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Škoda modelem Kamiq doplňuje rodinu SUV
Popularita vozů SUV neustále roste. Zejména
ta menší, předurčená především do městského
provozu a nikoliv k jízdám mimo silnice, získávají
stále větší oblibu. Na to reaguje i Škoda
a k modelům Kodiaq a Karoq přidává třetí K-q.
Nejmenší člen rodiny se jmenuje Kamiq a na nic
si nehraje. Přijíždí bez nabídky pohonu všech kol,
takže v podstatě jde o zvýšenou verzi modelu
Scala. Jeho cílem je oslovit zejména soukromé
zákazníky, kteří myslí nejen na praktické
přednosti, ale dají i na emoce.
Základem pro Kamiq je, stejně jako u modelu
Scala, koncernová platforma MQB A0. Nově
vyvinutý podvozek se speciálně pro Kamiq
připravenými tlumiči má v porovnání s modelem
Scala o 39 mm větší světlou výšku. Proti Scale
jinak naladěn, aby se předešlo tendenci
k naklánění danou vyšší stavbou.
Od Scaly se Kamiq už na první pohled liší
i robustnějším designem, kde jsou poprvé LED
světlomety pro denní svícení umístěny nad
hlavními světlomety. Pro případ, že by zákazník
přece jen uvažoval o jízdě mimo asfalt, se nabízí
sada pro zlepšení ochrany podvozku.

Díky rozvoru 2651 mm při délce 4241 mm je
vnitřní prostor velký vpředu i vzadu, takže je na tom
Kamiq lépe než jeho koncernoví sourozenci Arona
a T-Roc - těch pár milimetrů je opravdu znát.
Kamiq bude uveden na trh se dvěma
přeplňovanými tříválci 1,0 TSI o výkonu 70 kW (95
k) nebo 85 kW (115 k) a turbodieselem 1,6 TDI
o výkonu 85 kW (115 k). Kromě základního tříválce
je jako alternativou k přímo řazeným převodovkám
lze kombinovat i se sedmistupňovou převodovkou
DSG. Na podzim je doplní zážehový čtyřválec 1,5
TSI/110 kW (150 k). Od konce roku bude poprvé
v SUV Škoda i motor na CNG 1,0 G-Tec/66 kW (90 k).
Výroba v Mladé Boleslavi už začala. Zahájení
prodeje bude 4. září, ale prodejci značky už
přijímají objednávky - aktuálně jich už mají okolo
1600. Cílem je do konce letošního roku dodat
českým zákazníkům 3000 vozů. Už v příštím roce
by se měl Kamiq zařadit k modelům s prodejem
přes 100 000 kusů ročně, přičemž bezmála třetina
z tohoto počtu by měla najít kupující v ČR.
Více o Škodě Kamiq na str. 10 (dostupné
po stažení pdf verze)

více na
www.autoweek.cz

Výsledky kontrol pseudohistorických vozidel v Praze
Náměstek pražského primátora pro
oblast dopravy Adam Scheinherr zveřejnil
výsledky
kontrol
pseudohistorických
vozidel a autobusů Hop-On Hop-Off. Z 58
kontrolovaných vozidel jich 55 (!!!) bylo se
závadou, deset na místě odtaženo a 22
vozidel musí jít na novou STK. Jedno bylo
zajištěno kriminální policií pro chybějící
identifikační číslo vozidla. U. K vidění
bylo kolo uchycené jedním šroubem,
podomácku
svařovaný
rám,
ostré
vyčnívající hrany na obvodu a kolech,
zpětná zrcátka z motocyklů, nefunkční
světlomety, ostřikovače a stěrače…
Na
pseudohistorických
vozidlech
je zarážející i jejich registrace. Chybí
jim dokumenty pro provozování taxi
služby nebo koncese. Vozidla jsou
registrovaná jako lesnické a zemědělské

stroje, sněžná rolba nebo šestimístný
motocykl s pohonem LPG. Jedno auto
nemělo registraci vůbec žádnou. U Tschu
Tschu vláčků hodnoty emisí při startu
překračovaly limit 200x.
Doufejme, že v rámci šetření Magistrát
prověří i kdo těmto vozidlům vydává
technické oprávnění, kde procházela STK
a SME a vyvodí z toho patřičná opatření.

Škoda Auto uvedla do provozu novou lakovnu
Škoda Auto otevřela v hlavním
závodě v Mladé Boleslavi novou lakovnu.
Lakováno zde bude až 168 000 karoserií
ročně, čímž se celková kapacita

lakování zvýší na 812 000 kusů ročně.
Do nového provozu investovala Škoda
Auto 214,5 milionů eur a vytvořila zde 650
nových pracovních míst. Zařízení patří
k nejmodernějším a nejekologičtějším
svého druhu v Evropě. Řadu pracovních
operací převezme nebo podpoří celkem
66 robotů. K nejmodernějším technickým
zařízením lakovny patří například plně
automatický dopravníkový systém pro
jednotlivé karoserie během přípravy
a aplikace základního laku. Tento
dopravníkový systém umožňuje zvolit
procesní parametry individuálně pro
každý vůz. U běžných lakovacích linek
není možné z důvodu transportu karoserií
na řetězových dopravníkových pásech
provést taková nastavení na míru.

více na
www.autoweek.cz

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic zvyšuje napětí
Daimler vysílá do souboje prémiových
vozidel s elektrickým pohonem crossover EQC
určený nové skupině zákazníků, pro něž to bude
první elektromobil s komfortem srovnatelným
s auty se spalovacími motory. Koncept vychází
z crossoveru GLC včetně vzduchového pérování
a má i stejný rozvor náprav 2873 mm. EQC 400
je dlouhý 4761 mm a má zavazadlový prostor
o objemu 500 l.
Na první pohled se EQC pozná podle LED
lišty přes celou šířku přídě. Nový design interiéru
se označuje jako Electric Art s odlišnými barvami,
podsvícením a jinými materiály než najdeme
v GLC.
Dva elektromotory jsou každý u jedné
nápravy, takže zajišťují stálý pohon všech
kol. Jejich kombinovaný výkon je 300 kW
(408 k) a největší točivý moment 760 N.m.
Vůz o hmotnosti 2350 kg dosahuje zrychlení
z 0 na 100 km/h za 5,1 s a největší rychlost je
elektronicky omezena na 180 km/h.
Řidič může volit z jízdních režimů, ovlivňujících
využití elektrické energie: Sport, Comfort
(výchozí nastavení), Standard, Eco a Max
Range. Řidič může páčkami pod volantem volit
míru rekuperace: D+ bez rekuperace, umožňující
režim plachtění, Dauto s inteligentním řízením,

D normální (výchozí stav), D- střední a D-- silná
s intenzivním brzděním, umožňující jízdu jen na
jeden pedál.
Akumulátor vyrábí vlastní firma Deutsche
Accumotive v Kamenci u Drážďan. Má kapacitu
80 kWh pro dojezd 374 až 417 km podle WLTP
(spotřeba 22,3 až 25,0 kWh/100 km). Na
akumulátor se poskytuje garance na 70 %
původní kapacity na 8 let resp. ujetí 160 000 km
vázaná na každoroční kontrolu v autorizovaném
servisu. Akumulátor lze nabít z domácí zásuvky
za 40 hodin nebo u veřejných dobíjecích stanic.
Stejnosměrným rychlodobíjením s výkonem 110
kW se na 80 % nabije za 40 minut.
Mercedes-Benz EQC se vyrábí v závodě
v Brémách (stejně jako GLC). Při příležitosti
zahájení prodeje automobilka připravila
i speciální edici EQC Edition 1886, odkazující na
rok zrodu automobilu. Prodejní cena za EQC 400
4Matic začíná na 1 965 000 Kč. Ve standardní
výbavě jsou mj. světlomety Multibeam LED,
multimediální systém MBUX s hlasovým
ovládáním, možnost dálkově spustit klimatizaci
nebo vytápění, navigační systém EQ zvyšující
ekonomiku jízdy, nejmodernější bezpečnostní
a asistenční systémy atd. K prodejcům první
objednané vozy dorazí v polovině září.
více na
www.autoweek.cz

Golf VIII: začalo odpočítávání
Přes veškerou euforii, která obklopuje
elektromobily, když Volkswagen uvádí
nový Golf, jde o mimořádnou událost.
Kompaktního bestselleru se už v sedmi

generacích a vyrobilo víc než 35 milionů
kusů. Představení osmé generace
Golfu ovšem Volkswagen stáhl z IAA ve
Frankfurtu, protože tam bude vše zaměřeno
na premiéru elektricky poháněného
modelu nové generace ID.3. Světová
premiéra Golfu VIII se proto odehraje až
na podzim ve Wolfsburgu. Maskované
prototypy ukazují, že to bude skutečný
golf - pětidveřový hatchback s obvyklými
proporcemi. Hlavní designér Volkswagenu
Klaus Bischoff je nicméně přesvědčen:
„Osmá generace bude okouzlující!“
Podle svých tvůrců se nový Golf posunul
do věku digitalizace, asistovaného řízení
a online funkcí a služeb.

Není to joke, je to nový Juke
Mínění o tomto vozidle bylo vždy
rozporuplné. Zatímco jeho příznivci jsou
nadšení jeho jízdními vlastnostmi, jeho
kritici považují Nissan Juke spíše za vtip
(joke), i když milý. Milion prodaných aut
od roku 2010 nicméně ukazuje, že to nebyl
špatný vtip. Po tak dlouhém výrobním
cyklu přišel čas na novou generaci.
Už 3. září chce Nissan konečně přinést
světlo do tmy a zveřejní první fotografie
druhé generace tohoto provokativního
crossoveru.

Další témata 34.–35. týdne na autoweek.cz
Ferrari rozšíří nabídku – ale ne moc
EQ Power pro Mercedesy tříd A a B
Škoda Auto DigiLab spouští mobilní aplikaci Citymove
Opel vstoupí do rallye s Corsou s elektrickým pohonem
Nové plug-in hybridy od BMW 225xe Active Tourer a sedany
330e a 530e resp. 530e xDrive
Avia slaví 100 let

více na
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Nový start Opelu v Eisenachu
Šéf společnosti Opel Michael Lohscheller
má důvod k radosti. Z výrobní linky v Eisenachu
sjel první Opel Grandland X. Výrobní závod tak
má zajištěnou další existenci. V současné době
je zde 1200 zaměstnanců z 20 zemí. Pro PSA je
velkým krokem zavázat se k výrobě v Německu,
což je hodně drahá lokalita.
Lohscheller říká: „S výrobou Grandlandu
X otevíráme novou kapitolu pro náš závod.
Přinášíme do Eisenachu velkou budoucnost
ze dvou důvodů: Grandland X se nabízí
v rozvíjejícím se segmentu SUV a bude to první
hybrid, který bude Opel vyrábět, takže Eisenach
bude hrát důležitou roli při realizaci našeho
obchodního plánu Pace!. Ten jsme představili
před dvěma roky a od té doby je Opel úspěšný.
Do budoucna bude nejen udržitelně ziskový
a globální, ale také elektrický.“

Grandland X v plug-in hybridní verzi může
ujet až 52 km na čistě elektrický pohon, takže
v Německu má nárok na fi nanční podporu
elektrifikace snížením daně na polovinu. Pro
Opel je důležité, aby konečně přenesl své
modely na trhy mimo Evropu. Grandland X
z Eisenachu bude koncem tohoto roku uveden
v Rusku a dalšími novými trhy budou Maroko
a Namibie.
Obecně se Opel díky příslušnosti k PSA
ukazuje jako agilnější. Moudrým rozhodnutím
se jeví ﬂ exibilní víceenergetická platforma.
Závod v Eisenachu nyní může vyrábět modely
s hybridním pohonem, zážehovými i vznětovými
motory. S novými procesy a novou platformou
musí snížit výrobní náklady. Základem budou
automatizace a lepší využití kapacit a zdrojů.

Do roku 2024 chce Opel nabízet každý model
v elektrifikované verzi. Kromě Grandlandu
X Hybrid4 „Made in Eisenach“ odstartuje
elektrickou ofenzivu Opelu nová Corsa v čistě
elektrické verzi. Po 18 letech ztrát Opel v prvním
pololetí dosáhl rekordní provozní zisk 700 milionů
eur - o více než třetinu vyšší než za stejnou dobu
v roce 2018.
více na
www.autoweek.cz

První nabíjecí stanice Ionity v ČR
Evropská síť rychlodobíjecích stanic
Ionity s výkonem až 350 kW vstupuje
oficiálně do ČR. První nabíjecí stanice
bude otevřena v druhé polovině září
u čerpací stanice OMV Beroun-jih na
dálnici D5 ve směru do Prahy. Každá ze
čtyř instalovaných jednotek bude schopna
dobíjet prostřednictvím standardního
konektoru CCS2 elektromobily s využitím
výkonu až 350 kW. Mnichovská společnost
Ionity je společný projekt BMW, Daimleru,
Fordu a VW Group se značkami Audi
a Porsche. Do ČR přináší nejpokrokovější
technologii dobíjení elektromobilů.
Dobíjecí stanicí v ČR Ionity rozšiřuje

spolupráci se společností OMV, která se
osvědčila v Rakousku a dalších zemích.
Jejím cílem je do konce roku 2020 v Evropě
vybudovat až 400 dobíjecích lokalit Ionity.

ČEZ nabídne150 kW dobíjení
Skupina ČEZ, provozující
aktuálně nejrozsáhlejší tuzemskou
síť veřejných dobíjecích stanic pro
elektromobily, uvede v pražské
Duhové ulici do provozu první
stojan, který umožní dobíjení
výkonem až 150 kW. Jedná se
o první fázi pilotního projektu,
v další fázi bude doplněn o systém
akumulace energie. Do doby
instalace akumulačního systému
bude proto výkon stanice omezen

na úroveň ca 80 kW, po jeho
instalaci bude stanice nabízet plný
výkon 150 kW. ČEZ aktuálně v ČR
provozuje více než 170 veřejných
dobíjecích stanic, z toho je 114
rychlodobíjecích o výkonu 50 kW.
V případě 150 kW stanic z produkce
společnosti ABB se jedná o řešení,
které bude postupně přebírat roli
infrastruktury pro rychlé okamžité
dobití na hlavních silničních tazích
a ve městech.

Krátce

Toyota Motor získá 5 % akcií společnosti Suzuki Motor.
Čínská státní rada vyzvala místní samosprávy, aby odstranily restrikce omezující prodej
nových aut.
Donald Trump ujistil japonského premiéra Abeho, že „pro tuto chvíli“ neplánuje clo na
japonská auta.
Opel se ve 4. čtvrtletí vrátí na ruský trh s vozy montovanými ve městě Kaluga – před lety
jej odtud stáhlo vedení GM.
Výpadek proudu v datovém centru Nissanu v Denveru způsobil chaos ve výrobě
a problémy pro 1300 amerických prodejců.
více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Auto roku 2019 bude
organizovat Eliáš
Překvapivá změna se uskuteční na
pozici organizační agentury ankety Auto
roku 2019. Loňský ročník organizovala
FM Media Jakuba Rejlka, která měla mít
smlouvou zajištěnu zakázku na další tři
roky. Rejlkovu agenturu ale nahradí už
letos Race Day Adama Eliáše.
„Změna přišla po dohodě, Jakub
Rejlek bude na anketě nadále
spolupracovat,“ upřesnil tajemník Svazu
dovozců automobilů Josef Pokorný, který
koordinuje aranžmá ankety.

Hyundai Nošovice chystá
personální změnu
Z Hyundai Motor Manufacturing Czech
(HMMC) v září odejde podle dostupných
informací její general manager Petr Vaněk,
který se rozhodl pro jinou kariéru. Pro
automobilku pracuje už od dob výstavby
nošovického závodu, od roku 2006 byl
zodpovědný mimo jiné za komunikaci
s médii. Vaňka má na pozici nahradit
manažer, který přijde z oblasti mimo
automobilový průmysl.
„Jde o PR specialistu, jeho jméno
automobilka oznámí na konci srpna,“ řekl
nám informovaný zdroj.

Společnost LKQ oznámila změnu v evropském vedení
S p o l e č n o s t L K Q C o r p o ra t i o n
oznámila, že výkonný viceprezident
a generální ředitel LKQ Europe John S.
Quinn informoval o svém odchodu do
důchodu. Jeho nástupcem bude od 1.
října 2019 Arnd Franz, aktuálně provozní
ředitel LKQ Europe. LKQ Europe je
předním distributorem automobilových
náhradních dílů v Evropě. V současné
době zaměstnává více než 27 000 lidí ve
21 evropských zemích a prostřednictvím
své sítě 1100 poboček obsluhuje 700 000
zákazníků. Skupinu zastupují společnosti

Euro Car Parts, Sator Group, Rhiag
Group, Elit, Auto Kelly, Stahlgruber Group
a Atracco.

více na
www.automakers.cz
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Škoda Kamiq
s pokrokovou
technikou
Auta na zemní plyn
nejlepší pro životní
prostředí

VW ukáže na IAA ve
Frankfurtu novou tvář

Nejčernější
z černých BMW
X6 Vantablack

Škoda Kamiq s pokrokovou technikou
Kamiq může být na přání vybaven systémem
Sport Chassis Control se sportovním, o 10 mm
sníženým podvozkem a elektricky ovládanými
tlumiči. Řidič pak může přepínat režimy Normal
a Sport pomocí volby jízdního režimu Driving
Mode Select.
Při plném obsazení zůstanou je za elektricky
zavíraným (za příplatek) víkem zavazadlového
prostoru k dispozici objem 400 l, sklopením
dělených zadních sedadel jej lze zvětšit na 1395 l.
Sklopné opěradlo sedadla spolujezdce umožňuje
přepravu objemných předmětů až do délky 2447
mm. Součástí standardní výbavy jsou střešní
nosiče.
Kamiq má, stejně jako Scala, nový koncept
interiéru, za příplatek s tzv. virtuálním kokpitem
s 10,25" displejem. Systémy infotainmentu

vycházejí ze třetí generace modulární stavebnice
infotainmentu koncernu Volkswagen VLO. Mají
volně stojící displej o velikosti 6,5“ až 9,2“.
Karta eSIM zajišťuje kromě standardně
dodávané funkce eCall i přístup k mobilním
online službám Škoda Connect. K dispozici je
také bezdrátové propojení chytrého telefonu
SmartLink.
Volitelná ochrana okrajů dveří, která se
při otevřených dveřích automaticky vyklopí,
zabraňuje poškození na těsných parkovacích
místech a je jedním ze Simply Clever nápadů,
které usnadňují život ve vozech Škoda a odlišují
je od konkurence. Dalšími jsou např. škrabka na
led za uzávěrem palivové nádrže, odnímatelná
svítilna na bočním panelu zavazadlového prostoru
nebo malé odpadkové koše v předních dveřích.

více na
www.autoweek.cz

Auta na zemní plyn nejlepší pro životní prostředí
Navzdor y iniciativám posledních let
podporujících elektromobilitu, automobily na
zemní plyn produkují během svého životního
cyklu nejméně skleníkových plynů. V současné
době nabízejí nejlepší klimatickou rovnováhu
ze všech dostupných typů pohonů.
Podle analýzy výzkumné společnosti
Joanneum Research, zpracované na zakázku
německého autoklubu ADAC, po porovnání
všech příslušných potřeb energie během
celého životního cyklu vozidla, jsou vozy jezdící
na CNG energeticky výkonnější než auta na
benzin, naftu a dokonce i než elektromobily
pokud využívají současný mix zdrojů elektrické
energie v Německu. Pouze při použití 100 %
obnovitelných zdrojů elektřiny má elektromobil
lepší bilanci.
Studie byla zaměřena na kompaktní
automobily, tedy srovnatelné s Volkswagenem
Golf, a předpokládala roční nájezd 15 000 km
s životností vozidla 15 let. Elektricky poháněný
vůz je v energetické bilanci proti motorům na
benzin výhodnější až po ujetí 127 500 km resp.
8,5 roku provozu. Ve srovnání s motory na naftu
je na tom elektrický pohon ještě mnohem hůř
– v celkové bilanci se jeví jako ekologičtější
až po ujetí 219 000 km nebo 14,6 roku, což je
doba značně přesahující využitelnou životnost
akumulátorů.
Vynikající výsledek vozu na zemní plyn
ukazuje, jak dobrá může být rovnováha

skleníkových plynů u konvenčních motorů.
Pokud by navíc nadále rostl podíl biometanu
získávaného z odpadu a zbytkových materiálů,
mohl by být tento výsledek ještě lepší.
Navzdory podpoře elektromobility mají
jasnou výhodu automobily na zemní plyn. Studie
ukázala, že bivalentní automobil, který pohání
zemní plyn nebo benzin, má uhlíkovou stopu
při použití CNG výrazně lepší. Automobily při
jízdě na zemní plyn vyprodukují během svého
životního cyklu nejméně skleníkových plynů.
Ještě lépe na tom jsou vozidla na vodík (tzn.
vozidla s palivovými články) a elektromobily
při využití elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ani
jedno z toho zatím není obecně dostupné.
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Zemřel Ferdinand Piëch
Bývalý předseda představenstva, generální
ředitel a předseda dozorčí rady koncernu
Volkswagen AG Ferdinand Karl Piëch, který
přeměnil německý koncern v globální
automobilový konglomerát, ale také skvělý
inženýr, který stál u zrodu několika legendárních
automobilů, a vnuk konstruktéra Ferdinanda
Porscheho zemřel ve věku 82 let.
Jako skvělý inženýr se Piëch po nuceném
odchodu z rodinné automobilky Porsche
prosadil v Audi, odkud
jeho cesta vedla do
vedení
koncernu
Volkswagen. Jeho vedení
koncernu bylo nesporně
mimořádně úspěšné.
Když se v roce 1993
ujal místa generálního
ředitele ve Wolfsburgu,
měl koncern VW 250
000 zaměstnanců, kteří
vyráběli tři miliony aut
ročně a s polečnos t
vykázala ztrátu dvou
miliard marek (asi 1
miliarda USD). V době,
kdy z důvodu věku v roce
20 02 přešel do čela
dozorčí rady, kde zůstal
až do roku 2015, o 30 % více zaměstnanců
vyrábělo o 70 % víc automobilů a vytvořilo čistý
zisk 2,6 miliardy eur (1,5 miliardy USD).
Pod jeho vedením Volkswagen ke svým
masově vyrábějícím značkám připojil Bentley,
Lamborghini a Bugatti, výrobce motocyklů
Ducati a proměnil Audi v producenta

vyhledávaných prémiových automobilů. Navíc
získal kontrolu nad výrobci nákladních vozidel
MAN a Scania. Prosadil modulární konstrukční
techniku vycházející ze sdílených platforem
mezi různými značkami v rámci říše VW.
Méně očividné, ale pro Volkswagen možná
škodlivější, je dědictví Piëchova autokratického
způsobu vedení. Strach, který z něho vyplýval,
nejen umlčoval odpůrce, ale v kombinaci
s mnohdy přehnaně v ysok ými nárok y
pravděpodobně přispěl
ke zrodu řešení, které
mělo za důsledek pro
VW hodně nákladnou
krizi
způsobenou
a f é r o u D i e s e l g a t e.
Pro jeho scho pno s t
ne ko m p ro m i s ně s e
zbavovat svých soupeřů
a kritiků ve vedení i bojem
proti dalším rodinným
pří s lu š ní kům t ýdení k
S piegel atmosféru
ve vedení VW tehdy
popisoval jako „Severní
Korea bez pracovních
táborů“.
Ferdinand Piëch byl
dominantní postavou
rodinného klanu a jediným jeho členem,
který zasvětil celý svůj život budování zdroje
bohatství rodiny. Přesto byl v roce 2015 v rámci
mocenského boje o moc ve vedení koncernu,
který nastal ještě před propuknutím aféry
Dieselgate, svými příbuznými zavržen. Uražen se
zbavil všech akcií a poslední měsíce žil v ústraní.
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VW ukáže na IAA ve Frankfurtu novou tvář
Společnost VW chce na IAA 2019 ve Frankfurtu
nad Mohanem pod heslem „Nový Volkswagen“
představit světové veřejnosti nové logo, první
audio logo a novou podobu značky. Volkswagen
věří, že s elektromobilem ID.3 způsobí stejný
historický průlom jako s Broukem a Golfem.
„Komplexní rebranding je logickým
důsledkem změny strategické orientace naší
značky. Nový Volkswagen se prezentuje jako silný
a svěží, s pozitivním a sympatickým vzhledem,“
zdůrazňuje člen představenstva Jürgen
Stackmann. Cílem je vytvořit nový, moderní
a fascinující zážitek se značkou po celém světě
a napříč všemi komunikačními kanály.
„Nový design značky ukazuje mobilitu, která
je přirozenou součástí lidského života. V novém
věku mobility nové logo znamená „především
digitální“, a to bez filtru,“ vysvětluje hlavní
designér Volkswagenu Klaus Bischoff, který se
podílel na návrhu nové firemní identity.
Budoucí vzhled by měl být nejen odvážnější
a pestřejší pro digitální budoucnost. Jazyk image
značky se chce velmi lišit od toho, co dosud
Volkswagen představoval.

Marketingový ředitel společnosti Volkswagen
Jochen Sengpiehl vysvětluje: „V budoucnu už
v podstatě nepůjde o představení dokonalého
reklamního světa. Mnohem více se chceme
ukázat jako „humánnější“ a „živější“, brát vážněji
názory na zákazníka a vyprávět autentické
příběhy. Pak už VW nebudou auta, ale v centru
všeho bude mnohem více životní prostředí
a mobilita lidí. Poprvé bude mít značka zvukové
logo, které nahradí původní slogan značky.“
Nová fáze uvádění elek tromobilit y
a digitalizace také zahrnuje základní
přesměrování komunikace společnosti s jejími
zákazníky. Jako výrobce bude Volkswagen
poprvé schopen komunikovat přímo se
zákazníkem prostřednictvím propojení vozidla,
prodejců a zákazníků v ekosystému Volkswagen
se zaměřením na zákazníka. Volkswagen se tak
změní z automobilky v poskytovatele mobilních
služeb přesahujících vlastnictví auta zákazníkem.
Proto se zásadně transformuje struktura prodeje
spolu s přeorientováním prodejců a marketingu.
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Nejčernější z černých BMW X6 Vantablack
Třetí generace Sports Activity Coupé BMW
X6 se připravuje na světovou premiéru na IAA
ve Frankfurtu (12. až 22. září 2019). Vystavený
vůz bude lákat návštěvníky jako černá díra ve
vesmíru. Jeho jedinečný vzhled bude černý
a ještě černější – bude mít povrch Vantablack.

Unikátní lakování vychází z nanostruktury
vyvinuté pro cesty do vesmíru. Vantablack je
složen z nanotrubic (Vertically Aligned Nano
Tube Arrays) a jde o nejčernější známou látku
absorbující 99,965 % viditelného spektra.
Na povrchu pokrytém touto látkou již jsou
jeho struktur y pro lidské oko
nerozeznatelné, takže se objekty
jeví jako dvourozměrné.
J e n že Va nta b l a c k j e ve
skutečnosti nevhodný jako povrch
pro auto, protože jeho použití
znamená, že všechny pečlivě
vytvořené detaily designu nelze
vnímat. Aby nedošlo k efektu černé
díry na tvaru X6, bude vozidlo
vybaveno mírně nalakovanou
verzí, konkrétně látkou vyvinutou
pro architekturu a vědu Vantablack
VBx2. Tu je možné nastříkat a přitom
je nalakovaná plocha stále
považována za „super černou“, ale
umožňuje alespoň základní reﬂexy.
Chromové detaily vystaveného
X6 jsou speciální barvou ještě víc
zvýrazněny.
více na
www.autoweek.cz

