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Nová Škoda Superb Combi disponuje největším 
zavazadlovým prostorem ve střední třídě. Ačkoli 
je jen o 23 mm delší než minulá generace, pojme 
zavazadlový prostor při nesklopených sedadlech 
o 27 l více než předchůdce. Po sklopení zadních 
sedadel vzroste objem zavazadlového prostoru až 
na 1950 l, o 85 l více než u předcházející generace. Bez 
problémů lze naložit i dlouhé předměty. Opěradla 
zadních sedadel se v Superbu Combi nové generace 
sklápí po odjištění páčky v zavazadlovém prostoru. 
Opěradlo sedadla spolujezdce lze v případě potřeby 
jednoduše sklopit. Pak se do nového Superbu Combi 
vejdou předměty dlouhé až 3,10 m.

Praktické využití nabízí v nové generaci modelu 
Škoda Superb Combi variabilně nastavitelná dvojitá 
podlaha zavazadlového prostoru. Systém kromě 
toho vytvořil i prostor pro krycí roletu zavazadlového 

prostoru, kterou lze uložit pod dvojitou podlahu. 
Praktická je také nová multifunkční kapsa. Ta se 
nachází pod krycí roletou. Do ní je možno uložit 
například kabát.

Stejně jako liftback, může být i nová Škoda Superb 
Combi poprvé na přání vybavena bezdotykovým 
otevíráním elektricky ovládaných pátých dveří 
pomocí gesta.

Nová Škoda Superb Combi bude mít svou výstavní 
premiéru v září na 66. ročníku autosalonu IAA ve 
Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Ve stejném 
měsíci se nový model dostane na první trhy.

Nový Peugeot 208
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Renault představil první pick-up
Na autosalonu v Buenos Aires Renault předvedl 
svůj první pick-up Duster Oroch s karoserií Double 
Cab. Jak název napovídá, vychází z SUV Duster. 
Nebude určen jen pro Latinskou Ameriku, ale má se 
stát dalším krokem v globalizaci Renaultu. Karoserie 
Double Cab se dvěma řadami sedadel nabízí 
dostatek prostoru pro pět cestujících. Renault při 
návrhu tohoto vozu vsadil na jednoduchý postup - 
upravil SUV Duster s tím, že novinka bude mít stejné 
předpoklady k úspěchu jako samotný Duster. Zatím 
nelze jednoznačně odhadovat, zda se Duster 
Oroch objeví i pod značkou Dacia, ale v Rumunsku 
už koncept pick-upu na bázi Dusteru také testovali. 
Renault připravuje do výroby i pick-up střední třídy na bázi Nissanu Navara. Ten vzniká 
jako společný projekt s Mercedesem-Benz.
více na www.autoweek.cz

Sandero ve verzi R. S. 2,0
Ve spolupráci s Renault Sport vznikla pozoruhodná 
sportovní verze hatchbacku Sandero. Jde o 
první model RS, který se bude vyrábět mimo 
Evropu. Renault totiž Sandero R. S. 2,0 představil 
na autosalonu v Buenos Aires. Pětidveřový hot-
hatch Renault Sandero R. S. 2,0 byl u Renaultu 
Sport navržen a vyvinut výhradně pro Latinskou 
Ameriku. Pohání jej dvoulitrový čtyřválec o výkonu 

107 kW (145 k) pře šestirychlostní převodovku. Od Dacie se tedy nejspíš Sandera R. S. 
nedočkáme.
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.
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Berlingo je pro značku Citroën symbolem úspěchu - 
od jeho uvedení na trh v roce 1996 se jej prodalo přes 
2,9 milionu kusů, a to jak osobních verzí Multispace, tak 
praktických užitkových vozů. Protože kupující tohoto 
vozu volí většinou vyšší úrovně výbavy, vychází jim 
vstříc i nové Berlingo.

Berlingo si uchovalo svůj originální vzhled i všechny 
osvědčené přednosti, které jej činí výjimečným z 
hlediska modularity, objemu zavazadlového prostoru, 
komfortu a výbavy. K nim přidává výraznější design 
s novou výraznější maskou chladiče a denními 
světlomety s LED diodami (za příplatek od výbavy 
Feel). K tomu doplňuje nové užitečné prvky výbavy.

Berlingo se nabízí jako pěti- nebo sedmimístné. 
Sedadla ve druhé řadě lze pořídit v různém uspořádání 

jako tři samostatně vyjímatelná nebo jedno a lavici 
se dvěma místy. Citroën Berlingo Multispace má při 
délce 438 cm a krátkém rozvoru náprav jen 273 cm 
mimořádně velký zavazadlový prostor o objemu 675 
l, který je možné po vyjmutí sedadel ve 2. řadě zvětšit 
na 3000 l. 

Zásadní inovací je dotykový displej 7’’, který umožňuje 
přístup k funkcím médií a navigace a prostřednictvím 
funkce Mirror Screen poskytuje i možnost duplikace 
displeje chytrého telefonu. Nové Berlingo je 
podle úrovně výbavy nově vybaveno systémem 
automatického brzdění Active City Break. 

Technická data a aktuální akční ceník najdete v pdf 
verzi na straně 10.

Modernizovaný Citroën Berlingo Multispace

více na
www.autoweek.cz
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Na dokončení registrace vozidel zbývá poslední týden
Ministerstvo dopravy upozornilo, že v úterý 23. června bylo v České republice 716 000 
vozidel s nedokončenou registrací. Čas na nápravu mají řidiči už jen do 30. června. 
Pokud do tohoto data nenavštíví úřad, od 1. července jejich vozidla administrativně 
zaniknou, nesmí na silnici a nepůjdou už znovu zaregistrovat. 
Podle odhadů ministerstva dopravy většina z uvedeného počtu vozidel evidovaných v 
kategorii v převodu již ve skutečnosti není v provozu a jejich vlastníci se nedokončením 
registrace vyhnuli ekologické likvidaci vozidla. Zhruba 100 000 aut v převodu ale mělo 
v dubnu ještě platnou technickou kontrolu, takže zřejmě byla v provozu.
více na www.autoweek.cz

Superb Combi má své české ceny
V závodě v Kvasinách už Škoda 
vyrobila první vůz Superb Combi v 
metalickém odstínu bílá Moon určený 
pro domácí český trh. Současně se 
zveřejněním ceníku začali autorizovaní 
prodejci značky Škoda přijímat závazné 
objednávky. Ceny začínají na částce 
629 000 Kč. Cenový rozdíl oproti liftbacku 
tedy činí ve všech výbavových verzích 
30 000 Kč. Také pro Superb Combi se 
nabízí paket Mobilita PLUS za 990 Kč, 
který v sobě spojuje mnohé asistenční 
služby a prodlouženou záruku na 5 

let/100 000 km, a objednat lze i Škoda Předplacený servis, který poskytuje jistotu fixních 
nákladů po dobu pěti let. 
První vozy se v showroomech objeví 19. září, kdy odstartuje oficiální prodej na domácím 
trhu. Stane se tak krátce po výstavní premiéře na autosalonu IAA ve Frankfurtu nad 
Mohanem.
více na www.autoweek.cz

Další témata 26. týdne ve www.autoweek.cz:
Ukončení spolupráce GoodYear Dunlop a Sumitomo
U AAA Auto roste zájem o auta na LPG
Porsche kupuje divizi Kuka Systems
SpeedonLine - aukce havarovaných aut přes mobil
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Společně s otevřením rekonstruované podoby 
značkového muzea Alfa Romeo konečně po mnoha 
letech představila dlouho očekávaný nový model. 
Nový sedan střední třídy Giulia byl předveden 
rovnou ve své nejvýkonnější verzi Quadrifoglio. A ta 
opravdu stojí za to.

Především jde o první vůz vytvořený v novém 
stylu designu značky. Základem je zcela nová 
platforma vyvinutá vlastními silami Alfa Romeo 
označovaná Giorgio. Giulia Quadrifoglio má pod 
kapotou celohliníkový V6 3,0 twin-turbo převzatý 
od Maserati o výkonu 375 kW (510 k). Motor je 
vybaven deaktivací válců ( jak tento systém funguje 
u šestiválce, ale zatím automobilka neuvedla). Motor 
je uložen vpředu podélně a pohání zadní kola, ale 
Alfa uvádí, že bude i verze s pohonem všech kol. 
Pohon zadních kol je přes samosvorný diferenciál se 
dvěma elektronicky ovládanými spojkami systému 
rozdělování točivého momentu Torque Vectoring 

Konečně nová Alfa Romeo Giulia

umožňující nezávisle řídit otáčky každého z kol pro 
optimalizaci záběrových schopností na kluzkém 
povrchu bez potřeby zásahu ESC. Systém brzd je 
elektromechanický pro rychlejší reakci brzd, takže 
Alfa slibuje rekordně krátké brzdné vzdálenosti.

Většina prvků závěsů je vyrobena z hliníku. Spojovací 
hřídel k zadním poháněným kolům je vyroben 
z uhlíkového kompozitu. Pro úsporu hmotnosti 
najdeme uhlíkové kompozity i na karoserii, zatímco 
jiné jsou z hliníku. Výsledkem je nízká pohotovostní 
hmotnost 1525 kg. Giulia je vybavena možností 
volby jízdních režimů Alfa DNA ze čtyř - Dynamic, 
Natural, Advanced Efficient a Racing. Elektronika 
ovládá i sklon předního spliteru aby vyvozoval 
optimální přítlak na přední kola.

Do prodeje nová Alfa Romeo Giulia přijde nejdřív v 
roce 2016.

více na
www.autoweek.cz
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PSA Peugeot Citroën vybuduje továrnu
 v Maroku
PSA Peugeot Citroën v Maroku investicí 
ve výši 557 milionů eur vybuduje ve 
městě Ameur Seflia továrnu, kde se 
budou od roku 2019 vyrábět motory a 
vozy určené na pokrytí potřeb regionu 
a marockých zákazníků. Počáteční 
roční výrobní kapacita bude činit 
90 000 motorů a vozidel. S postupně 
zvyšující se poptávkou se předpokládá 
dosažení finální výrobní kapacity 200 000 vozů ročně. Tento plán se bude opírat o 
konkurenceschopnou dodavatelskou základnu v Maroku. Na počátku budou místní 
dodavatelé představovat 60 %, konečný podíl by však měl stoupnout na 80 %.
Továrna doplní stávající výrobu v Nigérii i zařízení, o nichž se jedná v Íránu, a do roku 
2025 tak umožní realizaci plánu ročního prodeje milionu vozů v Africe a na Blízkém 
východě. 
více na www.autoweek.cz

Nissan proměnil elektromobil na party dodávku
Vozidlo s označením PART e-VAN, postavené 
z elektromobilu e-NV200, je vybaveno 
pozoruhodnými prvky, jako je blyštivá disko koule 
se solárními články na střeše, která pohlcováním 
slunečního světla napájí některé komponenty 
tohoto jedinečného vozidla, systém rozšířené 
reality nebo zakázkový zvukový systém pro 
pořádání dokonalé disco party. Po svém debutu 
v Berlíně při finále Ligy mistrů vyrazil PART e-VAN 
na 24 hodin Le Mans a poté se vydal na cestu 
napříč celou Evropou. 
více na www.autoweek.cz

AKTUALITY Z MOTORISTICKÉHO SPORTU
Na stránkách www.motorsport-ing.cz najdete aktuální 
informace o aktivitách  českých a slovenských týmů a 
závodníků i zpravodajství z významných podniků WRC, 
WTCC, WEC, DTM, Dakaru, představení nových závodních 
a soutěžních vozů a informace o technice závodních 
automobilů. Pravidelně informuje o činnosti Škoda 
Motorsportu, účasti Martina Prokopa ve WRC i Mistrovství ČR 
v rallye a Českomoravském poháru v rallye.
Nejnovější vydání e-magazínu MotorSport-Ing. je věnováno 
technice soutěžních vozů a úvodním soutěžím mistrovství 
světa v rallye WRC.
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Personalia z

Bývalý škodovák povýšil ve SGEF
Novým regionálním obchodním 
ředitelem Société Générale Equipment 
Finance je Libor Košíček. Do jeho 
působnosti patří region West. Košíček 
vystudoval Technickou univerzitu v Liberci 
a Internationales Hochschulinstitut v 
Německu. Svoji kariéru zahájil ve Škodě 
Auto Mladá Boleslav. Libor Košíček 
hovoří plynně anglicky a německy. Ve 
svém volném čase se nejraději věnuje 
rodině, cestování a všem druhům sportu, 
především však florbalu, fotbalu a jízdě 
na kole. Je ženatý a má dvě děti. Mikuláš 
Přibyl, dřívější obchodní ředitel SGEF pro 
region West, přešel do Komerční banky 
na pozici zástupce manažera pražské 
divize pro korporátní klienty.

Štengl šéfuje časopisu Transport a 
Logistika
Bývalý šéfredaktor magazínu Auto7 
se po měsíční pauze objevil opět 
v médiích. Stal se šéfredaktorem 
časopisu Transport a Logistika. 
Magazín vychází jako dvouměsíčník 
v České republice v pátém ročníku. 
Ambicí vydavatelství LUXUR Media je 
dostat časopis na měsíční periodicitu. 
Štengl dříve zastával několik 
významných postů v motoristických 
médiích. Měl se původně stát 
nástupcem Tomáše Hyana v evropské 
porotě COTY, ale nakonec se 
nedohodli na spolupráci. Do letošního 
dubna pak řídil z pozice šéfredaktora 
časopis Auto 7. Z vydavatelství Motor 
Presse byl ale propuštěn, zřejmě kvůli 
úsporám nákladů.

http://www.automakers.cz


AutoTablet.cz 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)
RNDr. Ivana Rybecká (rybecka@volny.cz)
Technické zpracování:
Anna Rybecká (anna.rybecka@seznam.cz)
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.

Autoservis číslo 06/2015
Právě vyšlo nové číslo magazínu pro 
autoopravárenství a aftermarket. Hlavním 
tématem jsou lakovny a koloristika, ale je 
zde také náznak toho, jak prodejci autodílů 
podceňují prodej dětských autosedaček 
a závěry kolokvia společnosti Bosch o 
budoucnosti automobilové techniky. 

Z obsahu čísla:
-Kontrola tlumičů ve spojení s kontrolou brzd 
MOTEX/ACTIA CZ
-Data IBS automotive: vozy Škoda nejdéle 
udrží cenu na trhu
-Rozhovor se členem představenstva 
společnosti Bosch Markusem Heynem
-Renault Mégane Grandtour vč. kalkulace 
nákladů TecCOO a motor Renault Energy 
dCi R9M

Předplatné na: autoservis@ibsmotorpress.cz, 
tel.: 725 918 139. Autoservis je možné zakoupit 
ve vydavatelství IBS motorpress na adrese: 
Českobrodská 10/19, Praha 9.

Partner organizace:

Jen v PDF ještě najdete:

Citroën Berlingo Multispace - aktuální akční ceny
Čtyři moderní strategie pro marketing ojetin 
S CNG na dovolenou: kde tankovat 
Linka pomoci řidičům 1224
Ford se vrátí do Le Mans
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Citroën Berlingo Multispace - aktuální akční ceny

I pro nové Berlingo lze samozřejmě získat záka-
zníky velmi oblíbený praktický prosvětlený odkládací 
střešní prostor Modutop a vzadu podstropní odklá-
dací prostor přístupný po vyklopení okna ve dveřích 
zavazadlového prostoru.

Nové Berlingo je podle úrovně výbavy nově stand-
ardně nebo na přání vybaveno systémem auto-
matického brzdění Active City Break. K dispozici jsou 
i osvědčené systémy jako jsou tempomat, parkovací 
kamera, zadním parkovací asistent (nově doplněný i 

o přední), asistent pro rozjezd do svahu a především 
systém Grip Control, umožňující i bezpečnou jízdu 
na nezpevněném povrchu.

Uvedené akční ceny jsou vč. bonusu za starý vůz 
10 000 resp. 20 000 Kč. Cena zahrnuje nově i prod-
louženou značkovou záruku EssentialDrive na 5 let 
nebo 90 000 km. Při využití exkluzivního financov-
ání Citroën Financial Services lze získat další slevu 40 
000 Kč.

více na
www.autoweek.cz
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Čtyři moderní strategie pro marketing ojetých automobilů

Marketing obchodu s ojetými automobily se rychle 
mění a nelze spoléhat na staré zaběhnuté strategie. 
Marketingový manažer společnosti JW Surety Bonds 
Eric Weisbrot prostřednictvím Wards Auto radí, jak to 
dělat nově.

1)

K provozování obchodu s ojetými vozy potřebujete 
blog. Marketingová hodnota dobrého blogu je nep-
ochybná. Zanecháte stopu v sociálních médiích, bu-
dete důvěryhodní, ukážete čtenářům své znalosti a 
ještě mnohem víc. Abyste ze svého blogování získali 
co nejvíce, propojte obsah blogu se sociálními médii.

2)

Tvořivý marketing může zdvojnásobit nebo ztro-
jnásobit odpovídající návštěvnost vašich stránek. 
Avšak vzhledem k tomu, že se do optimalizace ve vy-
hledávačích a úspěšného obsahu marketingu pouští 

stále více firem, je důležité vyčnívat. Odlište se - buďte 
tvořiví, inovativní a neobvyklí.

3)

Rozdávejte drobné propagační dárky. Co by mohlo 
prospět někomu, kdo uvažuje o koupi ojetého vozu? 
Třeba příručka o postupu při nákupu ojetého vozu 
nebo se vtipy o ojetých automobilech.

4)

Používejte dostupné marketingové nástroje. Existu-
je jich několik, které mohou vaše úsilí na internetu 
výrazně změnit. Tyto nástroje vám pomohou najít 
klíčové slovo, které se zaměří na váš blog a obsah na 
stránce. Umožní vám vidět co funguje a co nikoli. Tyto 
druhy analytických nástrojů jsou klíčové pro jakoukoli 
strategii digitálního marketingu.

více na
www.autoweek.cz
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Díky stále rostoucímu počtu vozidel na stlačený zemní 
plyn (CNG) se mnoho motoristů připravuje odjet 
na dovolenou právě automobilem na tento pohon. 
E.on Energie informuje, jaká je situace pokud jde o 
možnosti tankování CNG.

Nejpopulárnějším cílem českých motoristů je 
Chorvatsko. Při cestě přes Rakousko a Slovinsko 
nejsou s tankováním CNG problémy. V Rakousku je v 
současnosti v provozu 173 plnicích stanic, přičemž po 
cestě do Chorvatska jich potkáte asi 40, ve Slovinsku 
potkáte tři. V Chorvatsku ale jsou v provozu zatím 
pouze stanice v Rijece a Záhřebu. 

V Itálii je dnes v provozu 974 plnících stanic, které 
jsou rozloženy od severní hranice až po jižní Sicílii.  V 
Itálii je ale často potřebná speciální redukce, protože 
u některých plnicích stanic mají jiné koncovky na 
plnicí pistoli.

Při cestě do Francie zvolí většina motoristů průjezd 
Německem. To má se svými 918 stanicemi jednu z 
nejhustších sítí plnicích stanic v Evropě. Trochu jiná je 
situace přímo ve Francii, která při své rozloze disponuje 
jen 39 stanicemi. Jsou ale rozmístěny tak, že cesta na 
pláže Středozemního moře i Atlantiku nepředstavuje 
žádný větší problém. Nejdelší trasa čeká motoristy 
při cestě do Španělska. Tam je v provozu 32 plnicích 
stanic, které jsou rozmístěny především podél hranice 
s Francií, v  okolí Madridu a podél pobřeží.

V České republice je v současnosti v provozu 87 
plnicích stanic. Pro motoristy vyrážející za hranice 
jsou posledními možnostmi, kde natankovat CNG, 
stanice v Českých Budějovicích, Břeclavi a v Nýřanech 
u Plzně. 

S CNG na dovolenou: kde tankovat a na co si dát pozor
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Linka pomoci řidičům 1224
Čeští motoristé mohou v případě nehody nebo poruchy 
využívat unikátní jednotnou Linku pomoci řidičům 1224. 
Nezáleží na tom, u které pojišťovny mají sjednané povinné 
ručení nebo havarijní pojištění, Linka pomoci řidičům 
zajistí asistenci nebo odtah pro všechny motoristy v 
rozsahu sjednaném v pojištění.

 Jde o unikátní projekt v celoevropském měřítku. Služba 
urychlí odstranění následků nehod a zároveň chrání řidiče 
před zbytečnými náklady za odtah nebo zprovoznění 
vozidla společností, jejíž služby nemá předplacené u 
pojišťovny. 

Číslo 1224 je dostupné 12 měsíců v roce, 24 hodin denně. 
Díky tomuto spojení si ho budou řidiči dobře pamatovat. 
V případě dopravní nehody je nejprve nutné zajistit místo 
havárie a dle potřeby přivolat složky integrovaného 

záchranného systému. Poškozené vozidlo by se mělo 
vždy odtáhnout z místa nehody. Tuto klíčovou činnost 
zajišťují smluvní asistenční společnosti pojišťoven, které 
na místo nehody pošlou motoristovi na pomoc odtahový 
vůz. Ten je na místě v průměru do 30 minut. 

Klienti, kteří vytočí číslo 1224, jsou v průměru za 6 
vteřin spojeni s operátorem. Operátor zjistí pojišťovnu, 
u které mají řidiči uzavřené povinné ručení. Pokud si to 
nepamatují, operátor to snadno ověří podle SPZ jejich 
auta. Poté je přepojí na smluvní asistenční společnost, 
která na místo okamžitě vyšle vůz a zařídí opravu nebo 
odtažení do seriózního servisu.
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Ford se v roce 2016 vrátí do Le Mans, aby tak 
připomněl 50. výročí svého celkového vítězství ve 
slavném vytrvalostním závodě. Na start vyšle závodní 
verzi Ford GT, odvozenou z nového modelu stejného 
jména, který se začne prodávat příští rok.

Nový závodní Ford GT nastoupí na start ve třídě 
Le Mans GT Endurance pro profesionální týmy a 
jezdce (LM GTE Pro). Ford tak oslaví 50 let od závodu 
24 hodin Le Mans v roce 1966, kdy vozy Ford GT 
obsadily všechna tři místa na stupních vítězů. Ford 
toto vítězství v Le Mans zopakoval rovněž v letech 
1967, 1968 a 1969.

Nový závodní Ford GT se v roce 2016 zúčastní všech 
podniků mistrovství světa FIA ve vytrvalostních 
závodech i šampionátu TUDOR United SportsCar 
Championship. Závodní debut absolvuje v lednu 2016 
v závodě Rolex 24 v Daytoně. Účast Fordu budou 
zajišťovat týmy Chip Ganassi Racing a Felix Sabates 
(CGRFS). Oba mají v úmyslu nasadit v Le Mans čtyři 
vozy.

Nový Ford GT je vrcholný produkt nově ustavené 
skupiny Ford Performance, která má do roku 2020 
uvést na trh nejméně 12 nových sportovních modelů. 
Do modelové řady Ford Performance patří vozy 
Ford GT, Focus RS, F-150 Raptor, Shelby GT350 a 
Shelby GT350R, Focus ST a Fiesta ST. Ford věří, že 
technická řešení Fordu GT nejenže zajistí závodní 
verzi konkurenceschopnost ve třídě GT-Endurance 
Pro, ale ve výsledku z nich budou těžit všechny 
modely značky. Jedná se například o propracovanou 
aerodynamiku, odlehčenou konstrukci z uhlíkových 
vláken nebo výkonný a efektivní motor EcoBoost.

Vůz má už za sebou rozsáhlé testování, které realizoval 
Ford v součinnosti s Multimatic Motorsports. Na vývoji 
se podílel i tým CGRFS. Roush Yates spolupracuje na 
vývoji motoru V6 3,5 EcoBoost - nejvýkonnějšího 
produkčního EcoBoostu všech dob. Na projektu s 
Fordem spolupracují Roush Yates Engines, Castrol, 
Michelin, Forza Motorsport, Sparco a Brembo. 

Ford se vrátí do Le Mans
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