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U těžkých a velkých automobilů už snižování 
emisí samotnou optimalizací spalovacích motorů 
nepostačuje ke splnění fleetových průměrů, 
vycházejících z emisních norem, jako jsou Euro6 
nebo americká LEV. Podle odhadů společnosti Bosch 
povedou ambiciózní cíle EU v oblasti fleetových 
emisí CO2 pro rok 2021 k tomu, že pro všechna SUV 
bude nabízen hybridní pohon a v roce 2025 bude 
mít 15 % nových vozidel alespoň hybridní pohon.

Hybridní pohon spojuje přednosti spalovacího 
motoru s elektrickým pohonem. V Japonsku má 
hybridní pohon už 20 % nově prodávaných vozidel. 
V současnosti je sériově vyráběno 30 modelů 
s technikou Bosch - v USA, Číně i německými 
prémiovými výrobci. Komponenty Bosch nalézají 
uplatnění mimo jiné v hybridních sportovních vozech 
Porsche, hybridních modelech Mercedes-Benz 
nebo ve vozidlech, jako je BMW i3 se spalovacím 
motorem k prodloužení dojezdu. V roce 2020 má 
být vyrobeno více než 9,5 milionu vozidel s tímto 
druhem pohonu. 

Z výše uvedeného plyne, že elektrifikace nekonkuruje 
spalovacímu motoru, nýbrž ho doplňuje. Příkladem 
je nový prototyp rekuperačního systému Bosch BRS 
(Boost Recuperation System). Spojuje v sobě čtyři 
funkce - rekuperaci, zvýšení točivého momentu 
(Boost), komfortní systém Start-stop a plachtění 
( jízdu bez motoru). Základní hybridní řešení s 
provozním napětím 48 V umožňuje snížit emise 
CO2 u kompaktních vozidel o 6 % v kombinovaném 
cyklu, a to zejména rekuperací kinetické energie. 
Při sešlápnutí pedálu plynu je totiž spalovací motor 
podporován elektromotorem, který poskytuje 
točivý moment až 150 N.m. 

Úsporu paliva lze ještě zvýšit o dalších 10 % funkcí 
setrvačné jízdy („plachtění“). V tomto režimu je 
motor vypínán systémem Start-stop i ve vysokých 
rychlostech. 

Budoucnost spalovacích motorů: hybridní pohon



Nová Škoda Superb GreenLine
Nová Škoda Superb ve verzi Green Line se poprvé představí veřejnosti na autosalonu 
IAA ve Frankfurtu. Škoda Superb GreenLine 1,6 TDI/88 kW spotřebuje pouhých 3,7 l/100 
km, což znamená, že emise jsou jen 95 g CO2/km a na jednu nádrž ujede více než 
1780 km. Motor 1,6 TDI je, stejně jako všechny motory modelu Superb, sériově vybaven 
systémem Start-stop a rekuperací brzdné energie. Verze GreenLine má navíc delší 

zpřevodování a selektivní katalytickou redukci SCR, 
využívající redukční činidlo AdBlue, tedy synteticky 
vyrobený 32,5% roztok močoviny a demineralizované 
vody. Na Superbu GreenLine jsou i aerodynamické 
úpravy karoserie, podvozku a podlahy. Podvozek 
je o 15 mm snížený a sériově dodávaná 16“ kola 
jsou osazena pneumatikami se sníženým valivým 
odporem. 
více na www.autoweek.cz
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Zaměřením na technická 
témata především z oblasti 
automobilového průmyslu.
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Kia cee´d GT Line už ve výrobě
Z výrobní linky žilinského závodu Kia Motors 
Slovakia začaly sjíždět první sportovní verze 
cee´d GT Line. Tato nová specifikace jako 
nástupce verze GT vychází z  modernizované 
modelové řady Kia cee´d, jejíž výroba byla 
spuštěna v  červnu letošního roku. V  nabídce 
bude pro všechny tří karosářské varianty: 
pětidveřový cee’d, kombi Sportswagon a 
třídveřový pro_cee’d. 
Novinkou jsou multimediální informační služby Kia Connected Services. Součástí této 
nové konektivity od firmy TomTom jsou nepřetržité dopravní aktualizace, informace o 
umístění rychlostních kamer, lokální vyhledávání a předpověď počasí. Sportovní edice 
GT Line se sportovními prvky karoserie přijde do prodeje v září roku 2015 včetně standardní 
sedmileté záruky Kia (s omezením na 150 000 km).
více na www.autoweek.cz



Mercedes-Benz uvedl na trh modernizovanou podobu 
kompaktního hatchbacku třídy A. Kromě oživení 
vzhledu dostala nové prvky výbavy a přepracované 
pohonné jednotky. 

Modernizace zvýrazňuje sportovní vlastnosti a 
dynamiku této úspěšné modelové řady. Upravena byla 
maska chladiče, nové jsou LED světlomety (výbava 
na přání, pro A 45 standardně), nově tvarované 
zadní svítilny a koncovky výfuků vyúsťující v zadním 
nárazníku. 

Sdružené přístroje jsou uložené v tubusech s 
ušlechtilým grafickým zpracováním stupnic a 
galvanizovanými ovládacími prvky. Velký bezrámový 
displej informačního a zábavního systému může být 
na přání větší s úhlopříčkou 8“. 

Mercedes-Benz v rámci modernizace zavádí v této 

modelové řadě nový způsob označování motorů. 
Zážehové motory jsou bez přídavného označení, u 
vznětových nahrazuje malé písmeno d zkratku CDI, 
tzn. že z A 200 CDI je A 200 d. Novým základním 
modelem je A 160 a nejúspornějším je A 180 d 
BlueEFFICIENCY Edition s kombinovanou spotřebou 
3,5 l/100 km. 

Mercedes-Benz A 220 d (2,1 l) je s výkonem 130 kW 
(177 k) nyní o 5 kW (7 k) výkonnější než dosud, což 
platí i pro sportovní modely A 250 Sport a A 250 Sport 
4MATIC s pohonem všech kol, nabízející nyní 160 kW 
(218 k) místo dosavadních 155 kW (211 k). Rovněž 
nový je dynamický model A 250 (2,0 l/155 kW). 

Modernizace se dotkla také modelu Mercedes-AMG 
A 45 4MATIC s nejvyšším výkonem 280 kW (381 k) a 
maximálním točivým momentem 475 N.m. 

Nová generace třídy A vstoupila 
na trh v září 2012. Vzhledem 
k velkému celosvětovému 
úspěchu tohoto modelu 
se vyrábí nejen v Rastattu, 
ale od srpna 2013 se navíc 
montuje také ve finském 
závodě společnosti Valmet 
Automotive. Modernizovanou 
podobu třídy A lze objednávat 
od 3. července 2015. První vozy 
se objeví u prodejců koncem 
září. 

více na
www.autoweek.cz

Modernizace Mercedesu-Benz třídy A



Kia Sportage příští generace
Společnost Kia Motors Europe odhalila 
první oficiální fotografie exteriéru nové 
generace modelu Kia Sportage. Čtvrtá 
generace Sportage se představí na 
autosalonu ve Frankfurtu. Má zcela 
nový výraz, boční profil je sportovnější 
a více zkosený, přičemž linie střechy 
se mírně zužuje směrem k zádi vozu. 
Při delším rozvoru náprav je delší 
přední a kratší zadní převis. Vzhled 
vozu naznačuje snahu o posun blíž k 
prémiovosti do pozice rivala bestselleru tohoto segmentu Nissanu Qashqai. Podoba 
nové generace vozu Kia Sportage vznikla pod vedením evropského designérského 
studia Kia v německém Frankfurtu, ale podílela se na ní i designérská studia Kia v 
korejském Namyangu a kalifornském Irvine. V interiéru, který zatím nebyl odhalen, 
Kia slibuje dosud nejvyšší kvalitu u svých vozů. Do prodeje přijde novinka z produkce 
automobilky KMS v Žilině v příštím roce.
více na www.autoweek.cz

Nissan představí novou Navaru
Nissan na autosalonu IAA ve Frankfurtu 
představí evropskou podobu nové 
generace pick-upu Navara NP300. 
Novou evropskou Navaru pohání nový 
vznětový motor 2,3 l dCi. Nissan u něj 
uvádí, že je až 24 % hospodárnější než 
stávající. K dispozici budou dvě úrovně 
výkonu - 118 kW (160 k) a 140 kW (190 
k). Základní verze vozu je vybavena 
pohonem všech kol, ale pro speciální 
potřebu bude varianta karoserie King 

Cab nabízena také jen s pohonem zadních kol. Ve verzi Double Cab je délka nákladové 
plochy 1578 mm, u King Cab tato délka vzroste až na 1788 mm. Užitečné zatížení je 1 t, 
hmotnost přívěsu 3,5 t.
více na www.autoweek.cz

Další témata 35. týdne na www.autoweek.cz:
Předsezonní výprodej u AAA Auto
Jistota při koupi ojetého auta: ESA Garant Assistent



Po velkém sedanu Talisman už Renault odhalil i 
podobu druhé karosářské verze. Sedan i kombi 
Renault Talisman budou poprvé k vidění v půlce 
září na autosalonu ve Frankfurtu. Kombi do prodeje 
přijde v první polovině roku 2016.

Segment velkých vozů představuje v Evropě více 
než milion prodaných vozů ročně. Z toho 54 % má 
karoserii kombi. Renault Talisman Grandtour chce 
z tohoto počtu získat významný podíl pomocí 
elegantního designu a praktičnosti, ale také s 
unikátní nabídkou řízení všech kol 4Control, aktivním 
tlumením a technologií Multi-Sense. Talisman 
Grandtour bude rovněž k dispozici v exkluzivní verzi 
Initiale Paris.

Kombi Talisman má stejné rozměry jako sedan, tedy 
rozvor náprav 281 cm a délku 486 cm. K tomu přidává 
zavazadlový prostor o objemu 572 l s využitelnou 
délkou 1116 mm, který lze zvětšit sklopením zadních 
sedadel až na téměř 1700 l a délku 2010 mm.

Úplnou novinkou v segmentu velkých kombi 
je řízení všech kol 4Control a aktivní tlumení 
pérování. Prostřednictvím systému Renault Multi-
Sense má řidič možnost zvolit jeden ze čtyř 
předprogramovaných režimů (Comfort, Sport, 
Neutral a Eco) nebo si připravit vlastní nastavení

Renault ukázal Talisman Grandtour

Talisman Grandtour bude vybaven integrovaným 
multimediálním tabletem Renault R-Link se 7“ nebo 
8,7“ displejem. Jeho prostřednictvím jsou k dispozici 
funkce navigace, audio a ovládání klimatizace. 
Ovládání je přes dotykový displej nebo otočným 
ovladačem na středové konzoli.

Další inovací je komplexní nabídka asistenčních 
systémů ADAS.

Motory na výběr budou dva zážehové (Energy TCe 
150 a Energy TCe 200) a tři turbodiesely (Energy dCi 
110, Energy dCi 130 a Twin turbo dCi 160). 

více na
www.autoweek.cz



Účast potvrdilo přes 40 značek
Výstava Autoshow Praha 2015 na 
čtyři dny otevře své brány 1. října 
2015 na holešovickém výstavišti. 
Návštěvníci se mohou těšit na více 
než čtyři desítky značek a téměř 
dvě desítky premiér. Na jednom 
místě, převážně v  Průmyslovém 
paláci, se potkají na jedné straně 
osobní vozy a na druhé straně 
budou k  vidění automobilové 
klenoty, jako Bentley, Jaguar, Land 
Rover, McLaren nebo Morgan, 
Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini či Maserati a také exotická značka VUHL. Další značky 
a příslušenství najdou místo v Křižíkově pavilónu. Venkovní plocha bude věnována 
užitkovým vozům, off-roadovému parkuru, testovacím jízdám s   převážně rodinnými 
vozy a bezpečnosti silničního provozu. 
Největší stánek bude patřit značce Škoda, která představí nový Superb včetně verze 
kombi, a Fabii. Ve stínu nezůstane ani Hyundai, který představí nové SUV Tucson, i20 a 
užitkovou řadu H350.
více na www.autoweek.cz

Auto Palace eviduje nárůst ve 
fleetovém prodeji   
Společnost Auto Palace od začátku 
roku prostřednictvím leasingových 
společností prodala celkem 1224 vozů, 
což oproti stejnému období v  roce 
2014 znamená nárůst o 262 %. Mezi 
aktuálně nejvýznamnější partnery, 
jež za poslední období uzavřeli v Auto 
Palace fleetové smlouvy, patří Elit, 

Bohemia Energy, GE Money, Čepos, Mediatel, Mondelez, Philip Morris ČR, Doosan 
Škoda Power nebo Broker Consulting. Auto Palace si vybírají zejména proto, že politika 
firmy jim umožňuje dostat nejvýhodnější cenu na trhu. Díky výběru 11 značek a silnému 
ekonomickému zázemí s mnohaletými zkušenostmi dokáže Auto Palace realizovat i 
velké fleetové obchody. Má přes 1500 vozů skladem a přes sto vozidel k testovací 
jízdě. V současnosti největší obchod v Auto Palace byl uzavřen přes importéra Opelu 
prostřednictvím leasingové společnosti Lease Plan na prodej 102 vozů Opel Insignia 
společnosti Broker Consulting. 
více na www.autoweek.cz



Personalia z

Nissanista Fořt přešel k pneumatikám
Po téměř 4,5 letech opustil český Nissan 
jeho country manažer Zdeněk Fořt. V 
pondělí 24. srpna přešel do Goodyear 
Dunlop na lépe placenou pozici ředitele 
pro Česko, Slovensko a Maďarsko. „První 
den v novém zaměstnání byl náročný, 
sice jsem stále v obouru automotive, ale 
už ne přímo u aut. Ve firmě budu řídit asi 
pětatřicet lidí,“ řekl časopisu Automakers 
Zdeněk Fořt. V Nissanu nahradil Fořta s 
platností od 17. srpna 2015 Marek Šafarčík. 
V této funkci bude zodpovědný za řízení 
veškerých aktivit společnosti Nissan SCEE 
na českém trhu.

Buchbauer končí v Temper 
Communications
Dlouholetý mediální zástupce značek 
Goodyear Dunlop, Federal-Mogul 
Motorparts a AAA AUTO Václav 
Buchbauer opustí s koncem srpna 
agenturu Temper Communications. 
“Na novém místě budu zodpovědný 
za přípravu dlouhodobé 
marketingové strategie, komunikaci 
se zákazníky, přípravu a organizaci 
akcí, zlepšování image a komunikaci 
na sociálních sítích čtyř oblíbených 
pražských restaurací a cateringové 
společnosti,” napsal nám Buchbauer. 
Jeho práci v Temperu přebírají Luboš 
Spálovský a Jindřich Jindřich.
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Oldtimer číslo 258

Vyšlo nové číslo magazínu pro znalce a 
milovníky historických vozidel. Hlavním 
tématem je Volkswagen Brouk - pozadí jeho 
vzniku i ukázkový postup jeho restaurace. 
Nechybí ani řádková inzerce a jako novinka 
Přehled renovátorských dílen.

Z obsahu čísla
Za volantem Opelu Commodore Irmscher
Škoda Popular
Automobilisté s modrou krví - povolání 
panský šofér

Oldtimer je v prodeji ve vybraných 
prodejnách sítě Mediaprint & Kapa. Oldtimer 
je možné zakoupit i osobně ve vydavatelství 
IBS motorpress na adrese: Českobrodská 
10/19, Praha 9, 190 00.

Další informace a předplatné na:
oldtimer@ibsmotorpress.cz
tel.: +420 725 918 139

Partner organizace:

Jen v PDF ještě najdete:
Ceník Mercedesu-Benz třídy A 
Volkswagen Golf Sportsvan: 126 mm pro úplně jiný Golf
Jaguar F-Pace sází na jízdní vlastnosti a ovladatelnost
Při tankování lze využitím plošných cen ušetřit bez rizika
Toyota prodala přes 8 milionů hybridních vozidel



Ceník - Mercedes-Benz třídy A 

Mercedes-Benz kombinuje v modernizované třídě A 
sportovní vlastnosti s ještě vyšší úrovní komfortu.

Třída A přináší se systémy Apple CarPlay a MirrorLink 
novou kvalitu v oblasti integrace mobilních telefonů. 

Díky systému Dynamic Select lze tlačítkem změnit 
nastavení charakteristik motoru, převodovky, charak-
teristiku tlumení, řízení a klimatizace s důrazem na 
komfort, sportovní parametry nebo hospodárnost 
provozu. K dispozici jsou čtyři jízdní režimy Comfort, 
Sport, Eco a Individual.

Mezi novinky patří mimo jiné paket Exklusiv s dvou-
barevným čalouněním kůží a nový design sedadel 
ve verzi Line Style. Novou výbavou na přání je pa-
ket AMG Dynamic Plus, který zahrnuje mimo jiné 
mechanický samosvorný diferenciál přední nápra-
vy, sportovní podvozek AMG Ride Control s adap-
tivními tlumiči a pátý režim systému Dynamic Select 
s označením Race.

více na
www.autoweek.cz



126 mm pro úplně jiný Golf

Volkswagen u nové generace modelu Golf nahradil 
oblíbenou zvýšenou verzi Golf Plus novým modelem 
nazvaným Golf Sportsvan. Pod novým jménem na-
jdeme osvědčený koncept, u něhož pár centimetrů 
navíc mění tento vůz v úplně jiné auto, než je běžný 
Golf.

Sportsvan je o 126 mm vyšší než hatchback. Vyšší 
poloha sedadel umožňuje podstatně pohodlnější na-
stupování a vystupování pro ty, kteří netouží po agre-
sivitě SUV. Větší variabilitou a větším vnitřním pros-
torem ale nabízí mnohem víc, než jen hatchback se 
zvýšenou střechou, i když nejde o takovou variabilitu 
jako u skutečného minivanu Volkswagen Touran.

Proti odcházejícímu Golfu Plus je Golf Sportsvan ještě 
prostornější, protože se interiér prodloužil o 33 mm. 
V porovnání s hatchbackem i kombi Golf Variant totiž 
má o 50 mm delší rozvor (2685 mm). Jeho délka 4338 
mm je o 83 mm delší než hatchback, ale kombi Golf 
Variant je o 224 mm delší.

Zadní asymetricky dělená sedadla jsou podélně po-
suvná o 180 mm. Díky tomu lze podle potřeby prod-

loužit prostor pro nohy cestujících vzadu nebo zvětšit 
objem zavazadlového prostoru. Ten má v závislosti 
na poloze zadních sedadel hodnotu 500 až 590 l. Po 
sklopení zadních sedadel se zvětší až na 1520 l. Za 
příplatek je sklopné opěradlo spolujezdce vpředu, 
umožňující přepravovat předměty o délce až 2542 
mm. 

Už základní Golf Sportsvan Comfortline má ve stand-
ardní výbavě mj. sedm airbagů, multikolizní brzdu, 
elektronický stabilizační systém s elektronickou 
uzávěrku diferenciálu XDS+, klimatizaci, rádio s 5“ do-
tykovým displejem a přehrávačem CD/MP3, palubní 
počítač, tempomat, 15“ kola z lehké slitiny atd. Séri-
ově se dodávají i podélné střešní nosiče. S motorem 
1,2 TSI BMT 63 kW (85 k) stojí 437 900 Kč včetně DPH. 

více na
www.autoweek.cz



Při tankování lze ušetřit bez rizika

Česká republika je rájem čerpacích stanic. Podle aktuální 
evidence ministerstva průmyslu a obchodu je u nás 
celkem 7045 čerpacích stanic. Jako veřejně dostupné je 
vedeno 3819 čerpacích stanic, navíc je tady 629 stanic 
s vymezeným přístupem a přes 2597 neveřejných 
například v areálech podniků či velkých garáží. Právě před 
těmi ovšem odborníci varují, protože kvalita paliva u nich 
není kontrolována.

Hustá síť čerpacích stanic znamená, že motoristé nemusejí 
přemýšlet, kde natankují. Vysoká konkurence by podle 
ekonomické teorie měla mít příznivý vliv i na ceny. To 
se ovšem nepotvrzuje. Navíc jsou ceny pohonných hmot 
u dálnic a frekventovaných tahů mnohdy až o 4 Kč za 
litr vyšší než jinde. Žebříček 200 nejlevnějších čerpacích 
stanic Česka ukazuje, že řidiči, kteří chtějí ušetřit, si musejí 
z frekventovanějších tahů zajet dost daleko. To neplatí 
pro ty, kteří využívají plošných cen. S plošnými cenami 
mohou tankovat levněji, než by mohli u řady pump 
z žebříčku dvou stovek nejlevnějších. Průměrně každých 
8 km je v České republice čerpací stanice, ale ne všechny 
nabízejí kvalitní pohonné hmoty. Díky plošným cenám 
ovšem jde všude platit jako u těch nejlevnějších a přitom 
neriskovat. 

Nákupní aliance Axigon vydává karty, jimiž je možné 
platit u 900 čerpacích stanic v České republice a  20 000 
pump v Evropské unii. S těmito  kartami řidiči tankuji 
u všech čerpacích stanic Shell a EuroOil v ČR za plošnou 
cenu nafty, která je v tomto týdnu 28,68 Kč/l. Mohou tak 
tankovat za cenu, jakou nabízí stovka nejlevnějších pump 
v Česku aniž by riskovali nízkou kvalitu paliva.

Nákupní aliance Axigon spojuje členské společnosti 
do jednoho subjektu. V současnosti sdružuje kolem 
10 000 členů, kteří měsíčně natankují přes 400 000 litrů 
pohonných hmot a nakoupí kancelářské potřeby za 
900 000 Kč. Díky tomu i malé firmy, jež za měsíc natankují 
jen v řádu stovek litrů, získávají s Axigonem slevy, které 
jsou jinak dostupné pouze těm největším dopravním 
společnostem s měsíční výtoči v řádu stovek tisíc litrů.

Tankovací karty jsou dobrou volbou i pro ty, kteří obvykle 
tankují mimo drahé dálnice. Místo využití plošných cen si 
mohou ze stojanových cen u Shellu odečíst slevu 1,20 
Kč z 1  l za naftu a Natural a 2 Kč za 1 l paliva V-Power. 
U EuroOilu je sleva 0,50 Kč/1 l.

více na
www.autoweek.cz



F-Pace je prvním crossoverem anglické značky Jaguar. 
Jeho premiéra se uskuteční v září na autosalonu ve 
Frankfurtu. Vyrábět se bude v Solihullu a do prodeje 
se dostane v roce 2016.

Jaguar F-Pace je výkonný luxusní crossover určený 
pro ty, kteří milují řízení. Nabídne výborné dynamické 
schopnosti díky podvozku převzatému ze sportovního 
vozu Jaguar F-Type. Crossover s podvozkem 
sportovního auta a vzhledem SUV by se měl stát 
klíčovým modelem nejen zvýšením objemu prodeje, 
ale i jako generátor zisku. Pro Jaguar Land Rover je ale 
důležité aby se F-Pace nestal přímým konkurentem 
pro čistokrevné SUV Range Rover Evoque.

Stejně jako sportovní F-Type a modely XE a XF i 
Jaguar F-Pace má lehkou hliníkovou nosnou strukturu 
s vysokou torzní tuhostí, propracované zavěšení 
předních kol s dvojitými příčnými rameny a zadní 
nápravu Integral Link. Silnou stránkou nového modelu 
je řízení s elektrickým posilovačem optimalizované 
tak, aby bylo zaručeno, že okamžitě zareaguje 
na sebemenší pohyb volantem. Díky zapracování 
poznatků, získaných u modelu F-Type, poskytuje řízení 
ještě lepší zpětnou vazbu. V kombinaci s  vektorováním 
točivého momentu a systémem pohonu všech kol 
přináší nový F-Pace výbornou agilitu na jakémkoli 
povrchu a za jakéhokoli počasí.

Nový model byl testován ve stejně náročných 

podmínkách a na silnicích jako ostatní modely značky 
Jaguar - v zatáčkovitých horských průsmycích, po 
silnicích plynoucích krajinou nebo na dálnicích. 
„Nedělali jsme žádné kompromisy nebo výjimky. Nový 
F-Pace musí být opravdový Jaguar,“ uvedl šéfinženýr 
Jaguaru Mike Cross. Tým Jaguaru pro integritu zanesl 
své subjektivní dojmy do počítačového programu CAE, 
který používá CAE tým pro vytváření dynamiky vozu. 
Zdokonalené počítačové modely následně přinesly 
ještě lepší výsledky počítačových simulací a naopak. 
Tato interaktivní smyčka průběžného vylepšování 
zaručuje, že prototypy vozů jsou ještě lepší a těží 
z kompletního procesu úprav a připomínkování.

Jaguar F-Pace sází na jízdní vlastnosti a ovladatelnost

více na
www.autoweek.cz



V roce 1995 byly automobily s hybridním pohonem 
ještě nevyzkoušené experimentální stroje s mlhavou 
budoucností. První hybridní vozy značky Toyota 
se začaly prodávat v Japonsku v roce 1997. Během 
prvního roku si jich zákazníci koupili 300. Už rok poté 
se prodej zvýšil na 17 600 aut. 

Doposud se celosvětově prodalo 8 048 400 hybridních 
Toyot. Téměř polovina z nich se prodala v  Japonsku. 
V  Evropě se prodalo 930 000 hybridních vozů. 
Nejprodávanější v  Evropě byl Prius s téměř 280 000 
prodaných kusů, druhý byl hybridní Auris s 230 000 
registrovanými vozy. 

Toyota vypočítala, že do letošního 31. července její 
hybridní vozidla pomohla ušetřit přibližně 58 milionů 
tun emisí CO2 v porovnání s vozy podobné velikosti 
poháněnými klasickým zážehovým motorem. Toyota 
rovněž odhaduje, že její vozy s hybridním pohonem 
pomohly ušetřit přibližně 22 miliard litrů benzinu 
v porovnání s vozy srovnatelné velikosti a jízdních 
výkonů poháněnými zážehovým motorem.

Hybridy si již našly své stabilní místo po celém 
světě. Od uvedení modelu Prius v roce 1997 Toyota 

postupně rozšiřovala svoji nabídku hybridních modelů 
- od kompaktního Yarisu Hybrid až po nedávno 
ohlášenou Toyotu RAV4 Hybrid. Toyota nabízí 30 
různých osobních modelů s hybridním pohonem a 
jeden hybridní model s technologií plug-in.

Toyota prosazuje hybridní pohon jako základní 
ekologickou technologii 21. století.

Prodej hybridních vozů automobilky Toyota

Japonsko 3 887 800

Severní Amerika 2 789 100

Evropa 930 100

Ostatní 441 400

Celosvětově 8 048 400

Toyota prodala přes 8 milionů hybridních vozidel

více na
www.motorsporting.cz


