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Vozy Škoda budou z Turecka
Vedení Volkswagenu se rozhodlo vybudovat
nový výrobní závod pro několik koncernových
značek v Turecku nedaleko Izmiru. Dozorčí
rada Volkswagen Group se při hledání místa
pro nový výrobní závod rozhodla dát přednost
Turecku před Bulharskem. Automotive News
Europe uvádí, že o umístění továrny na pobřeží
Egejského moře rozhodl především tlak zástupců
Kataru, jehož investiční fond je se 17 % jedním
z nejvýznamnějších akcionářů.
V jednání o umístění nové továrny bylo deset
míst ve čtyřech zemích. Vlády Bulharska a Turecka
slíbily největší pobídky. Koncernový šéf Herbert
Diess ve finále osobně vyjednával s vládami v Sofii
i Ankaře a ve Vídni se zúčastnil velké prezentace
bulharských investorů.

Podle deníku Handelsblatt se náklady na
realizaci projektu očekávají ve výši kolem 1
miliardy eur, nicméně turecká nabídka má díky
státní podpoře ušetřit až několik set milionů eur
ve srovnání s Bulharskem. Turecko je rovněž
významným trhem, na němž se zatím koncernu
Volkswagen nedaří tak, jak by si přál. S novou
továrnou by se to mělo podstatně zlepšit.
Handelsblatt ale upozorňuje, že volba Turecka
je politicky velmi problematická a nepochybně
vyvolá velké diskuse s ohledem na kontroverzní
kurz tureckého presidenta Erdogana. Volkswagen
proto chce v nejbližších týdnech prozkoumat
situaci v zemi s ohledem na dodržování lidských
práv. Spolková vláda údajně proti realizaci
projektu v Turecku nemá žádné námitky.
V Bulharsku jakožto členské zemi EU by podobné
problémy nebyly.
V továrně se budou vyrábět vozy značek
Škoda, Seat a Volkswagen. Výrobní kapacita má
být až 300 000 vozů ročně. Závod by být uveden
do provozu v roce 2022 nebo 2023. Má se sem
z Kvasin přesunout výroba kompaktních SUV
Škoda Karoq a Seat/Cupra Ateca. Do Kvasin se
naopak z Emdenu přesune výroba všech verzí
Volkswagenu Passat v souvislosti s přestavbou
německé továrny na produkci elektromobilů.
Passaty se budou pro domácí trh montovat
i v Turecku.
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Nové motory pro Škodu Scala
Škoda pro nový model Scala rozšířila
nabídku pohonných jednotek. Kompaktní
hatchback je nyní k dispozici také se
základním zážehovým tříválcem 1,0 TSI/70
kW (95 k) kombinovaným s pětirychlostní
přímo řazenou převodovkou. S touto
pohonnou jednotkou je Scala k dispozici
od 369 900 Kč ve verzi Ambition. Další
novinkou je tříválec 1,0 TSI/85 kW (115 k)
nově také ve spojení se sedmistupňovou
dvouspojkovou
převodovkou
DSG.
S výbavou Ambition přijde na 434 900 Kč.
Součástí výbavy Ambition jsou mj. LED
hlavní a zadní světlomety, přední mlhové
světlomety, Front Assist vč. nouzového
brzdění, asistent udržování jízdního

pruhu Lane Assist, odkládací schránka
Jumbo Box, klimatizace, tempomat resp.
infotainment Swing s displejem 6,5“ a 2x
USB.

Na český trh přichází Hyundai Kona Hybrid
Hybridní verze modelu Kona s výbavou
technicky vyspělých prvků konektivity,
asistenčních
systémů
SmartSense
i nejmodernějších informačních funkcí
přichází na český trh s cenou od 559
990 Kč, pětiletou komplexní zárukou bez

omezení počtu km a pětiletou asistenční
službou.
Vůz Kona Hybrid pohání zážehový
čtyřválec Kappa GDI 1,6 l s přímým
vstřikováním, který poskytuje nejvyšší
výkon 77 kW (105 k). Elektromotor má
výkon 32 kW (43,5 k). Celkový nejvyšší
výkon hybridní soustavy je 104 kW (141 k)
a točivý moment až 265 N.m. Převodovka
je šestirychlostní dvouspojková. Součástí
hybridního pohonu jsou lithio-polymerové
akumulátory s kapacitou 1,56 kWh, které
umožňují rychlou rekuperaci kinetické
energie.
Modelová řada Kona byla na trh
uvedena v roce 2017 jako první malé SUV
značky Hyundai v Evropě a vloni přišlo
první zcela elektricky poháněné SUV Kona
Electric. Od uvedení modelové řady Kona
na trh v říjnu 2017 bylo v Evropě prodáno
již téměř 120 000 těchto vozů.
více na
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Volkswagen a Ford činí další přibližovací krok
To, o čem si vrabci cvrlikali na střechách, je nyní
oficiální. VW a Ford zintenzivňují svou spolupráci,
zpočátku zaměřovanou jen na větší užitkové
automobily. Bude rozšířena i o témata jako jsou
autonomní řízení a elektrický pohon.
Šéf VW Herbert Diess a jeho protějšek od
Fordu Jim Hackett v New Yorku potvrdili, že obě
společnosti investují do společného projektu
autonomního řízení Argo AI. Díky jejich budoucí
spolupráci se systém autonomního řízení SDS (SelfDriving System) od Argo AI stane prvním, který
bude připravován k prodeji současně v Evropě
a ve Spojených státech. Pod Argo AI přechází
kompetenční centrum pro vývoj autonomního
řízení značky Volkswagen Užitkové vozy i dceřiná
společnost Audi AID (Autonomous Intelligent
Drive).
Poté, co Volkswagen nabídl svou platformu pro
vozidla s elektrickým pohonem MEB jako otevřené
řešení pro jiné automobilky, nyní do projektu
vstupuje Ford. Od roku 2023 chce pro evropský
trh nabídnout bezemisní vozidlo a očekává, že do
šesti let prodá více než 600 000 kusů. V současné
době se navíc analyzuje, zda by měl následovat
ještě druhý model využívající platformu MEB.
Známý analytik automobilového průmyslu
Ferdinand Dudenhöffer k tomu uvedl: „Pokud se
Ford chce udržet na evropském trhu s osobními

auty, pak to bez spolupráce s jiným výrobcem
v oblasti elektrické mobility nemůže přežít. Ford
v této oblasti zatím v Evropě nemá připraveno
absolutně nic.“
Spolupráce obou společností ale jde ještě
mnohem dál: Ford bude pro obě společnosti
vyvíjet a vyrábět středně velké pick-upy a v Evropě
i větší dodávková vozidla. Volkswagen na oplátku
vyvíjí pro oba partnery malou městskou dodávku.
„Musíte dnes investovat, abyste mohli v roce
2030 prodávat. Proto má smysl pro Ford i VW řešit
tyto problémy společně. I takoví rivalové jako
Daimler a BMW se spojili, aby to zvládli efektivněji.
Rozhodující pro alianci Volkswagenu a Fordu
bude forma jejich spolupráce. Důležité je kulturní
porozumění. U Daimleru s Chryslerem ani Opelu
s GM to nebylo úspěšné,“ řekl Dudenhöffer.
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Toyota začíná v Bruselu testovat auta bez řidiče
Toyota začíná testovat systémy
autonomního řízení na veřejných
komunikacích v Evropě. Po úspěšných
simulacích a zkouškách na uzavřených
trasách nasazuje systémy autonomního

řízení z vlastního vývoje Toyoty v reálných
podmínkách města - v rušném centru
belgického Bruselu. Vůz Lexus LS tam
bude příštích 13 měsíců projíždět
pevně stanovenou trasu po veřejných
komunikacích. Jediným rozdílem od
jeho sériové podoby je sestava senzorů
namontovaných na střeše vozidla.
Jde například o laserový systém LIDAR,
radary, kamery a vysoce přesný systém
pro určování polohy. Ve voze bude vždy
přítomen záložní řidič, který může kdykoli
zasáhnout a převzít kontrolu nad vozidlem.

Autonomní autobusy v Braniborsku
Použití autonomní řízení se postupně
stále více rozvíjí. V okrese OstprignitzRuppin v německém Braniborsku začal na
veřejných komunikacích zkušební provoz
minibusu bez řidiče. Vozidlo Ligier EasyMile
EZ10 má šest míst a dosahuje rychlost jízdy
až 15 km/h. Spojuje nádraží s centrem
města, které má téměř 6000 obyvatel,
a supermarketem. Zkušební provoz je
založen na odborných posudcích Dekra
Technology Center (DTC) v Klettwitzu. „Naši
kolegové připravili certifikát pro udělení
individuálního povolení pro provoz vozidla,
vybrali trasu, naprogramovali pro ni řízení

vozidla a poté provedli posouzení rizik,“
říká vedoucí oddělení vozidel DTC Steffen
Hladik.

Krátce

Hyundai v září na autosalonu ve Frankfurtu představí zcela nový model pro evropský trh.
Tesla nemá v plánu žádnou modernizaci pro Model S (v prodeji od roku 2012) ani Model
X (v prodeji od roku 2015).
BMW chce do roku 2025 zahájit sériovou výrobu SUV X5 s pohonem palivovými články
na vodík.
Čínská společnost CATL postaví do roku 2021 továrnu na výrobu akumulátorů
pro elektromobily v německém Duryňsku.
Volkswagen v mexické Pueble ukončil výrobu modelu Beetle, kterého se od roku 1998
vyrobilo 1,7 milionu kusů, a nahradí ji produkcí crossoveru Tarek.
více na
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Novinky modelové řady Fiat Ducato
Pod sloganem „The best ever Ducato“
značka Fiat Professional v Turíně představila
modernizovanou řadu svých lehkých užitkových
vozů a minibusů. Pomyslnou třešničkou na dortu
této akce pak byla světová premiéra prototypu
ryze elektrického Ducata, o níž jsme se již zmínili
před týdnem.
Do nového modelového roku MY 2020
vstupuje Fiat Ducato především s technickými
novinkami a novými prvky výbavy. Moderní,
aerodynamicky a funkčně propracovaný
design doznal jen kosmetických úprav.
Uživatelé a majitelé těchto vozů asi nejvíce
ocení novou řadu výkonných a hospodárných
přeplňovaných vznětových motorů MultiJet 2
o objemu 2,3 l, které jsou k dispozici s přímo
řazenou šestirychlostní převodovkou nebo se

samočinnou devítistupňovou 9Speed, nabízející
tři módy řazení: Normal, Eco a Power a možností
ručního řazení Autostick.
Všechny motory MultiJet 2 jsou opatřeny
elektronicky řízeným turbodmychadlem
s variabilní geometrií lopatek. Řadu motorů
MultiJet 2 reprezentují čtyři výkonové verze 88 kW
(120 k), 103 kW (140 k), 118 kW (160 k) a 132 kW (180
k) a v nabídce pohonných jednotek nechybí ani
třílitr spalující zemní plyn o výkonu 100 kW (136 k)
ve verzi 140 Natural Power. Standardní výbava
zahrnuje Eco paket sestávající ze systému Start/
Stop, inteligentního alternátoru, elektronicky
řízeného palivového čerpadla a Eco módu
zvyšujícího hospodárnost provozu.
Vítanou novinkou, jež mimo jiné zahrnuje
i oblíbené obytné automobily, je nový
infotainment se 7“ dotykovým displejem, DAB
tunerem a systémem indikujícím nesnadno
průjezdná místa na trase s ohledem na vnější
rozměry vozidla. Z pohledu řidiče jsou neméně
vítané nové či modernizované asistenční
systémy.
Modernizovanou řadu Ducato reprezentuje 1000
karosářských verzí a až 10 000 různých modifikací
až do užitečné hmotnosti 2,1 t a objemu 17 m3.
Elektrické verze přijdou na trh během příštího
roku.

více na
www.autoweek.cz

Bentley ukazuje budoucnost v konceptu EXP 100 GT
Automobilka Bentley ke stému výročí
svého založení představuje koncept
Electric EXP 100 GT. Má elektrický
pohon se čtyřmi trakčními elektromotory
a systém vektorování točivého momentu.
Kombinovaný výkon je 985 kW (1340 k)

a točivý moment 1491 N.m. Bentley uvádí,
že 1900 kg těžký vůz je schopný zrychlit z 0
na 100 km/h za méně než 2,5 s a dosáhne
maximální rychlost 300 km/h.
Bentley očekává, že budoucí
technologie akumulátorů nabídne
pětinásobek současné hustoty energie,
takže dojezd vozu má být 700 km.
Koncept má délku 580 cm a je téměř 240
cm široký, a tak na silnicích budoucnosti
nebude k přehlédnutí. Jednou z jeho
nejpozoruhodnějších inovací je umělá
inteligence Personal Assistant, která bude
předcházet potřebám cestujících a bude
maximalizovat jejich pohodlí na základě
svých znalostí majitele. Zájemci si ale na
tento vůz musí počkat do roku 2035.

Škoda Auto zahájila výrobu SUV Kamiq
Výrobní linku v hlavním závodě
společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi
opustil první vůz Škoda Kamiq. Tímto
kompaktním městským SUV doplňuje Škoda
svou modelovou nabídku v segmentu SUV.
Kamiq je vedle modelů Kodiaq a Karoq
třetím SUV značky Škoda určeným pro
evropský trh. Nová Škoda Kamiq s délkou
4241 mm vychází z modulární platformy
koncernu Volkswagen MQB.
Do výroby modelu Kamiq investovala
společnost Škoda Auto v Mladé Boleslavi
100 milionů eur. Výrobní linka byla upravena
pro platformu MQB27. Kromě toho bylo
zhotoveno nové lisovací nářadí. V lakovně
i v provozech svařovny a finální montáže
byly vedle zásadních úprav provedeny také
drobné změny s cílem umožnit například
montáž nových dvoudílných světlometů

vybavených technologií LED. Každý den
opustí závod v Mladé Boleslavi 400 nových
vozů Kamiq.
V Mladé Boleslavi se vyrábějí také
modelové řady Octavia, Fabia, Scala
a Karoq.
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Volvo XC60 přijíždí po Hedvábné stezce
Téměř polovinu světa za 18 dní: přesně 9783
km absolvuje Volvo XC60 z čínského výrobního
závodu do belgického Gentu, a to po železnici.
Po modelu S90 putují do Evropy po nové Silk Road
dvě verze SUV T6 turbo a T8 Twin Engine.
Cesta začíná ve městě Si-An v centrální
Číně v provincii Šen-si, kde se vozy nakládají
do dvoupatrových vagonů. Odtud trasa vede
přes Džungarskou bránu (průsmyk Alataw) přes
Kazachstán, Rusko a Bělorusko do terminálu
v polské obci Malaszewicze. Tam se vozy
z kontejnerů překládají na nákladní vlaky
s evropským standardním rozchodem a odesílají
do Gentu.

Pro v y vrácení pochybností vedoucí
pracovníci Volvo Cars znovu potvrzují, že
všechny čínské závody společnosti Volvo splňují
přísná kritéria výrobního systému Volvo Cars
Manufacturing Systems (VCMS) a přesně používají
standardizovaný výrobní proces, nejmodernější
technologie a přísný systém kontroly jakosti.

Při zpáteční cestě na východ vlak nakládá
vozy V60 vyráběné v Gentu a XC90 ze švédského
závodu Torslanda. Výsledkem je uzavřený
dopravní cyklus mezi Čínou a Evropou, dvěma
hlavními trhy společnosti Volvo Cars.
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Revoluce v ovládání ventilů
Automobilka Kia v rámci skupiny HMG jako
první na světě vyvinula spalovací motor s plynule
proměnnou dobou otevření ventilů CVVD
(Continuously Variable Valve Duration). Prvním
motorem, v němž se tato technologie uplatní
v sériové výrobě, bude zážehový SmartStream
G1.6 T-GDi. Technologie CVVD reguluje dobu
otevírání a zavírání ventilů v závislosti na jízdních
podmínkách, čímž zlepšuje výkon o 4 % při
současném snížení spotřeby paliva o 5 %, resp.
produkovaných emisí o 12 %.

s novou technologií CVVD, dosahuje maximum
výkonu 132 kW (180 k) a točivý moment 270 N.m.
K ještě větší hospodárnosti zde přispívá nízkotlaký
systém recirkulace výfukových plynů LP EGR.
Ten vrací část spalin zpět do spalovací komory,
čímž dosahuje chladicího účinku a snižuje emise
oxidů dusíku. Motor rovněž disponuje nízkotlakým
systémem, který přesměrovává spaliny do
turbodmychadla místo do systému sání ke zvýšení
účinnosti při akceleraci.

Dosud používané systémy proměnného
časování ventilů přizpůsobovaly načasování
otevření a zavření (CVVT), případně zdvih ventilů
(CVVL) ale nemohly regulovat dobu otevření
ventilů, takže nebylo možné reagovat na měnící
se jízdní situace. Systém CVVD reguluje i dobu
otevření ventilu.
Když se vozidlo pohybuje ustálenou rychlostí
a potřebuje jen nízký výkon motoru, CVVD
otevírá sací ventil od prostřední fáze až do konce
kompresního zdvihu. Takto snižuje spotřebu paliva
tím, že zmenšuje odpor z důvodu komprese.
Když jsou však požadavky na výkon motoru
vysoké, např. když vůz zrychluje, sací ventil se
zavírá již na počátku kompresního zdvihu, aby
se maximalizovalo množství vzduchu využitého
ve fázi výbuchu. Tím se zvyšuje točivý moment
ve prospěch lepší akcelerace.
Zážehový čtyřválec SmartStream G1,6 T-GDi,
přeplňovaný turbodmychadlem a jako první

Nový motor používá integrovaný systém
tepelného managementu zajišťující rychlé
zahřátí nebo zchlazení motoru na optimální
teplotu a výkonný systém rozprašování paliva do
spalovacího prostoru, který pracuje s tlakem 35
MPa (350 bar) oproti 25 MPa (250 bar) předchozího
motoru T-GDi. Zlepšením povrchové úpravy se
podařilo snížit třecí síly o plných 34 %, což dále
snižuje spotřebu.
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ZF Technology Day: nejnovější technologie
Společnost ZF na Lausitzringu představila
řešení pro mobilitu příští generace připravené pro
nadcházející autosalon IAA. ZF vychází z prognózy,
že v roce 2030 bude mít 30 % automobilů na
silnicích elektrický pohon, takže 70 % vozidel
budou
nadále
pohá nět motor y
s vnitřním spalováním.
Ve Friedrichshafenu
zkonstruovali první
osmistupňovou
převodovku
s integrovaným plugin hybridním pohonem,
s 48 V technologií pro
mildhybridní pohon
nebo jen pro pohon se
spalovacím motorem,
a to ve stejné skříni.
Výrobci automobilů tak mohou snáz sledovat vývoj
na trhu: v každém případě použijí převodovku,
kterou potřebují bez dalších konstrukčních úprav
a složité logistiky.

Sériová výroba nové osmistupňové převodovky
8HP pro integraci do elektrického nebo hybridního
pohonu začne v závodě ZF v Saarbrickenu v roce
2022 a poté se produkce rozšíří i do Číny a USA.
Smlouvu na použití této převodovky už uzavřely
FCA a BMW.
Souběžně s hybridním
p o h o n e m Z F p ra c u j e
n a zd o ko n a l e n í č i s tě
e l e k t r i c ké h o p o h o n u .
Důležitým krokem je světová
premiéra dvourychlostního
e l e k tr i cké ho po ho nu
pro osobní automobily.
Tento kompaktní koncept
kombinuje elektromotor
s výkonem 140 kW (190 k),
dvourychlostní převodovku
a řídicí elektroniku. Díky
převodovce se dojezd při každém nabití
akumulátoru prodlouží až o 5 % a zrychlení se
zlepší až o 10 % ve srovnání s jednostupňovými
jednotkami.

Au to m a t s ve s ta vě ný m
elektrickým pohonem poskytuje
výkon až 160 kW a maximální
točivý moment 450 N.m. V závislosti
na pou žitém a ku mulátoru
technici očekávají dojezd na
čistě elektrický pohon 80 až 100
km. U mildhybridního pohonu je
spalovací motor podporován
výkonem až 25 kW, případně jej
může krátkodobě zastoupit. Silová
elektronika, dosud dodávaná
v odděleném boxu, je nyní plně
integrovaná. Uvolněný prostor lze
využít pro větší akumulátor.

více na
www.autoweek.cz

Nový elektrický pohon od Continentalu
Technologická skupina Continental má
bohaté zkušenosti s elektrickým pohonem. Vyrábí
už jeho druhou generaci a třetí přijde do výroby
na podzim – ještě lepší než ty předchozí.

elektromotor, silovou elektroniku a redukční
převodovku v jednom celku. Continental může
jako jeden z mála dodavatelů nabídnout
kompletní elektrifikovaný pohon z jediného zdroje.

Nový systém elektrického pohonu od
Continentalu bude vysoce integrovaný,
což v tomto případě znamená, že nový
vysokonapěťový pohon spojuje trakční

Nová pohonná jednotka je určena pro dvě
úrovně výkonu 120 kW nebo 150 kW. Výkonnější
verze s maximálním točivým momentem až 310
N.m je podle společnosti Continental srovnatelná
s konvenčním dvoulitrovým vznětovým motorem.
Trakční elektromotor a silová elektronika nového
systému se chladí kapalinou. Celek má hmotnost
nižší než 80 kg.
Nový systém pohonu se bude vyrábět
v Číně a brzy bude použit i v evropském
elektromobilu. Mimo jiné to bude od roku 2020
také v elektromobilu Sionu (foto) od start-upu
Sono Motors z Mnichova. Ten se prezentuje
s akumulátory o kapacitě 35 kWh doplněnými
248 solárními panely pokrývajícími celou karoserii.
V závislosti na jízdních podmínkách slibuje dojezd
250 km.

více na
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Porsche znovu otevírá testovací dráhu Nardò
Společnost Porsche Engineering po sedmi
měsících, kdy byl areál mimo provoz, dokončila
rekonstrukci 12,6 km dlouhé vysokorychlostní
testovací kruhové dráhy a dynamické oblasti
v technickém centru Nardò v Puglii v jižní Itálii.
Renovace Nardò Technical Center za
35 milionů eur je součástí strategického
rozvoje unikátního testovacího areálu. Ten
automobilce Porsche
umožní naplňovat cíl
vždy zákazníkům nabízet
dokonalé podmínk y
pro zkoušení nových
generací vozidel.
Kromě kom plexní ho
v yasfaltování známé
ová lné d rá hy byl
nainstalován inovativní
systém bariér, k ter ý
byl speciálně vyvinut
s polečno s tí Po r sche Eng i neeri ng pro
vysokorychlostní testování v Nardò. Součástí
prací byla také kompletní renovace plochy pro
testování dynamiky vozidel o rozloze 106 000 m2.
Rozvoj areálu Nardò tím však ještě není
završen. „Naším cílem je, aby naši zákazníci

mohli otestovat mobilitu budoucnosti. Již dnes se
zde například testují rychlé nabíjení elektrických
vozidel, nejnovější asistenční systémy, síťové
služby a autonomní řízení. Pro budoucnost se
plánují další rozsáhlá rozšíření,“ říká výkonný
ředitel technického centra Nardò Antonio Gratis.
Technické centrum Nardò má více než
20 testovacích drah a zkušebních zařízení
na rozloze přes 70 0
hektarů. K jeho klientům
patří 90 společností
z a utomobi lového
průmyslu a zaměstnává
více než 150 lidí. Centrum
bylo založeno v roce 1975
stavbou legendárního
vysokorychlostního
oválného okruhu. Jediný
vysokorychlostní 12,6
km dlouhý okruh na
světě byl postaven tak, aby bylo možné zde
testovat vozidla v extrémních podmínkách a tím
zefektivňovat vývojové procesy. Od roku 2012
je Nardò Technical Center v majetku Porsche
Engineering Group.
více na
www.autoweek.cz

Celosvětové ﬁnále Škoda Challenge 2019
Škoda Auto ocenila nejlepší zaměstnance
servisní a prodejní sítě. V chorvatském přístavním
městě Šibenik proti sobě v celosvětovém finále
nastoupili nejlepší zaměstnanci servisní a prodejní
sítě Škoda Auto z 32 trhů z celého světa.
Již podeváté Škoda Auto opět vyzvala všechny
partnery své celosvětové dealerské sítě, aby
se zúčastnili tradiční soutěže Škoda Challenge.
Soutěžící měli příležitost prokázat dovednosti
a znalosti o značce Škoda a změřit své síly s kolegy
z celého světa. Účastníci čtyři dny řešili několik
náročných úkolů, při nichž finalisté museli vedle
znalosti zákaznického procesu prokázat také své
technické dovednosti. Kromě týmového ducha
patřila mezi základní kritéria také znalost hodnot
značky Škoda či historie české automobilky.
Do mezinárodního finále Škoda Challenge se
kvalifikovalo celkem 191 odborníků, kteří zvítězili
v rámci dvou vyřazovacích národních předkol na
domácích trzích. Zaměstnanci dealerské sítě mají
nadstandardní odborné schopnosti a prokazují
hodnoty značky také v denním kontaktu se
zákazníky. Požadavky zákazníků značky Škoda
řeší individuálně a poskytují odbornou pomoc.
Automobilka se v rámci soutěže Škoda
Challenge soustředí na různá hlavní témata.

Tentokrát museli účastníci odpovídat na otázky
týkající se hodnot značky, její historie, plánů do
budoucna i technologií a produktů značky Škoda.
Prokázat museli také své praktické dovednosti,
orientaci na zákazníka či týmového ducha
při řadě společných úkolů. Na cestě k vítězství
museli vyřešit náročné teoretické i praktické úkoly.
Testovala se znalost klíčových procesů i praktické
dovednosti, například vnímání barev, diagnostika
či odhalování závad. Pro tento účel organizační
tým připravil 17 vozů Škoda.
Do finále nastoupili účastníci v osmi kategoriích,
vedle Nejlepšího servisního poradce a Nejlepšího
servisního technika byli oceněni také Nejlepší
diagnostický technik, Nejlepší lakýrník, Nejlepší
vedoucí skladu, Nejlepší zástupce importéra,
Nejlepší prodejce i Nejlepší manažer prodeje.
Škoda Challenge prokazuje vysokou úroveň
kvalifikace soutěžních týmů, rozvíjí odborné
dovednosti a posiluje loajalitu i identifikaci se
značkou Škoda. Mezi vítězi byli i reprezentanti
České republiky - jako Nejlepší servisní poradce
Ondřej Ondrejka a Nejlepší zástupce importéra
Roman Stuchlík.

více na
www.autoweek.cz

