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První detaily modelu Škoda Kodiaq
Komponenty pro Kodiaq (jedná se o 5513 dílů) dodá
530 dodavatelů, přičemž 260 jich je z Německa a
120 z ČR. Mezi dodavateli jsou i firmy z Jižní Koreje,
Turecka, Číny, Mexika i Spojených států.
Krátce před světovou premiérou modelu Kodiaq
Škoda odhaluje první detaily exteriéru nového
velkého SUV. Záběry ukazují širokou, trojrozměrně
tvarovanou mřížku chladiče v kombinaci s nízkými,
klínovitými světlomety, které poprvé využívají
výhradně světelné zdroje LED. Zadní skupinové
svítilny, rovněž sériově s LED, tradičně svítí ve tvaru
písmene C.
Typický pro vozy značky Škoda je velký zavazadlový
prostor s objemem 720 l resp. 2065 l se sklopenými
zadními sedadly. Podélně posouvatelná sedadla s
nastavitelným sklonem opěradel umožní flexibilně
upravit zavazadlový prostor nebo vytvořit větší
prostor pro cestující vzadu. Je-li vůz na přání
vybaven i sedadlem spolujezdce se sklopným
opěradlem, vejdou se do vozu předměty o délce až
2,9 m. Poprvé pro vůz značky Škoda bude v nabídce
i sedmimístná verze.
Se systémem Area View, jehož širokoúhlé kamery
se nachází na přídi a zádi vozu a v krytech vnějších
zpětných zrcátek, se na displeji vozu zobrazuje
několik kombinací pohledů z bezprostředního okolí

vozu, mimo jiné také virtuální pohled na vůz z ptačí
perspektivy a 180° záběry z přídě a zádě.
Novinkou je asistent pro jízdu s přívěsem, který
převezme řízení při pomalém couvání. Nový asistent
kromě toho vůz i zabrzdí, pokud za ním identifikuje
překážku.
Další inovací jsou mobilní online služby Škoda
Connect. Ty se dělí do dvou kategorií: služby
Infotainment Online zajišťují více informací a
navigaci, zatímco Care Connect slouží pro vzdálený
přístup a asistenci. Základem systému Care Connect
je nouzové volání v případě nehody: je-li aktivován
airbag, automaticky na centrálu odchází tzv.
Emergency Call (e-Call).
Světovou premiéru bude mít Škoda Kodiaq 1. září
2016 v Berlíně a posléze na autosalonu v Paříži (1. 16. října), kde budou také oznámeny ceny. V České
republice bude Kodiaq poprvé k vidění v Praze
při akci Design blok 27. až 31. října na výstavišti v
Holešovicích i na dalších místech.
Od začátku října bude připraven konfigurátor a
začne předprodej u dealerů. První vozy budou u
prodejců k dispozici v únoru 2017. V průběhu roku
by Škoda chtěla v ČR prodat až 4000 vozů.
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Mitsubishi připravuje kompaktní crossover
Japonská automobilka chce obohatit
rychle rostoucí segment crossoverů o
další model. Jeho podobu naznačuje
konceptem
XM,
vystaveným
na
autosalonu GIIAS, který v BSD City
pořádá místní asociace automobilek
Gaikindo nedaleko Jakarty. Koncept
Mitsubishi XM kombinuje vlastnosti
kompaktního crossoveru (což vyjadřuje
X) a víceúčelového velkoprostorového
vozu (odtud M jako MPV). Je to již druhý
koncept Mitsubishi Motors, který vznikl
pod vedením šéfdesignéra Tsunehira Kunimota. Vznikl s využitím zcela nové platformy.
Má pohon předních kol a zážehový motor 1,5 l, přičemž pro sériovou verzi se údajně
nepočítá s pohonem všech kol ani se vznětovým motorem. Sériový model se představí
nejpozději na jaře a už v říjnu 2017 jej mají začít sériově vyrábět v novém montážním
závodě v indonéské prefektuře Bekasi v provincii Západní Java.
více na www.autoweek.cz
Nissan vrací nekonvenční koncept
Nissan v Rio de Janeiru představil funkční
prototyp futuristického sportovního
vozidla BladeGlider, které kombinuje
nulové emise s vysokým výkonem a
revolučním designem. Po dvou letech se
tak Nissan vrací ke konceptu závodního
vozu Delta Wing s úzkým rozchodem
předních kol a širším rozchodem zadních
pro dosažení optimální aerodynamické
účinnosti a jízdní stability. Vůz má plně
elektrický pohon, který zajištuje lithioionový akumulátor vyvinutý společností Williams Advanced Engineering. Pohon
zadních kol zajišťují dva elektromotory o výkonu 130 kW - v každém kole jeden. Maximální
rychlost přesahuje 190 km/h a zrychlení z 0–100 km/h za méně než 5 s.
V Rio de Janeiru představeny dva vozy BladeGlider - jeden je staticky vystaven v
Olympijském parku a druhý nabízí dynamické projížďky zástupcům médií a významným
osobnostem.
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 32. týdne na www.autoweek.cz:
Úspěšné první pololetí automobilového průmyslu ČR
Benzina Tank Karta Easy

Hyundai připravuje oživení pro i30
Hyundai pozmění vzhled kompaktní modelové řady
i30 vyráběné v Nošovicích. Nový Hyundai i30 se
představí už na začátku září ještě před autosalonem
v Paříži. Nová podoba modelu i30 přinese změněnou
podobu přídě s maskou chladiče odlišnou od ostatních
modelů značky. Novou podobu označil šéfdesignér
Hyundai Motor Peter Schreyer jako kaskádovitou
masku a jako přirozenou evoluci
designu vozů Hyundai.

- po kompaktním SUV Tucson (rovněž vyráběný v
Nošovicích), malém i20 a minivoze i10 (oba z produkce
turecké Hyundai Assan Otomotiv). V České republice
je ale i30 jasnou jedničkou - prvním pololetí 2016
se 380 registracemi před dalšími dvěma modely z
domácí produkce ix20 (2231 vozů) a Tucson (1669
vozů).

V nabídce motorů by měl být
základní motor 1,4 l nahrazen
novým přeplňovaným tříválcem 1,0
l známým už z modelu i20. Na druhé
straně bude v nabídce i vysoce
výkonná varianta i30 N.
Nový Hyundai i30 se bude i nadále
vyrábět v Nošovicích. Pětidveřový
hatchback přijde do prodeje v lednu
2017. Třídveřová verze a kombi
budou následovat později.
Hyundai
i30
je
desátým
nejprodávanějším
kompaktním
vozem v Evropě (za rok 2015)
a
čtvrtým
nejprodávanějším
modelem korejské značky v Evropě

více na
www.autoweek.cz

Modernizované Audi A3 již v prodeji
Modernizované Audi A3 už je u autorizovaných
prodejců. Modernizovaná verze 3. generace
kompaktní řady Audi A3 má sportovnější styl.
Na výběr jsou karoserie hatchback s označením
Sportback, sedan zvaný Limuzína a Cabriolet.
Výbava byla rozšířena o inovativní asistenční,
informační a zábavné systémy. Také v A3 je nově
Audi virtual cockpit tvořený 12,3“ displejem TFT a
sériová výbava zahrnuje MMI Radio plus s elektricky výsuvným 7“ displejem.
Pro modernizované Audi A3 se nabízejí tři zážehové a tři vznětové motory s výkony
od 81 kW (110 k) do 140 kW (190 k) a nechybí ani pohon všech kol quattro. Později se
přidají A3 g-tron na CNG, A3 e-tron s plug-in hybridním pohonem i vrcholná varianta
S3 s motorem 2,0 TFSI/228 kW (310 k).
Základní verzí je Audi A3 Sportback 1,0 TFSI 85 kW s cenou 599 900 Kč a prodlouženoou
zárukou na 4 roky/120 000 km.
více na www.autoweek.cz
Celoroční pneumatiky Fulda MultiControl
Značka Fulda uvádí na trh svou první celoroční pneumatiku. Technologie příčných
drážek 3D Bubble Blade, dezénové drážky MultiControl, pokročilá směs a široká plochá
styčná plocha propůjčují pneumatikám s označením MultiControl vysoký kilometrový
proběh a vynikající charakteristiky ovládání na suchu, na mokré nebo zasněžené
vozovce a dokonce i na zledovatělých silnicích. Jedním z největších úkolů, které stojí
před tvůrci celoročních pneumatik, je složení běhounové směsi, jež musí odvádět
dobrý výkon jak během chladné zimy, tak i ve vysokých letních teplotách. Pneumatiky
MultiControl využívají běhounovou směs s jemně rozptýleným silikovým plnidlem. Adhezní
vlastnosti směsi běhounu
díky ní zůstávají konstantní
v širokém rozmezí teplot.
Pneumatika
MultiControl
ovšem nenabízí jen vynikající
úroveň bezpečnosti, ale díky
vysokému
kilometrovému
proběhu je přitažlivá i z
hlediska poměru ceny a užitné
hodnoty.
více na www.autoweek.cz

Camaro slaví 50 let nejvýkonnější verzí
V roce, kdy si připomínáme 50 let od představení
modelové řady Camaro, Chevrolet uvádí do Evropy 6.
generaci tohoto vozu i s jeho nejvýkonnější podobou
ZL1a s karoseriemi Coupe i Convertible.
Šestá generace Chevroletu Camaro vznikla na zcela
nové platformě GM Alpha s motorem vpředu a
pohonem zadních kol, která ale byla upravena, takže
ze 74 % používá odlišné komponenty než jiné modely.
Díky tomu je nové Camaro o 94 kg lehčí než jeho
předchůdce. Má rozvor náprav 2811 mm a je dlouhý
4784 mm.
Přední náprava je nová víceprvková se vzpěrami
McPherson a řízením ZF s elektrickým posilovačem.
Vzadu je pětiprvkové nezávislé zavěšení. Přední i zadní
brzdy se čtyřpístkovými čelistmi a kotouči s vnitřním
chlazením dodává Brembo. Pro špičkové verze lze
získat i diferenciál s omezenou svorností a poprvé u
Camara také aktivní pérování s tlumiči Magnetic Ride.
Úplnou novinkou v nabídce je verze Camaro Turbo s
přeplňovaným čtyřválcem 2,0T Ecotec VVT DI DOHC

o výkonu 202 kW (275 k) a točivým momentem 400
N.m jako protiváha k tradičnímu Small Blocku V8 OHV
6,2 l VVT DI s deaktivací válců, výkonem 333 kW (435
k) a točivým momentem 617 N.m. Převodovky jsou
šestirychlostní přímo řazená nebo osmirychlostní
samočinná Hydra-Matic 8L90 s řazením páčkami pod
volantem.
Součástí standardní výbavy je infotainment MyLink i
systém OnStar s wifi. Světlomety používají nejnovější
systém s LED.
Nová špičková verze ZL1 je nejvýkonnějším sériově
vyráběným Camarem za celou padesátiletou historii
výroby tohoto modelu. Jde o sportovní vůz s výkony
superauta použitelný pro každodenní ježdění. Verzi
ZL1 pohání přeplňovaný motor V8 6,2 l o výkonu 485
kW (659 k) a točivém momentu 870 N.m. Převodovka
je desetirychlostní samočinná. Vůz dosahuje zrychlení
z 0 na 100 km/h za 3,6 s.
Všechny verze Chevroletu Camaro se vyrábějí v
montážním závodě Lansing Grand River v Michiganu.
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Evropská premiéra kompaktního
crossoveru Suzuki Ignis
Se 370 cm dlouhým modelem Ignis
(prodej stejnojmenného modelu v
Evropě skončil v roce 2008) přichází
do nabídky značky Suzuki malý
crossover. Má světlou výšku 180
mm a bude k dispozici s pohonem
všech kol se systémy řízení jízdy ze
svahů a kontroly prokluzu, které
zajistí perfektní ovládání vozidla
i na hodně kluzkém povrchu
ovládáním rozdělení točivého motoru a brzdného účinku. I když bude schopen jízdy v
terénu, nebude nahrazovat malý terénní model Jimny.
Ignis využívá novou generaci lehké platformy, představené nedávno u modelu Baleno.
Jako v Balenu bude kromě tradičních motorů také zážehový čtyřválec Dualjet 1,2
l/66 kW (90 k) ve verzi mild hybrid SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki). Ignis už byl
uveden na japonský trh letos v lednu. Na evropských trzích se začne prodávat na
začátku roku 2017.
více na www.autoweek.cz
Modernizace pro Suzuki S-Cross
Druhou premiérou na stánku Suzuki v Paříži bude modernizovaná podoba rodinného
crossoveru S-Cross. Nejnápadnější změnou je design přední části, který zdůrazňuje
terénní charakter vozu a jeho schopnosti dané především inteligentním pohonem
všech kol AllGrip. Drobnými úpravami
prošel také interiér a další partie S-Crossu.
Změnila se také nabídka motorů. Dosavadní
nepřeplňovaný zážehový čtyřválec 1,6 VVT
nahradí dva moderní přeplňované motory s
přímým vstřikováním: tříválec 1,0 BoosterJet a
čtyřválec 1,4 BoosterJet.
více na www.autoweek.cz

Ve zkratce

- Nissan vzhledem k Brexitu zastaví investice do svých britských továren.
- Mercedes-Benz vytvoří speciální značku pro elektromobily konkurující BMW i - asi EQ.
- Nová generace Corvette s motorem před zadní nápravou bude v roce 2019.
- Prodejce Nissanu z La Coruni ve Španělsku jako první prodal auto výhradně přes Twitter.
- Mercedes-Benz pro problémy s emisními limity odložil v USA uvedení dieselové verze řad
C, GLC a E.

Personalia z
Personální pohyby v marketingu Audi
Značka Audi v Porsche Česká republika letos postavila nový
marketingový tým. Loni v prosinci vypadal nový marketing Audi
takto: specialistou PR se stal Petr Kaplan. Koordinátorem marketingu
a dispozic Audi byl Martin Kocourek. Pod jeho vedením působila
Eva Poulíčková, která má na starost oblast médií a dealerského
marketingu, a Jakub Hanuš měl na starosti sponzoring a oblast
internetové komunikace.
V letošním srpnu je vše jinak. Podle dostupných informací z
firmy odešel Kocourek, na odchodu je i Petr Kaplan. Na místo
koordinátora produktového marketingu a dispozic míří David
Eliáš. Využije na nové
pozici své dlouholeté
zkušenosti z působení
ve službách společnosti, v níž naposledy
vykonával práci koordinátora rozvoje dealerské
sítě. Eliáš převezme v divizi Audi roli koordinátora
produktového marketingu a dispozic, v níž
využije své dlouholeté zkušenosti z práce na
různých pozicích u importéra vozidel značek
Volkswagen, SEAT a Audi.
Zemřel první tajemník SDA Zdeněk Lněnička
V pátek 5. srpna zemřel Ing. Zdeněk Lněnička, který výrazně přispěl k založení SDA
a byl jeho prvním tajemníkem v letech 1994 až 2000.
„Zdeněk Lněnička se zasloužil o zavedení technických norem EHS do československé
legislativy. Díky němu jsme měli jako jediný stát socialistického bloku jednotné normy
s Evropou,” vzpomíná nástupce Lněničky na postu tajemníka svazu Pavel Tunkl.
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Analýza zůstatkové hodnoty vozů
Škoda

Bezklíčkový systém zamykání vozů
VW Group lze snadno otevřít
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Volkswagen připravuje tři
platformy pro elektromobily

Motorsport: FIA WTCC
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Analýza zůstatkové hodnoty vozů Škoda
Společnost Audatex Systems, která je po sloučení se
společností IBS automotive předním poskytovatelem
dat pro oceňování vozidel a predikci jejich cen v ČR
a SR, v červenci 2016 uskutečnila v rámci své analytické činnosti kvalifikovaný odhad a srovnání vývoje
hodnoty modelů vozidel Škoda v závislosti na délce
jejich provozu. Porovnání zůstatkových hodnot bylo
provedeno pro 5 let provozu vozidla s nájezdem 20
000 km ročně, což odpovídá průměrnému kilometrickému proběhu u osobních vozidel v ČR.
Všeobecně si modely mladoboleslavské Škodovky
oproti modelům konkurenčním značek v průběhu
provozu drží svoji zůstatkovou hodnotu na vysoké
úrovni a neztrácejí ji tak rychle. Tento průběh je
výrazný zejména po třech letech provozu, kdy jsou
vidět výraznější rozdíly oproti srovnatelným modelům jiných značek.
„Zůstatková hodnota vozidla je hodnota, za kterou bude za přesně definovaných podmínek vozidlo dále spolehlivě prodejné v daném období. Toto
platí za předpokladu průměrného technického stavu
odpovídajícímu kilometrickému proběhu,“ popisu-

je Zdeněk Šustr, vedoucí divize Automotive Market
Research společnosti Audatex.
Konkrétní model si vybíráme vzhledem ke svým
potřebám. Pětičlenná rodina si nepořídí model Citigo jen proto, že po třech letech provozu má o 2
% vyšší zůstatkovou hodnotu než např. Fabia. O to
zajímavější je srovnání všech modelů bez ohledu na
jejich užitné vlastnosti.
Podíváme-li se na konkrétní výsledky nejprodávanějších modelů, tak všeobecně nejvyšší zůstatkové
hodnoty nabývají modely Octavia a Superb. Octavia
má po prvním roce provozu a nájezdu 20 000 km
zůstatkovou hodnotu na 78,35 % a téměř identickou
má i Superb. Octavia si svoji hodnotu drží i v dalších
letech provozu, kdy si např. pětileté vozidlo s kilometrickým náběhem 100 000 km udrží hodnotu
přesahující 43 %. Takto starý Superb se vznětovým
motorem má hodnotu o 3 % nižší.
Velmi příznivé zůstatkové hodnoty má i nejprodávanější model Fabia, která patří ke stálicím na
našem trhu. Zůstatková hodnota v prvním roce činí
77,67 % a velmi dobrého výsledku prognóza dosahuje i v dalších letech. U pětiletého
vozidla
dosahuje
zůstatková hodnota
téměř k 42 %.
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Bezklíčkový systém zamykání vozů VW Group lze snadno otevřít
Automotive News Europe uvádí, že bezklíčkové
odemykání vozů značek Volkswagen, Audi, Seat a
Škoda vyrobených od roku 1995 lze snadno prolomit
a tyto vozy otevřít. Během 20 let bylo tímto systémem
vybaveno několik desítek milionů vozidel.
Specialisté na počítačovou bezpečnost z university
v Birminghamu a Bochumi v pátek na konferenci o
počítačové bezpečnosti Usenix v Austinu v Texasu
zveřejnili informaci, že byli schopni snadno naklonovat
dálkové odemykání vozidel vyrobených skupinou VW
v okamžiku, kdy majitelé těchto vozidel stiskli svůj
ovladač.
Podle informace u téměř 100 milionů vozidel - až po
modelový rok 2016 (výjimkou údajně jsou jen některé
vozy Audi) byl použit systém dálkového odemykání,
který lze velmi snadno napadnout. Potenciální útočník
si může pořídit levné, běžně dostupné vybavení aby
zachytil signál. Teprve s uvedením nové modulární
platformy MQB se zabezpečení zlepšilo a vozy ze
současné produkce už tak snadno napadnout nejde.
Universitní výzkumníci nespecifikovali dodavatele
uvedeného systému a ani Volkswagen jej neuvedl.
Přitom je pravděpodobné, že stejný systém byl

dodáván i jiným automobilkám (německá média
uvádějí, že se jedná o 15 výrobců automobilů). Stejný
systém byl použit i pro společně vyráběný Ford
Galaxy.
Zpráva britsko-německého universitního týmu není ale
velkým překvapením - o problému se zabezpečením
mnoha automobilů (nejen koncernu Volkswagen),
resp. o tom, že je velmi snadné prolomit kód jejich
dálkového ovládání, se ví dlouhou dobu.
Také německý autoklub ADAC už dříve několikrát
upozorňoval na skutečnost, že dálkové odemykání
vozidel je i u luxusních automobilů nedostatečně
zabezpečeno a lze jej snadno zneužít k proniknutí
do vozidel. Automobilky ale na tyto informace nikdy
nereagovaly.
Výzkumníci pod vedením specialisty na počítačovou
vědu Flavia Garcii už před rokem informovali vedení
VW Group a v únoru se sešli s představiteli koncernu i
jejich dodavatele. Představitelé automobilky potvrdili,
že byli o problému informováni a že se s vědci dohodli,
že nebudou zveřejněny technické detaily, které by
zločincům umožnily snadno proniknout do vozidel.
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Volkswagen připravuje tři platformy pro elektromobily
Na semináři v Michiganu technický šéf VW Group of
America Matthias Erb poodhalil plány koncernu pro
nejbližší budoucnost. Volkswagen v rámci Strategie
2025 připravuje tři nové platformy pro vozidla poháněná
elektřinou, více SUV a několik nízkonákladových vozidel.
Uvedené tři platformy by se měly stát základem pro
nejméně 30 vozidel s elektrickým pohonem uvedeným
všemi koncernovými značkami. Tyto platformy budou
modulární s velkým rozsahem přizpůsobivosti, takže
vozidla postavená s jejich využitím budou moci mít různou
délku rozvoru náprav a budou moci být uzpůsobená
odlišným charakteristikám jednotlivých značek. Jistou
formou pojízdné výzkumné laboratoře pro elektricky
poháněná vozidla je Volkswagen BUDD-e, ukazující
podobu elektromobilů roku 2019.

Při stavbě konceptu BUDD-e byla použita první z nových
platforem, označovaná jako MEB (Modular Electric
Toolkit), a byly při ní rovněž aplikovány mnohé pokročilé
elektronické systémy. Volkswagen tento koncept
představil v lednu na přehlídce spotřební elektroniky
CES v Las Vegas. Vzhledem na velmi pozitivní ohlas
bylo rozhodnuto představit toto vozidlo i v Evropě na
autosalonu v Ženevě.
Koncept BUDD-e, navenek připomínající legendární
Microbus, zaujal především možností ovládat jej gesty
namísto obvyklých ovladačů. Mnohem významnější z
hlediska podoby budoucích vozidel s elektrickým pohonem
ale je jeho základní koncepce s plochou podlahou, v níž
jsou zabudovány lithio-ionové akumulátory umožňující
vozidlu dojezd na jedno nabití až 375 km. Jejich nabití na
80 % kapacity by mělo trvat jen
30 minut.
Ploché sady akumulátorů,
integrované
do
podlahy,
neomezují
vnitřní
prostor
vozidla
a
současně
mu
umožňují dosahovat velmi
dobré dynamické parametry.
Vůz má dva elektromotory - na
přední a zadní nápravě. Podle
Matthiase Erba budou budoucí
elektromobily
Volkswagenu
stavěny právě touto formou
okolo sad akumulátorů.
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Německo dotuje elektromobilitu
Německo zavedlo státní dotace pro kupující vozidel
s elektrickým pohonem. Zájemci o elektromobily
od státu a automobilek získávají dotaci ve výši 4000
eur (108 000 Kč) a kupující plug-in hybridů 3000 eur
(81 000 Kč). Zájem německých zákazníků je ale zcela
minimální.
Německá vláda chce společně s automobilkami (ty
hradí polovinu z výše uvedených částek) na podporu
elektromobility vynaložit 1,2 miliardy eur s cílem
dostat do června 2019 na německé silnice nejméně
400 000 vozidel s elektrickým pohonem. V současné
době má ze 45 milionů vozidel provozovaných v
Německu elektrický pohon (bateriový nebo plug-in
hybrid) jen asi 50 000 automobilů. Spolková vláda
má tento program, zvýhodňující jedno konkrétní
technické řešení před jinými a zvýhodňující určité
výrobce, kteří tento typ vozidel už mají v nabídce,
před jinými, schválený od Evropské komise.
V Německu se z roční spotřeby 610,4 miliardy kWh
(údaj za rok 2014) získává 25,6 % elektrické energie

spalováním hnědého uhlí, 18 % spalováním černého
uhlí a 9,6 % spalováním zemního plynu. Z jaderných
elektráren přichází 15,9 % elektrické energie, ale tyto
zdroje mají být do roku 2022 vyřazeny z provozu. Ze
zdrojů neprodukujících emise (voda, vítr, fotovoltaika
aj.) pochází 25,8 % elektrické energie a zbývajících 5,1
% není přesně definováno.
Od vyhlášení dotací zájem o ně projevilo 1791
kupujících elektromobily (1194 žádostí) nebo plug-in
hybridy (597 požadavků), přičemž třetina ze žádostí
byla podána firmami. Pro porovnání - při vyhlášení
„šrotovného“, dotujícího likvidaci starých aut pomocí
dotací na nákup nových vozů, se v Německu během
pár dní o státní podporu přihlásilo 150 000 zájemců.
Nejčastěji mají kupující zájem o pořízení vozů BMW
- celkem 581 kupujících, přičemž dominuje model i3.
Dalších 444 německých zákazníků chce dotace na
pořízení elektromobilů od Renaultu a 154 si hodlá
pořídit vůz značky Volkswagen.
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FIA WTCC Argentina
Osmý podnik 2016 mistrovství světa cestovních
automobilů se konal v Argentině na Autodromo
Termas de Rio Hondo ve stejnojmenném lázeňském
městě na severu země.
V kvalifikaci podle očekávání kraloval domácí obhájce
titulu a suverénně vedoucí jezdec šampionátu
José Maria López. Senzací ale byl výkon dalšího
domácího jezdce, hostujícího Estebana Guerrieriho.
Se soukromým Chevroletem zajel nejlepší čas, ale v
obavách ze zničení spojky nezastavil ve vyhraženém
prostoru a byl za to penalizován.
V úvodním závodu Tom Chilton skvěle odstartoval. V
7. kole se na 2. místo dostal Rob Huff a v závěru útočil
i na Chiltona, ale předjet už jej nedokázal. López po
výměně motoru startoval z posledního místa. Stíhací
jízdou nadchnul své fanoušky a nakonec dojel 5.
1. Tom Chilton Sébastien Loeb Racing Citroën CElysée
2. Rob Huff Castrol Honda Civic
3. Yvan Muller Citroën Racing C-Elysée
4. Tiago Monteiro Castrol Honda Civic
5. José Maria López Citroën Racing C-Elysée
6. Norbert Michelisz JAS Honda Civic
Do hlavního závodu se skvělý start se podařil
Micheliszovi (Honda) a ujal se vedení. Dlouho
odolával útokům Lópeze, na kterého neméně tvrdě
útočil Muller. V 7. kole útok obou Citroënů vyšel lépe

Lópezovi. Argentinec za bouřlivého jásotu zaplněných
tribun ujal vedení, zatímco Muller i Michelisz současně
přetáhli následující zatáčku a projeli únikovou zónou.
Jejich chyba vynesla na druhé místo Toma Coronela,
který se soukromých Chevroletem porazil tovární
Hondy.
1. José Maria López Citroën Racing C-Elysée
2. Tom Coronel ROAL Chevrolet Cruze
3. Rob Huff Castrol Honda Civic
4. Tiago Monteiro Castrol Honda Civic
5. Yvan Muller Citroën Racing C-Elysée
6. Esteban Guerrieri Campos Racing Chevrolet Cruze
Stav po 16 ze 24 závodů: značky - Citroën 702, Honda
508, Lada 406, Volvo 194. Jezdci - López 284, Monteiro
167, Muller 160, Huff 158, Bennani 144, Michelisz143.
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