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Nová Fabia Combi nebude
Jak už při představení nové generace Fabie
naznačovaly vyhýbavé odpovědi na termín
uvedení nové generace Fabie Combi, tato
oblíbená karosářská verze nebude. Stávající
Fabia Combi by se snad měla vyrábět do roku
2023. Spolu s ní z evropského trhu zmizí poslední
malé kombi.
Míra zisku je u malých aut minimální, protože
jejich výrobní náklady se moc neliší od velkých
vozů, zvláště když dnes musejí být vybaveny
srovnatelnými bezpečnostními systémy a systémy
zajišťujícími splnění emisních limitů. Jenže segment
malých aut je velmi citlivý na ceny. Dosud si
automobilky mohly dovolit vyrábět tato auta
s minimálním ziskem, protože si tím připravovaly
budoucí zákazníky pro dražší modely. Jenže
v současné době už je obtížné dosahovat
potřebnou míru zisku i u větších modelů
a automobilky jsou nuceny investovat obrovské
prostředky do přechodu na elektromobilitu. Do
toho přišly dva problematické roky v důsledku
pandemie Covid-19 a nedostatku polovodičů.
U nové generace modelu Fabia, navržené
s využitím platformy MQB-A0, byl omezen počet
nabízených variant i pohonných jednotek jen
na ty, které mají největší šanci na velký objem

prodeje. Vzhledem k blížícímu se zákazu použití
spalovacích motorů a vynucenému přechodu
k elektromobilitě proto není moc překvapující, že
bylo v rámci koncernu Volkswagen rozhodnuto
neinvestovat do vývoje druhé karosářské varianty
modelu Fabia. Zvláště když není jasné, jak to
bude s připravovaným emisním standardem
Euro 7. Vše totiž nasvědčuje tomu, že malá
a lehká auta jej, ač produkují nejméně emisí
CO2, nebudou schopná splnit. Přitom Euro 7 by
mělo začít platit už od roku 2025.
V loňském roce představovala verze Combi
38 % z celkového objemu prodeje modelu Fabia
a v roce 2019 to bylo 34 %. Cena současné
generace Fabie Combi začíná na 328 900
Kč za verzi 1,0 TSI 70 kW Ambition. Je tedy
o 14 000 Kč vyšší, než cena srovnatelného
hatchbacku. Cena hatchbacku mnohem
vyspělejší a lépe vybavené nové generace ve
verzi 1,0 TSI 70 kW Ambition je 349 900 Kč.
Bývaly doby, kdy si kupující mohl v segmentu
malých aut vybrat mezí tří – nebo pětidveřovým
hatchbackem, sedanem a karoserií kombi.
Kombi jako poslední přežívající alternativu
k pětidveřovým hatchbackům v posledních
letech vytlačila malá SUV.
více na
www.autoweek.cz

Škoda Fabia vstoupí do prodeje 16. září
Do oficiálního prodeje na českém trhu
vstoupí nová Fabia 16. září za doporučené
prodejní ceny od 329 900 Kč včetně DPH.
České zastoupení značky Škoda eviduje
ještě před oficiálním uvedením na trh
a první možností se s vozem svézt přes
2000 zákaznických objednávek.

Čtvrtá generace modelu Fabia využívá
platformu MQB-A0, díky které oproti
předchůdci výrazně vyrostla. Nárůst
rozměrů přináší citelně větší prostor jak pro
posádku, tak pro zavazadla. Navzdory
tomu, že se nová Fabia stala větším
a dospělejším vozem, se konstruktérům
podařilo udržet její hmotnost na hodnotách
předchůdce. Všechny specifikace mají
standardně asistent udržování jízdního
pruhu a asistent rozpoznání únavy řidiče,
Front Assist, nastavitelný omezovač
rychlosti, nebo přední mlhové světlomety.
Díky karoserii s vysokým podílem
vysokopevnostní oceli patří Fabia čtvrté
generace k nejbezpečnějším vozům své
třídy.

Sandero vytlačilo Golf z prvního místa
Není to moc obvyklé – při pohledu na
pořadí nejprodávanějších automobilů
v Evropě za červenec, zveřejněném
společností Jato Dynamics, nebyl na
prvním místě Volkswagen Golf. Ještě
větším překvapením je, že na jeho místo
se poprvé od svého uvedení na trh v roce
2008 dostala Dacia Sandero s 20 446 nově
registrovanými vozy (+6 % ve srovnání
s červencem 2020). Těsně druhý je Golf
s 19 425 vozy ale s meziročním propadem –
37 %. Navzdory meziročnímu poklesu o 24
% se do první desítky dostal i druhý model
rumunské značky Dacia Duster. Z první
desítky naopak vypadly modely, které
dlouhodobě patří k nejúspěšnějším, jako
Opel Corsa, Peugeot 208, Renault Clio
nebo Škoda Octavia. Celkově po čtyřech

měsících růstu v červenci evropský trh klesl
o 24 % především důsledkem zastavování
výroby kvůli nedostatku polovodičů.
U většiny značek klesl prodej v červenci
dramaticky, takže pokles o 16 % u Dacie
byl relativně malý.

více na
www.autoweek.cz

Mobilize Limo přinese novou obchodní strategii
Mobilize je nově vytvořená značka skupiny
Renault orientovaná na novou mobilitu. Její
první model Limo je určen pro velmi specifickou
klientelu: taxíky a dopravu se řidičem VTC
(Voiture de transport avec chauffeur), kterým
se bude dodávat jako součást souboru služeb.
Mobilize Limo bude mít světovou premiéru 8. září
na IAA Mobility v Mnichově.
Mobilize Limo se nepodobá žádnému
Renaultu, protože jde o čínské auto, které
vzešlo ze společného podniku se společností
Jiangling Motors. Limo je klasický čtyřdveřový
sedan. To je karoserie, která už v Evropě neláká
soukromníky, ale stále má převahu mezi taxíky
a v segmentu VTC.

Renault chce využít možnosti tohoto
rostoucího specifického segmentu trhu. Ten
v Evropě prochází transformací, protože pod
tlakem dopravních omezení v centrech měst se
tyto automobily musejí postupně elektrifikovat
aby mohly jezdit tam, kam stále častěji nemají
soukromá vozidla povolený vjezd. Proto je Limo
navržen především pro použití v městských
a příměstských oblastech.
Limo pohání elektromotor o v ýkonu
110 kW (150 k). Vůz zrychlí z 0 na 100 km/h za
9,6 s a dosáhne maximální rychlost 140 km/h.
Vůz je dlouhý 467 cm, tedy kratší než sedan
Talisman, a zavazadlový prostor má objem 411
l. Dlouhý rozvor 275 cm umožňuje vytvořit vzadu
příjemný prostor s výhodou rovné podlahy. Široce
otevíratelné dveře zajišťují pohodlný nástup
a výstup na zadní sedadlo. Cestující na zadních
sedadlech mohou připojit své smartphony nebo
tablety ke dvěma USB portům a mají i ovládání
hlasitosti rádia, stejně jako nastavitelné výústky
klimatizace a lampičky pro čtení.
Mobilize Limo se bude dodávat pouze jako
součást souboru služeb s poplatkem v závislosti
na ujetých kilometrech a čase. Pro taxislužby
a dopravu se řidičem Mobilize nabídne kompletní
řešení jejich činnosti s dispečinkem, fakturací,
dobíjením, konektivitou a dalšími službami s cílem
optimalizace provozních nákladů vozidla (TCO).
více na
www.autoweek.cz

Nová generace Mercedesu-Benz Citan
Nový malý užitkový Mercedes-Benz Citan,
vycházející z Renaultu Kangoo, dostane
lepší vybavení bezpečnostními systémy,
vylepšena byla i jízdní dynamika a jízdní
komfort. Přidá elektrickou verzi a má jít
o poslední projekt užitkového vozu značky
se spalovacími motory. Citan druhé
generace bude k dispozici jako městská
dodávka i jako osobní verze zvaná Tourer.

Nový Citan má příď s designem v souladu
s osobními vozy značky. Vývojáři Mercedesu
se vydali vlastní cestou rovněž s podvozkem.
Filozofie Mercedesu se projevuje i v interiéru,
který může být vybaven informačním
systémem MBUX se 7“ dotykovým
displejem. Při uvedení na trh bude nová
řada motorů od Renaultu zahrnovat tři
turbodiesely 1,5 l: 55 kW (75 k), 70 kW (95 k)
a 85 kW (116 k) a dva zážehové 1,3 l s výkony
75 kW (102 k) a 96 kW (131 k). Citan má být
posledním projektem nového užitkového
vozu, který bude používat spalovací motor.
Plně elektrická varianta Mercedes-Benz
e-Citan, využívající techniku Renault-Nissan
EV, přijde ve druhé polovině roku 2022.

Zahájení prodeje modernizované řady Kia Ceed
Kia zahájila v České republice prodej
modernizovaných verzí třetí generace
modelu Ceed. Ceed si od uvedení na
český trh v roce 2006 pořídilo v různých
variantách více než 53 000 zákazníků a od
roku 2007 je nejprodávanějším modelem
značky v České republice. Modernizované
modely jsou k dispozici v karosářských
verzích
Hatchback,
Sportswagon
a shooting brake ProCeed.
Ceed Hatchback ve verzi Comfort
s motorem 1,0 T-GDi/74 kW (100 k)
je k dispozici od 394 980 Kč, kombi
Sportswagon ve stejné specifikaci od
419 980 Kč. Další pohonné jednotky
v nabídce jsou 1,0 T‑GDi GPF/88 kW
(120 k) a 1,5 T-GDi GPF/(160 k) a mild-hybridní

1,6 CRDi/100 kW (136 k). Sportswagon
je k dispozici také jako Plug-In Hybrid
s motorem 1,6 GDi a výkonem 104 kW (141 k)
a dojezdem ve městě až 57 km. ProCeed
se nabízí ve verzi GT Line s motorem
1,5 T-GDi /118 kW (160 k) s cenou od
649 980 Kč a jako sportovní GT s motorem
1,6 T-GDi.

Krátce
Toyota po kolizi se zraněním stáhla z provozu všechna autonomní vozidla na
Paralympijských hrách v Tokiu.
Ženevský autosalon pro rok 2022 zachrání peníze z Kataru a výměnou za to se jeho
druhá část uskuteční v Dauhá.
více na
www.autoweek.cz

Rocks-e: Citroën Ami přichází jako Opel
Od podzimu bude možné objednat
minielektromobil Citroën Ami i v Německu,
ovšem jako Opel Rocks-e. S maximální
rychlostí 45 km/h jej mohou řídit i 15leté děti
s řidičským oprávněním na malý motocykl.
Toto tzv. vozidlo pro udržitelnou městskou

mobilitu SUM (Sustainable Urban Mobility)
je 241 cm krátké a má hmotnost 475 kg.
Akumulátor s kapacitou 5,5 kWh umožňuje
dojezd až 75 km podle WLTP a na 100 %
jej lze dobít za tři a půl hodiny z domácí
zásuvky pomocí napevno instalovaného
kabelu ve dveřích na straně spolujezdce.
Opel nabízí i adaptér pro nabíjení na
veřejné nabíjecí stanici. Opel Rocks-e bude
možné objednat v Německu od podzimu
on-line nebo v přímém prodeji u vybraných
prodejců Opel ve třech variantách výbavy.
Další trhy budou následovat příští rok.

Brouk, z něhož nemají ve Wolfsburgu radost
Koncept elektromobilu Ora Punk Cat
na jarním autosalonu v Šanghaji vyvolal
rozruch, protože jeho design kopíruje
Volkswagen Brouk. Na nadcházejícím
autosalonu v Čcheng-tu (Chengdu)
předvede podobný koncept Ora Ballet
Cat. Zatímco Punk Cat má být určen pro
mužské zákazníky, Ballet Cat se obrátí na
ženy s rozdíly v detailech. Značka Ora je
elektrická divize společnosti Great Wall
Motors orientovaná na mladé zákazníky.
Její nabídka je založena na originálních
zábavných modelech, které nevyužívají
retrostyl. Jak uspěje s touto kopií je otázka,
protože původní Brouk se v Číně neprodával
a jeho reinkarnace New Beetle se nabízela
jen krátce a nebyla prodejním hitem jako
třeba v USA.

Jak je to s ochranou designu je otázka.
Původní Brouk nebyl v Číně patentován,
protože Volkswagen v Číně působí až
od roku 1983 a není jasné, jak tomu bylo
s New Beetlem ani zda bude Volkswagen
ochoten jít do právního sporu v situaci,
kdy má v Číně mnoho potíží a potřebuje
si napravit reputaci. Volkswagen samotný
ovšem údajně plánuje elektromobil ve
stylu Brouka na bázi minivanu ID.Buzz.

Krátce
Výroba aut ve Velké Británii v červenci kvůli nedostatku čipů klesla na úroveň roku 1956.
Škoda Auto v Rusku oslavila výrobu 250 000. liftbacku Rapid, jubilejní vůz byl z populární
série Hockey Edition.
General Motors v USA musí už podruhé vyměnit vadné akumulátory elektromobilů
Chevrolet Bolt EV vyrobených v letech 2017–2019.
více na
www.autoweek.cz

Co dělají Češi, když mají auto v servisu?
Jak řeší čeští majitelé aut situaci, kdy
mají svůj vůz v servisu? Dvě pětiny z nich
si během té doby jízdu autem odpustí.
Necelá třetina používá auto partnera
nebo partnerky, službu náhradního vozu
využívá zhruba jen každý desátý a 4 %
se doznala k tomu, že přechodně pro
své soukromé účely používá služební
vůz. Vyplývá to z průzkumu společnosti
Raiffeisen – Leasing mezi českými řidiči.
Bez auta se po dobu servisu častěji
obejdou řidiči nad 45 let, mezi nimi toto
řešení volí asi polovina. Naopak ve věkové
skupině 27-44 let si auto krátkodobě
odpustí jen asi třetina majitelů, obvykle si
přechodně vypůjčí vůz od partnera nebo
od známého. Ženy častěji spoléhají na to,

že jim auto půjčí partner (35 % vs. 27 %),
muži také častěji využívají možnosti nechat
si přistavit náhradní vůz, v průzkumu to
uvedlo 12,5 % respondentů oproti jen
8,6 % respondentek. Zajímavé také je, že
muži častěji řeší nedostupnost svého vozu
tím, že využijí služební auto. V průzkumu to
uvedlo 6 % mužů, ale jen 1,5 % žen. Ženy
naopak častěji uváděly, že spoléhají na
jízdu taxíkem.

Nové Fuso Canter v prodeji
Fuso, japonská dceřiná společnost
Daimler Trucks, oznámila zahájení prodeje
nové generace lehkého nákladního
vozu Canter v Evropě. Díky nejmenšímu
poloměru otáčení ve své třídě, vysokému
užitečnému zatížení a univerzálnosti je
Fuso Canter dlouhodobě bestsellerem
mezi lehkými nákladními vozy. Od srpna
2021 lze nový Fuso Canter objednat v celé

Evropě. V České republice se první vozidla
objeví během prvního čtvrtletí 2022.
Nový Canter má přepracovanou přední
část. Stejně jako jeho předchůdce
je k dispozici v pěti hmotnostních
třídách (3,5 t až 8,55 t), se šesti rozvory
(2500 mm až 4750 mm), třemi výkonnými
motory (130 až 175 k) a třemi variantami
kabiny – standardní, komfortní nebo
dvojitou. Nový Canter lze objednat také
s bezpečnostním systémem Sideguard
Assist, který varuje před pohybujícími se
objekty i nepohyblivými překážkami na
straně spolujezdce s využitím radarových
senzorů. Varuje řidiče jakmile zjistí riziko
kolize když řidič odbočuje doprava nebo
zapne ukazatel směru.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Auto Jarov:
Josef Fojtík oslavil 80 let
Josef Fojtík, jedna z největších postav
českého automobilového byznysu a dříve
také československého motoristického
sportu, se v sobotu 28. srpna dožil 80 let.
Dodnes stále velmi aktivní, cílevědomý
a mimořádně úspěšný podnikatel je
zakladatelem, majitelem a generálním
ředitelem společnosti Auto Jarov. Ta je
s 500 zaměstnanci a s ročními tržbami
5,4 miliardy 33. největším rodinným
podnikem v České republice. Na jeho
řízení se podílejí také jeho dva synové,
Josef mladší a Václav.
Josef Fojtík začal svoji kariéru jako
motocyklový soutěžní jezdec v pražské
Dukle. Byl mnohonásobným účastníkem
Šestidenních motocyklových soutěží,
kde také slavil největší úspěchy, když na
začátku sedmdesátých let byl pětkrát
členem a kapitánem
vítězného
týmu
v soutěži o Světovou
trofej
a
mistrem
světa. Po skončení
úspěšné závodnické
kariéry nastoupil jako vedoucí mělnické
prodejny Mototechny, odkud po několika
letech přešel do vedení celého podniku.
V roce 1993 Josef Fojtík založil společnost
Auto Jarov, která se pod jeho vedením
vypracovala v největší obchodní dům
automobilů v České republice. Josef Fojtík
získal řadu nejvýznamnějších ocenění jak
sportovního, tak i obchodního charakteru.
Je mimo jiné u nás jediným dvojnásobným
držitelem Diamantové jehlice koncernu
Volkswagen pro nejúspěšnější prodejce.

Český Citroën mění PR manažerku
Více než dva roky měla v marketingu
společnosti Emily Frey pro značku Citroën
na starosti oblast public relations a interní
komunikaci Šárka Kubíčková. S koncem
srpna se s firmou loučí. V září ji nahradí Linda
Truhlářová, která vystudovala Mediální
studia na Fakultě sociálních věd Univerzity
Karlovy a Sociální komunikaci na Univerzitě
Jana Amose Komenského.
Svou profesní dráhu začala ve
vydavatelství
Axel
Springer
Praha,
které vydávalo převážně motoristické
tituly jako Svět motorů a AutoTip. Její
další pracovní cesta ji zavedla do
vydavatelství Playpress, jehož hlavním
titulem byl časopis Playboy. Na starosti
měla výrobu časopisu, marketingové
aktivity a komunikaci s inzertními klienty,
předplatiteli a mezinárodními edicemi.
Během rodičovské dovolené psala
Truhlářová články pro ženské časopisy.
U společnosti C Automobil Import bude
mít na starosti oblast public relations.

více na
www.autoweek.cz
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Průkopník Li-Ion akumulátorů o budoucnosti
elektromobilů
Spoludržitel Nobelovy ceny za chemii za rok
2019 za práci na lithium-ionových akumulátorech
Akira Yoshino poskytl rozhovor agentuře Reuters.
Yoshino si může připsat zásluhy za převrat
v automobilovém i technologickém průmyslu. Liion akumulátory se po sto letech staly v dopravě
první vážnou konkurenci fosilním palivům
a spalovacím motorům.
Jaké technické inovace by mohly ohrozit
dominantní postavení lithium-ionových článků?
„Existují dvě hlavní oblasti inovací, které by byly
klíčové. Jednou z nich by byly nové materiály pro
katody a anody, druhou by byl systém, v jehož
rámci se elektromobily využívají. Jinými slovy –
jak budou lidé elektromobily používat a jak je
budou nabíjet a vybíjet.“

Mluvíte o lidech, kteří elektrická vozidla
různými způsoby používají. To znamená, že
tato vozidla nevlastní, ale platí za jejich použití,
například prostřednictvím sdílených jízd?
„Ano, myslím, že největší potenciál je
ve sdílení. Jakmile se autonomní elektricky
poháněná vozidla stanou praktickými, způsobí
to obrovskou změnu ve způsobu, jakým lidé
automobily používají.“
Jak dlouho bude trvat, než se bezdrátové
nabíjení akumulátorů elektromobilů stane
realitou?

„Základní technologie pro bezdrátové
nabíjení není problém. Problém je, jak to aplikovat
v praktickém systému. Jsou dvě možnosti. Jednou
z nich jsou auta zaparkovaná na určitém místě,
kde je k dispozici bezdrátové nabíjení. Druhou je
za pohybu vozidla. Pravděpodobně to nebude
na každé silnici, ale na určitých úsecích by to
bylo možné. Pokud přemýšlíte o autonomních
elektricky poháněných vozidlech, budou tato
vozidla vědět, kdy se potřebují nabít a sama
přijedou k nabíjecí stanici. To může být prakticky
použitelné dřív, než si myslíte.“
Zdá se, že vodíková infrastruktura na podporu
použití palivových článků je vzdálená mnoho let.
„U vozidel s palivovými články existují problémy
s technologií a náklady, ale ty se dají překonat.
Pokud přemýšlíte o dlouhodobějším horizontu,
tedy letech 2030 až 2050, dojde k vytvoření
autonomních sdílených vozidel. Hypoteticky by
autonomní vozidlo mohl mít pohon na benzin,
elektrický nebo palivový článek. Nezáleží na
tom, jaký je zdroj energie. Potřebuje ale energii
nějak doplňovat. Pokud to vozidlo nedokáže
automaticky, tak tento systém ztrácí na významu.
To platí pro benzin i vodík. Elektrické vozidlo je
tím, které může svou energii automaticky doplnit.
Podívejte se na robotický vysavač – sám jezdí po
místnosti a sám se dobíjí. Pokud by potřeboval
osobu, která by přišla a „doplnila mu nádrž“,
nikdo by si jej nekoupil.“
Co dalšího bychom měli vědět o budoucnosti
mobility?
„Právě teď automobilový průmysl přemýšlí
o tom, jak investovat do budoucnosti mobility.
Také IT průmysl přemýšlí o budoucnosti mobility.
Někde, někdy dojde mezi automobilovým a IT
průmyslem k určitému druhu propojení. Tesla
má svou vlastní strategii, ale ten, na koho je
třeba si dát pozor, je Apple. Co budou dělat?
Pravděpodobně to chtějí dodělat kolem roku
2025. Pokud to tak chtějí, tak si myslím, že musí
něco oznámit už do konce tohoto roku. To je ale
jen moje osobní hypotéza.“
více na
www.autoweek.cz

Zvyšování cen aut vede k růstu zadluženosti
Výše úvěru nebo leasingu na nový privátní
osobní automobil meziročně vzrostla o třetinu.
Vyplývá to ze statistik České leasingové a finanční
asociace (ČLFA). Zatímco v prvním pololetí
letošního roku si domácnosti od členských
společností asociace půjčily na nový osobní vůz
v průměru 316 421 Kč, loni ve stejném období to
bylo 237 879 Kč. Meziroční nárůst tak dosáhnul
33 %. Celkem členské společnosti ČLFA poskytly
domácnostem v letošním prvním pololetí na
financování nových osobních aut 2,05 miliardy
korun, tj. o 11,9 % víc než v úvodním pololetí
loňského roku. Počet profinancovaných nových
osobních vozidel určených pro privátní klientelu
ovšem klesl, a to o 15,9 %.
Ve firemní sféře činila v prvním pololetí
průměrná výše leasingu anebo úvěru na nový
osobní vůz 626 609 Kč, zatímco vloni to bylo
587 042 Kč, takže meziroční navýšení činí 6,7 %.
Podniky si letos od členů ČLFA na nová osobní
auta půjčily 13,08 miliardy korun, tedy o 28,8 %
víc než loni. Počet profinancovaných nových
firemních osobních vozidel přitom meziročně
vzrostl o 20,7 %.
„Hlavním důvodem razantního nárůstu
průměrné profinancované částky je zdražování
nových automobilů. Především domácnosti si
v porovnání s minulými lety výrazně připlatí,
protože i ty nejmenší a nejlevější vozy dnes musí
splňovat přísné předpisy ohledně nízkoemisního

provozu a bezpečnosti, což se pak odráží
v cenách. Jedním z důsledků je i částečný přesun
zájmu k ojetým automobilům,“ říká generální
tajemník ČLFA Jaroslav Krutilek.
Pokud jde o produkty, kterými zákazníci
financují nové osobní automobily, mezi
domácnostmi je dlouhodobě nejoblíbenější
spotřebitelský úvěr s více než 80% podílem na
trhu co do počtu uzavřených
smluv. Podíl operativního leasingu
v letošním prvním pololetí v této
zákaznické skupině dosáhl
18 %. Ve firemní sféře činil podíl
operativního leasingu 43,5 %.
Na rozdíl od privátní klientely
podniky upřednostňují nejvyšší
formu operativního leasingu,
tak zvaný full-service leasing,
který poskytuje komplexní péči
o vozidlo.

více na
www.autoweek.cz

Škoda Auto umožňuje dodat zásilky do auta
Nová služba Přístup do vozu je novou funkcí
Škoda Connect v rámci aplikace MyŠkoda.
Představuje pro zákazníky Škoda Auto časovou
úsporu, ﬂexibilitu, bezpečnost a nový způsob
využití vozu. Služba je aktuálně uvedena
v pilotním režimu na domácím trhu v Praze.
Společnost Škoda Auto rozšiřuje v České
republice svou nabídku inovativních řešení
v oblasti konektivity. Díky službě Přístup do vozu si
nyní zákazníci mohou nechat doručit své nákupy
objednané přes internet přímo do vozu. Tento
inovativní postup eliminuje riziko, že se zákazník
a kurýr vzájemně minou, což na obou stranách
představuje časovou úsporu, a ve srovnání
s klasickým dodáním zboží do domu činí z této
služby praktičtější řešení.
V rámci služby Přístup do vozu se dodací
adresou stávají údaje o poloze vozu a jeho
registrační značka. Nyní mají zákazníci Škoda
Auto možnost využít doručení objednávek
z internetu do zavazadlového prostoru svého vozu.

Pro doručení je nutné povolit kurýrovi zvolené
doručovací služby, aby přes funkci „Přístup do
vozu“ určil polohu vozu, odemkl vůz a umístil
nakoupené zboží do zavazadlového prostoru.
Během samotného doručení není potřeba
žádné interakce mezi zákazníkem a kurýrem.
Kurýr lokalizuje a odemkne vůz pomocí aplikace
ze svého telefonu. Vůz může odemknout pouze
jednou v zákazníkem schváleném časovém
okně. Kurýr vozidlo opouští teprve ve chvíli, kdy je
zcela uzamčené. Jednotlivé objednávky a stav
dodání může zákazník sledovat prostřednictvím
aplikace MyŠkoda.
Momentálně je produkt Přístup do vozu
k dispozici pro všechny vozy značky Škoda
vyrobené od ledna 2019 a vybavené balíčkem
Care Connect: Vzdálený přístup, s výjimkou vozů
Enyaq iV, Kamiq a Scala, u nichž bude služba
zpřístupněna později. V rámci tohoto balíčku
je nutné, aby měl zákazník aktivovánu funkci
„Vzdálené zamykání/odemykání vozu“.

více na
www.autoweek.cz

Čína schválila přísný zákon
o ochraně osobních údajů
Čína schválila nový rozsáhlý zákon o ochraně
osobních dat, jehož cílem je zabránit podnikům
ve shromažďování citlivých osobních údajů,
protože země čelí nárůstu internetových
podvodů. Podle nových pravidel budou státní
i soukromé subjekty zpracovávající osobní údaje
povinny omezit sběr dat a získat k němu souhlas
uživatele. Očekává se, že nová pravidla tvrdě
zasáhnou čínský technologický sektor, především
společnosti jako Alibaba, Didi a herní gigant
Tencent. Opatření se dotkne i telematických
systémů v automobilech.
Zákon si klade za cíl chránit ty, kteří mají
pocit, že jejich osobní údaje jsou používány
k profilování uživatelů a pomocí doporučovacích
algoritmů nebo použitím Big dat pro stanovování
nespravedlivých cen. Zabrání společnostem
v nastavení různých cen za stejnou službu na
základě nákupní historie klientů. Desítky tisíc
spotřebitelů si stěžují na to, že musí platit víc
například při zavolání taxi pomocí iPhonu než
při použití levnějšího mobilního telefonu.
„Nový čínský režim ochrany osobních údajů
je jedním z nejtvrdších na světě. Čína se tímto

zákonem opravdu zabývá dlouhodobě. Klade
si za cíl vybudovat základy digitální ekonomiky
na příštích 40 nebo 50 let,“ řekla partnerka
pekingské poradenské firmy Trivium China Kendra
Schaeferová.
Zákon také stanoví, že osobní údaje čínských
státních příslušníků nelze přenášet do zemí
s nižšími standardy zabezpečení dat než má Čína,
což je pravidlo, které může představovat problém
pro mnohé zahraniční podniky. Společnostem,
které nový zákon poruší, hrozí pokuty až do výše
50 milionů jüanů (165 milionů korun) nebo 5 %
ročního obratu.
Zákon říká, že citlivé osobní údaje zahrnují
informace, které v případě úniku mohou vést
k diskriminaci, ohrozit bezpečnost jednotlivců
nebo prozradit místa pobytu osoby. Čínský
státní bezpečnostní aparát si však zachová
přístup k řadě osobních údajů. Vláda v Pekingu
je dlouhodobě obviňována ze zneužívání
moderních technologií. Čínská města jsou posetá
kamerami, často vybavenými algoritmy pro
rozpoznávání obličejů, které denně shromažďují
biometrické informace.
více na
www.autoweek.cz

Vytrvalostní závody na obnovitelné palivo
Společnost TotalEnergies bude od roku 2022
poskytovat pro mistrovství světa ve vytrvalostních
závodech FIA World Endurance Championship
včetně závodu 24 hodiny Le Mans plně
obnovitelné palivo. Nové palivo Excellium Racing
100 se vyrábí z bioetanolu získávaného ze zbytků
pocházejících z francouzských vinařství a z ethylt-butyletheru (ETBE – Ethyl Tertio Butyl Ether),
vyráběného společností TotalEnergies v rafinérii
Feyzin poblíž francouzského Lyonu. Přechod na
toto obnovitelné palivo umožní okamžité snížení
emisí CO2 v motoristickém sportu 65 %.
Excellium Racing 100 bude mít všechny
požadované kvality závodního paliva a bude
splňovat požadavky výrobců automobilů
i nejnovější kritéria FIA pro udržitelná paliva. Stejný
tým techniků z TotalEnergies Addatives and Fuels
Solutions navrhl i palivo Excellium Endurance,
použité s úspěchem v letošním závodě 24 hodin
Le Mans 2021. To obsahuje 10 % pokročilého
bioetanolu.
„Pokročilá biopaliva mají nepopiratelnou roli
v pomoci dopravnímu sektoru okamžitě snížit jeho
emise CO2. TotalEnergies podporuje své zákazníky

a partnery ve snaze do roku 2050 dosáhnout
nulové emise uhlíku tím, že uplatňuje svoji strategii
i v motoristickém sportu. Toto 100% obnovitelné
palivo je toho dokonalým příkladem a závodní
tratě jsou pro TotalEnergies otevřenou laboratoří,“
řekl předseda představenstva a generální ředitel
TotalEnergies Patrick Pouyanne.
Generální ředitel FIA WEC a ELMS Frederic
Lequien dodal: „Je povzbuzující, že společnost
TotalEnergies otevírá cestu ostatním a vytváří
100% obnovitelné palivo. Pevně věřím, že FIA
WEC je ideálním kolbištěm pro vyzkoušení
nového inovativního paliva Excellium Racing
100. Vytrvalostní závody jsou dokonalým testem
pro všechny produkty související se silnicí.“
Pořadatel závodu v Le Mans ACO současně
oznámil, že navrhovaná kategorie vozidel
na vodík bude mít premiéru až v roce 2025
a nikoli v roce 2024. Na uvedení této nové
třídy pro prototypy ACO pracuje od roku 2018.
Jenže bez plného závazku některého výrobce
a s technologií, která zatím není připravená pro
24hodinový závod, se ACO rozhodlo odložit
zavedení této třídy o rok.
více na
www.autoweek.cz

