémů, a to již v rámci 
příprav na 24 hodin Le Mans 2017, které okamžitě 
zahájil.
Akio Toyoda, prezident společnosti Toyota Motor: „Z 
hloubi svého srdce děkuji všem, kteří nám vyjádřili 
svoji podporu v průběhu letošního závodu 24 hodin 
Le Mans. V týmu Toyota Gazoo Racing jsme byli 
odhodláni přerušit naši sérii porážek v Le Mans a tvrdě 
bojovat, abychom si vynahradili nešťastné výsledky z 
minulosti. 
Všichni mechanici, inženýři, piloti, dodavatelé i všichni 
členové týmu položili neuvěřitelné oběti a dokázali se 
stále zlepšovat, abychom pro letošní závod postavili 
ještě lepší vůz. Naše vozy jsou nyní rychlé a výkonné, 
ale vozy Porsche dokázaly být rychlejší. Není rozhodně 
jednoduché jet v Le Mans stále rychleji než všichni 
ostatní. 
Zakusili jsme opravdovou hořkost porážky, a tak se 
určitě vrátíme i v příštím roce a budeme pokračovat v 
bitvě, kterou je 24 hodin Le Mans - kvůli našemu úsilí 
vyrábět stále lepší automobily. 
Chtěl bych vyjádřit svůj vděk všem vozům a pilotům, 
kteří s námi bok po boku bojovali na trati Le Mans, 
zejména týmům Porsche a Audi. Příští rok se vrátíme, 
znovuzrozeni a připraveni vás všechny porazit. Příští 
rok se tedy připravte na posílenou Toyotu. Bitva není 
u konce!“

Tým Toyota Gazoo Racing přišel o vítězství v Le Mans 
v posledních minutách
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