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Oliver Blume vystřídá Herberta Diesse v čele VW
Koncern Volkswagen v pátek večer překvapivě
oznámil, že se Herbert Diess (63) dohodl s dozorčí
radou a k 1. září odstoupí z funkce generálního
ředitele koncernu. Jeho nástupcem se stane šéf
Porsche Oliver Blume. VW uvádí, že rozhodnutí
bylo učiněno po „vzájemné dohodě“.
„Dr. Oliver Blume převezme funkci generálního
ředitele a bude také pokračovat ve své roli
generálního ředitele společnosti Dr. Ing. h.c.
F. Porsche AG,“ uvedl Volkswagen v oficiálním
sdělení pro finanční trhy. Oliver Blume má spolu
s představenstvem pokračovat v prosazování
transformace s kulturou vedení, pro kterou je
týmová práce nejvyšší prioritou. Dozorčí rada
také rozhodla, že finanční ředitel VW Group Arno
Antlitz podpoří Blumeho v každodenním provozu.
Předseda dozorčí rady Hans Dieter Pötsch
jménem celého představenstva poděkoval
Herbertu Diessovi: „Za dobu svého působení
ve funkci předsedy představenstva značky
Volkswagen a jako předsedy představenstva
koncernu Herbert Diess sehrál klíčovou roli při
prosazování transformace společnosti. Inovační
schopnosti a výdělečná síla skupiny jsou posíleny.
Pan Diess působivě demonstroval rychlost
a důslednost, s jakou byl schopen provádět
dalekosáhlé transformační procesy. Nejenže
provedl společnost extrémně turbulentními
vodami, ale také zavedl zásadně novou strategii.“

Herbert Diess, který do Wolfsburgu přišel
od BMW, výrazně prosadil přechod VW
k elektromobilitě. Diessova budoucnost ve
Volkswagenu byla během jeho čtyřletého
působení ve funkci generálního ředitele
při několika příležitostech zpochybňována,
naposledy na podzim loňského roku kvůli
střetům s mocnou podnikovou radou společnosti
ohledně jeho strategie elektrifikace a stylu řízení.
V poslední době se objevila řada problémů,
zejména s pomalým a stále nákladnějším
vývojem vlastního softwaru a IT systémů. Ještě
předtím došlo k prudkým názorovým rozdílům
s částí dozorčí rady na další strategii a na možné
drastické propouštění.
Oliver Blume byl už dlouho považován za
možného nástupce Diesse. Jeho jméno bylo
několikrát zmíněno v zákulisí, když loni eskaloval
konﬂikt mezi Diessem a mocnou závodní radou
ohledně možných nových úsporných programů.

více na
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Modernizace pro vůz Kia XCeed
Úspěch dokazuje správnost modelové
politiky značky Kia. Modelu XCeed,
uvedeného na trh v září 2019, se v Evropě

za tři roky prodalo víc než 120 000 kusů.
Aby úspěšný příběh mohl pokračoval,
Kia tento pětidveřový crossover pro
modelový rok 2023 modernizovala. Úpravy
vzhledu měly za cíl zdůraznit sportovní
pojetí XCeedu a ještě víc podtrhnout
jeho vizuální nezávislost v rámci rodiny
kompaktní řady Ceed. XCeed je poprvé
k dispozici také v dynamické verzi
GT-line s motorem o výkonu 150 kW
(204 k). K dispozici jsou i další přeplňované
zážehové motory, turbodiesel mild hybrid
a známý plug-in hybrid, které pokrývají
výkonové rozpětí od 88 kW (120 k) do
118 kW (160 k). Nová je nabídka asistenčních
systémů. Modernizovaný XCeed se, stejně
jako další zástupci modelové řady Ceed,
bude vyrábět ve výrobním závodě v Žilině
a v prodeji bude od září 2022.

Alfa Romeo Tonale i s turbodieselem
Podle Alfy Romeo bylo uvedení hybridních
verzí kompaktního SUV Tonale s 96 kW
(130 k) a 118 kW (160 k) velmi úspěšné. Nyní
by měl do prodejní bilance přinést další
dynamiku vznětový motor 1,6 VGT-D/96 kW
(130 k) se šestistupňovou dvouspojkovou
převodovkou TCT. Je zaměřen především
na firemní zákazníky. Alfa Romeo Tonale
Diesel se standardně dodává s aktivním
rozdělováním točivého momentu DTV
(Dynamic Torque Vectoring) a podvozkem
Alfa Dynamic Suspension s frekvenčně
selektivními tlumiči FSD. Tonale Diesel lze
objednat on-line nebo u prodejců Alfa
Romeo.

více na
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Elegance, dynamika, komfort:
Škoda Enyaq iV 80 Sportline
Říká se, že kouzlo elektromobilu ocení
pouze jeho majitel či ten, kdo měl možnost si
jej vyzkoušet. Něco pravdy na tom je, jak jsme
se ostatně mohli sami přesvědčit během testu
Škody Enyaq iV 80.
V Enyaqu vás okamžitě zaujme přívětivé
prostředí, komfortní sedadla, mimořádně
přehledná přístrojová deska s výrazným 13“
dotykovým displejem uprostřed a tříramenný
multifunkční volant.
Od vozu s hmotností přes dvě tuny jsem
čekal pomalejší reakce a jistou setrvačnost při
řízení. Nic takového, automobil se chová jako
klasické rodinné SUV, a tomu odpovídá i jeho
vysoký cestovní komfort a předvídatelné přesné
vedení stopy v zatáčkách. K pohodě cestujících
přispívá tichý chod elektrického pohonu a nízký
aerodynamický hluk.
Dynamiku modelu iV 80 s pohonem zadních
kol a výkonem 150 kW (204 k) a točivým
momentem 310 N.m nejvíc oceníte při jízdě na
okresních silnicích a v městském provozu – při
rozjezdu na zelenou na křižovatce s vámi bude
jen těžko kdo soupeřit. Na působivých jízdních

vlastnostech se podílí nízko položené těžiště
a ideální rozložení hmotnosti na obě nápravy
v poměru 50:50.
Míru rekuperace brzdné energie, která
pomáhá co nejefektivněji zpomalovat vůz
a výrazně ovlivňuje jeho dojezd, si lze nastavit
páčkami pod volantem ve třech úrovních,
maximální brzdný účinek se aktivuje nastavením
jízdního voliče do režimu B.
Při dálniční rychlosti 130 km/h sice automobil
s lehkostí polyká kilometry, ale je nutné počítat
s tím, že slibovaný dojezd může při vyšší spotřebě
elektrické energie výrazně klesat (tato verze má
dojezd podle WLTP 520 km). Model Enyaq iV 80 lze
dobíjet stejnosměrným proudem výkonem 50 kW
či za příplatek 125 kW. S aplikací Škoda Connect si
na svém mobilním telefonu můžete navíc zobrazit
aktuální stav nabití akumulátoru, dojezd vozu
a současně i čas, kdy bude akumulátor plně nabitý.
Škoda Enyaq iV 80 je uživatelsky příjemným,
velice bezpečným automobilem pro široké
spektrum zákazníků. Jeho největším handikepem
je pořizovací cena – v případě testované verze
1 334 900 Kč.
více na
www.autoweek.cz

Nový Civic Type R jen se spalovacím motorem
Honda zveřejnila první fotografie
produkční podoby vozu Civic Type R
pro modelový rok 2023. Zatímco nová
generace Hondy Civic se dá koupit pouze
s hybridním pohonem e:HEV, sportovní
Type R bude k dispozici jen se spalovacím

motorem. Čtyřdveřové kompaktní kupé je
sportovnější než standardní Civic. V interiéru
je sportovnější atmosféra založena na nové
grafice digitálních přístrojů, jiném volantu
a sportovních sedadlech. Centrální displej
obsahuje infotainment a záznamník dat
(datalogger) Honda LogR, který zobrazuje
informace o jízdě. Honda slibuje upravený
podvozek pro ještě větší stabilitu. O motoru
zatím uvádí jen to, že pro nový Type R byl
optimalizován přeplňovaný čtyřválec 2,0
l VTEC z předchůdce, který poskytoval
výkon 235 kW (320 k). Zachována zůstane
šestirychlostní přímo řazená převodovka.
Uvedení na trh je naplánováno na začátek
příštího roku.

Nová Astra se vzhledem XS
Specialisté firmy XS proměňují sériová auta
ve speciální jednorázově nabízené vozy.
Nejnověji se podívali na hybridní verzi
nové generace Opelu Astra. Kromě úprav
vzhledu tuneři Astru vybavili vzduchovým
podvozkem Grinds s originálními tlumiči
a výškovými senzory od Carstyle me.
K dispozici jsou 20“ kovaná kola od RVNT
Forged. Zabarvení vozu je ve stylu Opelu
Motorsport
inspirované
legendárním
Opelem Manta 400. Opel a XS tento vůz
předvedou během akce XS Carnight
20 Years XSCN na olympijském stadionu

v Berlíně a poté při XS Carnight u Wörthersee
v Rakousku.

Další témata 29. týdne na autoweek.cz
ČEPRO bere energii ze slunce
Valeo převzalo společnost Valeo Siemens eAutomotive
Projekt Ženy auta půjčují
Výroba automobilů dohání meziroční ztrátu
více na
www.autoweek.cz

VW očekává vyšší ceny aut se spalovacími motory
Šéf značky Volkswagen Thomas Schäfer
předpokládá, že ceny aut se spalovacími motory
porostou. Je proto otázkou, zda se vyplatí vývoj
9. generace Volkswagenu Golf.
Ve střednědobém horizontu již koncern VW
nevidí vozy se spalovacími motory jako cenově
výhodnou alternativu k elektromobilům. Nový
šéf značky Volkswagen a skupiny koncernových
objemových značek (tj. Volkswagen, Škoda,
Seat/Cupra a Volkswagen Užitkové vozy) Thomas
Schäfer očekává, že ceny osobních vozů výrazně
porostou v důsledku zavádění plánované
emisní normy Euro 7. Vozy se spalovacími
motory podle něj budou kvůli složitějšímu čištění
výfukových plynů o 3000 až 5000 eur (75 000
až 125 000 Kč) dražší. Jak sdělil pro Welt am
Sonntag: „U malých aut lze tyto dodatečné
náklady jen těžko absorbovat, takže základní
mobilita se spalovacími motory bude výrazně
dražší,“

řekl Schäfer. Řešením je podle Volkswagenu
elektromobilita. Od roku 2025 chce podle
Schäfera skupina uvést na trh čtyři modely
malých elektrických aut – kromě modelu ID.2
(jeho podobu naznačil koncept ID.Life) a dalšího
Volkswagenu přibudou modely i od Škody
a Cupry. „Plánujeme nabídnout ID.2 za méně
než 25 000 eur (615 000 Kč). Za tři roky to bude
super atraktivní cena za elektromobil. Dojezd
by měl být minimálně 350 až 400 km, to je v tuto
chvíli psychologická hranice,“ řekl Schäfer
Cílem Volkswagenu podle Schäfera už není
podíl na trhu, ale o ziskové podnikání. „Pěkná
čísla v žebříčcích nejsou rozhodující. V minulosti
jsme poskytovali specializované produkty v touze
stát se největším výrobcem automobilů na světě,“
řekl bývalý šéf značky Škoda.

Nová auta s cenou pod 300 000 Kč už
v budoucnu nebudou existovat. Volkswagen
proto zvažuje, zda se současný Golf 8. generace
vůbec dočká nástupce: „Budeme muset zjistit,
zda stojí za to vyvíjet nové vozidlo, které nevydrží
na trhu ani celých sedm nebo osm let. Je to
extrémně drahé. Více budeme vědět za dvanáct
měsíců,“ konstatoval Schäfer.
„Individuální mobilita je základní potřebou
a musí zůstat dosažitelná i v budoucnu,“

více na
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Třetí ročník Lakýrník Campu je za námi
Nedávno
se
uskutečnil
dlouho
očekávaný
třetí
ročník
workshopů
společnosti Interaction pod názvem
Lakýrník Camp. Akce byla určena zejména
pro zákazníky společnosti Interaction,
ale jelikož byl zájem o účast poptáván

i od lakýrníků a karosářů, kteří se o akci
dočetli z internetu, na setkání se dostavili
i dalšími účastníci. Výběr dodavatelů/
vystavovatelů byl stanoven na základě
poptávky
importérů
na
vybavení
a nových standardů lakoven a karosáren.
Velký prostor dostaly produktové novinky
a vychytávky. Standardy vybavení
a dodržování technologických postupů
jsou aktuální téma pro většinu výrobců
vozidel. Kontrola vybavení a procesů se
provádí prostřednictvím auditů, které
společnost Interaction zajišťuje. Letošní
Lakýrník camp byl nabitý produktovými
novinkami ale nechyběla ani zábava.

Zebra Group směřuje k vodíkové budoucnosti
Česká
automobilka
Zebra
Group,
vyrábějící užitkové multifunkční vozy Zebra,
společně s dalšími účastníky a korejskou
asociací H2Korea podepsala mezinárodní
memorandum o spolupráci v oblasti
vývoje vodíkového pohonu. Podpisu se
zúčastnily i další české společnosti v čele
s Českou vodíkovou technologickou
platformou HYTEP. Akce proběhla za
přítomnosti ministra průmyslu a obchodu
ČR Jozefa Síkely a korejského ministra
průmyslu Chang Yanga. Hlavním cílem
nové spolupráce je podpora vodíkové
mobility v České republice, především
v oblasti nákladní a autobusové dopravy.
Zebra Group vyvíjí vlastní vodíkové
vozidlo s označením HTZebra. Společně
se Zebrou jsou dalšími českými signatáři

smlouvy společnosti Tatra Trucks, Spolek
pro chemickou a hutní výrobu, Orlen
Unipetrol RPA, Vítkovice Cylinders, Devinn,
W.A.G. payment solutions (EUROWAG),
ÚJV Řež, Zásilkovna a Iveco Bus. Za
Korejskou republiku se účastní Hyundai
Motor a Hyundai Glovis.
více na
www.autoservismagazin.cz
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Škoda najala novou marketérku
Škoda Auto v červnu najala novou
marketérku na pozici Head od Global
Experience Marketing. Tereza Vránková od
roku 2016 působila jako šéfka marketingu
a PR Samsung Electronics. Předtím tři
roky vedla úsek marketingu, komunikace
a PR finanční skupiny Wüstenrot.
Deset let také pracovala jako
marketingová
ředitelka
a
tisková
mluvčí v telekomunikační společnosti
GTS, přičemž poslední tři roky měla na
starosti komunikaci skupiny GTS Central
Europe v Polsku, Maďarsku, Rumunsku,
na Slovensku a v ČR. V letech 2001
do 2003 byla ve vedení společnosti
CK Fischer. Předtím vedla senátorskou
kancelář Václava Fischera. Vystudovala
VŠE v Praze, obor mezinárodní obchod
a žurnalistiku na Karlově univerzitě. Má
MBA z Vídně a postgraduální studium
Evropská studia z IEHEI v Nice. Při studiích
pracovala jako redaktorka v České
televizi, později v televizi Nova.

Technologická agentura ČR se
staronovým předsedou
Současnému předsedovi Technologické
agentury ČR Petru Konvalinkovi se podařilo
obhájit mandát a zůstává v čele agentury
další čtyři roky. Jeho opětovné jmenování
schválila na svém jednání vláda.
Konvalinka se tak stal prvním předsedou
v historii TA ČR, kterému se podařilo obhájit
svou pozici. Konvalinka bude nadále
působit jako člen předsednictva a zároveň
předseda Technologické agentury ČR.
„Rád bych přispěl k tomu, aby
Technologická
agentura
ČR
byla
i nadále institucí, která zajistí výrazně lepší
propojování výzkumu, vývoje a inovací
s průmyslovou praxí a užší spolupráci
výzkumných institucí s podniky. Hlavní
změna by měla být ve větší orientaci
na poskytování komplexních služeb
od konzultace projektových záměrů
přes pomoc v orientaci na dotační
a mimodotační nástroje až po pomoc při
ochraně duševního vlastnictví a transferu
technologií do praxe,” říká znovuzvolený
předseda.
více na
www.automakers.cz
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Významný krok k vodíkové mobilitě
Středočeský kraj udělal první krok k rozvoji
vodíkové dopravy podepsáním vícestranného
memoranda o nákupu bezemisních vozidel
pro veřejnou dopravu. Deseti autobusům
dodá zelený vodík ČEZ. Dokument podepsali
hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková,
místopředseda představenstva a ředitel divize
obchod a strategie ČEZ Pavel Cyrani, člen
představenstva a ředitel divize nová energetika
Tomáš Pleskač, ředitel Integrované dopravy
Středočeského kraje Zdeněk Šponar a ředitel
dopravní společnosti Martin Uher Bus Martin
Uher.
Deset vodíkových autobusů vyjede na
pravidelné linky v okolí středočeského Mníšku
pod Brdy v prosinci 2024. Dva a půl roku je doba
nezbytná pro pořízení nezbytné technologie
a především autobusů. Pro jejich pořízení bude
vypsáno výběrové řízení. Pro společnost Uher
Bus by byl nejvýhodnější dodavatel polský
Solaris, který už autobusy s palivovými články
na vodík vyrábí. Pozoruhodné na projektu je,
že se bude jednat o první soubor vodíkové
dopravy zahrnující vše od zdroje až po vozidla,
a že se jedná o příměstské autobusy, zatímco

dosud se vozidla s palivovými články využívaly
jen v městské dopravě.
Roční spotřeba vodíku se předpokládá ve výši
45 t. Pro jeho výrobu ČEZ vybuduje první plnicí
stanici na 100 % zelený vodík v ČR, elektrolyzér
o příkonu 400 kW a dvojici zásobníků o celkovém
objemu 190 m3. Vodík se bude plnit pod tlakem
350 bar. Zdrojem elektřiny pro výrobu bezemisního
vodíku bude vodní elektrárna ČEZ. Předběžně
se předpokládá, že půjde o Vrané nad Vltavou.
Projekt má velkou šanci pokrýt většinu
pořizovacích nákladů na vodíkové autobusy
z dvojice evropských dotačních titulů –
Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) a programu ITI pro rozvoj
metropolitní oblasti.
„Ve vodíku vidíme budoucnost. Doufáme,
že se postupně podaří snižovat náklady. Rádi
využijeme této příležitosti k rozšíření zkušeností
našich řidičů s novými typy vozidel ve vozovém
parku. Ve členitém terénu v okolí Mníšku pod
Brdy si budeme moci otestovat jízdní vlastnosti
vodíkových busů i spolehlivost v reálném
provozu,“ věří jednatel dopravní společnosti Uher
Bus Martin Uher.
více na
www.autoweek.cz

Letní cestování 2022:
od přehřívání kolejí po letecké stávky
Vítejte u dopravního zpravodaje Euractiv
s nejnovějším souhrnem zpráv o mobilitě z celé
Evropy od Seana Gouldinga Carrolla.
Létání je způsob cestování notoricky známý
vysokými emisemi uhlíku. Pro ty, kteří se zajímají
o ekologické důsledky, představuje vlak
rozumnější alternativu. Je pohodlnější, vyžaduje
méně bezpečnostních pravidel a produkuje
mnohem nižší emise než letadlo. A i když může
být rezervace jízdenek obtížnější a tyto jsou
často dražší než u nízkonákladových leteckých
společností, je to schůdný způsob, jak zkoumat
Evropu. Ale ti, kteří chtěli tento týden utéct
před horkem po železnici, mohli být zklamáni.
Extrémní horko zvýšilo riziko vybočení kolejí, což
vedlo k rozhodnutí některé trasy uzavřít.
Nedostatek personálu v důsledku covidu
způsobil, že letecké společnosti a letiště
při rostoucím počtu letů čelí problémům.
Zaměstnanci jsou žádáni, aby pracovali víc,
často za plat, který byl během poklesu provozu
při pandemii zmrazen nebo snížen. Rostoucí
inﬂace přispěla k napětí a stávky propukající
v celém leteckém sektoru zhoršují potíže při
cestování. Aby toho nebylo málo, pracovníci,
propuštění během pandemie covid, se již
nevracejí, protože podmínky, které letecký
sektor nabízí, pro ně nejsou atraktivní.
Zatímco odbory leteckých společností se
během pandemie obecně dohodly na zmrazení
nebo snížení platů vzhledem k prudkému
poklesu provozu, nyní je podle šéfky Evropské

federace pracovníků v dopravě ETF Livie
Sperové čas tyto škrty zvrátit, protože aerolinky
opět vydělávají: „Ceny letenek rostou a letecké
společnosti, letiště a další společnosti dostaly
spoustu veřejných peněz.“
Kde je hranice mezi spravedlivými činy
obča n s ké nepos lu š nos ti a otevřeným
vandalismem? Vzestup agresivního ekoaktivismu
– jako je typ, který provádějí Extinction Rebellion
nebo Insulate Britain – vyvolal bouřlivou debatu
o právech a škodlivosti účelového blokování
určité části společnosti aby se upozornilo na
klimatickou změnu.
Ve městech po celém západním světě
získává na popularitě nová forma ekologicky
orientované destrukce. Samozvaní „Hasiči“
se zaměřují na řidiče SUV a za hluboké noci
jim vypouštějí pneumatiky. Podle jejich
webov ých stránek je cí lem „znemožnit
vlastnictví obrovského znečišťujícího 4×4
v městských oblastech. Bráníme se před
klimatickými změnami, znečištěním ovzduší
a nebezpečnými řidiči. SUV jsou způsobem,
jímž se pár privilegovaných může chlubit
svým bohatstvím. Protože nás vlády a politici
nedokázali ochránit před tímto nebezpečím,
musíme se chránit sami.“ Na každém voze, na
který se skupina zaměří – neboli jej „odzbrojí“,
abychom použili jejich termín – je ponechán
leták, který řidiči vysvětluje, proč ho obtěžovali.
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Globální motor nabízí ještě lepší hospodárnost
Volkswagen zdokonalil svůj nejprodávanější
zážehový motor 1,5 TSI, který po světě pohání
mnoho vozů od modelu T-Cross až po Passat
Variant. Moderní čtyřválec kompaktní konstrukce
1,5 TSI evo2 bude zpočátku k dispozici ve
verzi o výkonu 110 kW (150 k) a později budou
následovat další varianty.
U nejnovějšího evolučního stupně motoru EA
211 evo2 vývojáři uložili trojčinný katalyzátor a filtr
pevných částic do jednoho modulu v blízkosti
motoru. Tím se podařilo zvýšit účinnost čištění
výfukových plynů. Současně se snížilo množství
ušlechtilých kovů potřebné k výrobě katalyzátoru.
Volkswagen tím vytváří nezbytné základy pro
splnění budoucích emisních norem.
Zásadním technickým modulem pro snížení
spotřeby paliva je zdokonalený systém deaktivace
válců ACTplus. Vývojáři se u něho zaměřili na další
vylepšení procesu deaktivace a aktivace obou
válců, aby byl zaručen rovnoměrný běh motoru.
Spalovací proces ve dvouválcovém provozním
režimu byl optimalizován a současně se podařilo
rozšířit oblast provozních podmínek, v nichž lze
deaktivaci válců využívat. Díky systému ACTplus
neprobíhá spalování paliva ve druhém a třetím
válci v oblasti nízkých a středních otáček při
nízkém až středním zatížení. V aktivních válcích
se zvýší účinnost, zatímco oba prostřední válce
se pohybují téměř beze ztrát a při přidání plynu
se znovu aktivují.

využívá vysokotlaké vstřikování paliva pracující
s tlakem až 350 bar. Plazmová povrchová úprava
pracovních ploch válců snižuje tření a chladicí
kanály v odlitcích pístů umožňují další optimalizaci
spalovacího procesu.
Motory TSI evo2 jsou koncipovány pro spalování
paliv, která obsahují složky z obnovitelných
zdrojů. Tím je zajištěna perspektiva jejich
uplatnění v budoucnosti. Navíc jsou vhodné pro
různé stupně hybridizace. U plug-in hybridních
systémů pohonu je reálný celkový výkon až
200 kW (272 k).
Globální kompaktní motory TSI z rodiny EA
211 (EA = Entwicklungsauftrag – vývojový úkol)
jsou v prodeji od roku 2012. V 11 závodech na
třech kontinentech se jich vyrábí více než čtyři
miliony ročně.

Spolu s turbodmychadlem s variabilní
geometrií rozváděcích lopatek VTG motor
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Nový vzhled prodejní sítě značky Dacia
Dacia otevírá novou kapitolu, v níž projeví
ještě více hrdosti na svou identitu a nabídne
ještě modernější vzhled. Přebudování interiérů
dealerství Dacia znamená jasný krok směrem
k realizaci odvážných ambicí značky. Nový
vzhled prodejní sítě vychází z několika hlavních
principů – ambice být funkční, ekologický
a nákladově efektivní. Jednotlivá dealerství
proto byla navržena tak, aby se jejich vzhled
zjednodušil, zpřehlednil a zachoval si pouze
nezbytné prvky.
Autosalon značky Dacia musí být schopen
proměňovat se v průběhu času a přizpůsobit se
obchodnímu zastoupení – prostorově velkému či
menšímu. Byly tak navrženy tři formáty pokrývající
hlavní rozdíly co se týče velikosti showroomu
a počtu vystavených vozů. Použité materiály
jsou z velké části recyklované a udržitelné. Byly
vybrány s ohledem na snahu chránit životní
prostředí.
Stojany používané pro panely jsou vyrobeny
z recyklovaných pneumatik a jsou sestavovány
dohromady pomocí emblému značky. V souladu
se svým názvem slouží Dacia Link k propojení

celého designu, a to fyzicky i v přeneseném slova
smyslu.
V dealerstvích bude možné zakoupit
produkty značky Dacia. Opětovné uvedení
tohoto zboží bude zahrnovat produkty vhodné
pro outdoorový styl: batohy, čepice, lahve nebo
pláštěnky. Veškeré produkty jsou ekologické.
Ve snaze ještě výrazněji zlepšit zkušenosti
zákazníka bude prodejní personál sdílet
obrazovku svého počítače se zákazníkem sedícím
vedle nich a nikoli naproti. Tento přístup pomůže
usnadnit diskusi o vlastnostech vozu a zároveň
budovat větší pocit důvěry a transparentnosti.
Obchodní zástupci mohou využívat aplikaci
rozšířené reality Dacia AR, která jim má napomoci
k vylepšení zákaznické zkušenosti například
tím, že jim předvedou vůz, který zrovna není
v prodejně k dispozici. Zákazníci mohou vůz
prozkoumat v měřítku 1:1, zblízka si prohlédnout
detaily nebo si vyzkoušet, jaké to je sedět uvnitř.
Aplikaci si může stáhnout kdokoliv, vybrat si
model a odstín čalounění a pak se podívat jak
bude vůz vypadat a prozkoumat jeho interiér.
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Ochranné oblečení:
ověřená bezpečnost a funkčnost v provozu
Péče a údržba je u výstražných reﬂexních
oděvů mnohem složitější, než si mnohý
zaměstnavatel či uživatel dovede představit.
Domácí praní takového oblečení nepřichází
v úvahu, protože pouze profesionální poskytovatel
textilních služeb zaručí plné dodržování
ochranných a hygienických předpisů. Skupina
MEWA, která nabízí pracovní oděvy včetně
péče, údržby, skladování a logistiky, je se svým
rozsáhlým servisním systémem ve 45 pobočkách
po celé Evropě v této oblasti lídrem.
Evropská norma EN ISO 20471 podrobně
definuje požadavky na oděvy pro zaměstnance
kteří jsou na pracovišti vystaveni vysokému
riziku z hlediska viditelnosti a rozeznatelnosti.
Řada výstražných oděvů MEWA, certifikovaná
podle EN ISO 20471, zahrnuje čtyři kolekce.
MEWA Dynamic Reﬂect je reﬂexní oblečení,
které díky ergonomickému střihu spojuje
maximální komfort s atraktivním vzhledem.
Řada Hi-Vis je příjemná na dotek a pohodlně
se nosí. S vrstvením víceúčelového ochranného
oděvu Multiwear je nositel vybaven proti
povětrnostním vlivům. Kolekce Outdoor Reﬂect
se skládá z prodyšných a ochranných bund –
nepromokavých, zimních, softshellových nebo
ﬂeecových.
Znečištěné ﬂuorescenční materiály nebo
poškozené retroreﬂexní pruhy snižují viditelnost
a pro nositele také bezpečnost. Pravidelné
kontroly výstražného oděvu jsou proto nezbytné.
Součástí servisu MEWA je odborná péče
a testování funkčnosti oblečení. Aby se ochranný
oděv nemusel vyhazovat, vymění se například
reﬂexní pruhy. Zákazníci si mohou být jisti, že
bude jejich oblečení profesionálně vypráno
pomocí ověřených postupů a v případě potřeby
perfektně opraveno.
Každý kus oblečení kontroluje speciálně
vyškolený personál. Standardizovaný proces

je podpořen technickými prostředky, jako
je porovnávání s limitními vzorky pro barvu
a retroreﬂexní vlastnosti. MEWA tak zajišťuje, že
oblečení dodané zákazníkovi plní ochrannou
funkci i po několikanásobném vyprání. Výzkumný
tým společnosti MEWA vyvinul pro reﬂexní oděvy
patentovaný automatický testovací systém.
Digitalizuje kontrolní proces a tím jej činí ještě
spolehlivějším.
J e n ve l m i m á l o z a m ě s t n a va t e l ů
a zaměstnanců si uvědomuje rizika spojená
s praním pracovních oděvů doma. Ochranné
vlastnosti pracovních oděvů se soukromým
praním snižují nebo zcela eliminují. Nesprávná
teplota, běžné prací prostředky nebo nevhodné
plnění pračky poškozují barvy a reﬂexní pruhy.
Konečnou funkční zkoušku může provést také
pouze odborník. Péči a údržbu reflexních
oděvů by proto měli provádět pouze osvědčení
poskytovatelé textilních služeb.
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