
Pokud chcete něco navíc, klikněte sem a stáhněte si jako pdf.

37. týden 2018

AutoTablet.cz
novinky z www.autoweek.cz

http://www.autotablet.cz


To, čeho se automobilový průmysl ale i odboráři 
obávali, přišlo: Výbor pro životní prostředí 
Evropského parlamentu na návrh maltské 
sociální demokratky Miriam Dalliové vyzval 
ke zpřísnění limitů CO2 u automobilů. Do roku 
2025 se mají snížit emise CO2 o 20 % a do roku 
2030 o 45 % v porovnání s průměrem 95 g/km 
požadovaným do roku 2021. Poprvé jsou do 
tohoto požadavku zahrnuta také lehká užitková 
vozidla. Navíc má být 20 % prodávaných 
vozidel v roce 2025 bez znečišťujících emisí v 
místě provozu a v roce 2030 by to mělo být 40 
%. Evropská komise navrhovala snížení o 15 % 
resp. 30 % bez kvót pro elektromobily. V prvním 
pololetí 2018 byl podíl prodeje elektromobilů v 
Evropě 0,75 %.

Evropská asociace výrobců automobilů ACEA 
bije na poplach. „Velmi přísné požadavky 
na snížení emisí jsou zcela nerealistické, 
protože by vyžadovaly masivní a náhlý posun 
k elektromobilitě. Rámcové podmínky pro 
takovýto seismický posun vůbec nejsou 
vytvořeny a spotřebitelé nejsou připraveni plně 
přejít na elektrický pohon,“ uvedl generální 
tajemník ACEA Erik Jonnaert.

Jonnaert dodal: „Dovolte mi to vyjádřit jasně: 
jsme plně odhodláni posunout se směrem k 
mobilitě s nulovými emisemi. Tento přechod 
však musí být uskutečněn v tempu, které je 
zvládnutelné. Je to důležité nejen pro naše 
odvětví a jeho zaměstnance i spotřebitele, ale 
i pro členské státy, které budou mít obrovskou 
práci, aby zajistily dostatečnou infrastrukturu 
dobíjecích stanic.“

ACEA rovněž upozorňuje, že postoj Výboru 
pro životní prostředí zcela kontrastuje s postoji 
ostatních zúčastněných výborů (ITRE a TRAN). 
„Doufáme, že Evropský parlament využije 
příležitosti k tomu, aby tento návrh znovu 
přezkoumal a aby jej víc přiblížil realitě,“ uvedl 
Jonnaert.

„Hlasování překonává technickou a 
ekonomickou realitu. Navrhované cíle nejsou 
v tomto období proveditelné a povedou v 
Evropě ke ztrátě mnoha pracovních míst. 
Tyto požadavky jsou v rozporu s politickým 
cílem posilování růstu a zaměstnanosti v 
Evropě,“ řekl prezident Asociace německého 
automobilového průmyslu VDA Bernhard 
Mattes.

Rozhodnutí výboru musí schválit Evropský 
parlament předtím, než začnou jednání s 
členskými státy. Ta nebudou snadná, neboť 
země se silným automobilovým průmyslem, 
jako jsou Německo, Francie nebo Itálie, ale 
i země V4, se obávají ztráty pracovních míst 
a zastavení ekonomického růstu. Spolková 
ministryně životního prostředí Svenja Schulzeová 
(SPD) ovšem za rozhodnutím Výboru pro 
životní prostředí Evropského parlamentu stojí: 
„Kompromis ve Výboru pro životní prostředí je 
dobrým základem: nízké emise CO2 přinesou 
prospěch pro klima i spotřebitele, kteří spotřebují 
méně pohonných hmot ve svých vozech.“ Ona 
sama by upřednostnila snížení o 50 % do roku 
2030. Německá Environmental Aid dokonce 
požaduje snížení emisí CO2 do roku 2030 o 75 %.

více na
www.autoweek.cz
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DS 3 Crossback: restart značky DS
DS Automobiles s malým městským SUV 
DS 3 Crossback otevírá novou kapitolu 
své historie. Vůz druhé generace poprvé 
používá platformu CMP (Common 
Modular Platform). Je dlouhý 412 cm 
a má objem zavazadlového prostoru 
350 l. DS 3 Crossback chce oslovit 
především ty zákazníky, kteří vyhledávají 
nové technologie a touží po stylovém 
dynamickém SUV. Kromě špičkové 
techniky jim nabídne i rozsáhlé možnosti 
personalizace vozu s pěti styly interiéru. V 
nabídce budou zážehové motory PureTech i turbodiesely HDi. Od druhé poloviny roku 
2019 se přidá verze s elektrickým pohonem a dojezdem 300 km. K dispozici bude také 
systém semiautonomní jízdy DS Drive Assist použitelný do rychlosti 180 km/hod. DS 3 
Crossback se představí na pařížském autosalonu 2018, vyrábět se bude v Poissy a s 
jeho uvedením na trh v ČR se počítá v první polovině roku 2019.
více na www.autoweek.cz

Kia ProCeed spojuje kombi a kupé 
Kia rozšiřuje nabídku verzí nové 
generace modelu Ceed o sportovní 
kombi typu Shooting brake. Úkolem 
verze ProCeed bude přilákat k 
modelové řadě Ceed resp. ke 
značce Kia nové zákazníky nabídkou 
karoserie, jakou u žádné jiné značky 
v tomto segmentu nenajdou. Nová 
verze je o 43 mm nižší než kombi Ceed 
SW, ale ostatní rozměry jsou prakticky 
identické včetně rozvoru náprav 2650 

mm. Zavazadlový prostor má objem 594 l, zatímco u Ceedu SW to je 625 l. Orientaci 
na vyhraněnou skupinu zákazníků potvrzuje to, že ProCeed bude nabízen výhradně 
ve sportovní výbavě GT Line nebo jako GT. K dispozici budou zážehové motory s 
turbodmychadlem 1,0 T-GDI/88 kW (120 k), 1,4 T-GDI/103 kW (140 k) a 1,6 T-GDI/150 
kW (204 k) nebo turbodiesel 1,6 CRDi/100 kW (136 k). Prodej ProCeedu bude zahájen 
v prvním čtvrtletí příštího roku.
více na www.autoweek.cz



VinFast je první vietnamský výrobce automobilů. 
AutoBest exkluzivně přináší neuvěřitelný příběh 
přímo z místa děje. Příběh VinGroup začal před 
25 lety, když absolvent Institutu geologického 
průzkumu v Moskvě Phạm Nhật Vượng odjel 
na Ukrajinu. Tam založil rychlé občerstvení s 
dehydratovanou rýžovou pastou. V roce 2009 
mu Nestlé za tuto firmu vyplatilo 150 milionů 
dolarů!

Ve Vietnamu Phạm posílil své podnikání v oblasti 
cestovního ruchu a pohostinství. Společnost 
VinGroup se rozvíjela exponenciálně i v 
obchodu s nemovitostmi, maloobchodu, 
vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství. V roce 
2018 měla aktiva v hodnotě více než 32 miliard 
dolarů, vlastní přes 1500 obchodů VinMart, 56 
obchodních center a prodala více než 14 000 
bytů. Její obrat za rok 2017 činil 4 miliardy dolarů 
a hrubý zisk 1 miliardu. 

Vloni 2. září byla založena automobilka VinFast 
a letos na začátku léta firma VinSmart, která 
se zaměří na oblast IT a nových technologií. 
Generální ředitel VinFastu Američan James 
de Luca říká: „Samozřejmě jsem byl zprvu 
skeptický. V životě jsem toho viděl hodně… ale 
to, co jsem našel zde, se vymykalo jakékoliv 
představivosti!“

Vietnamci si dali za cíl, do 24 měsíců od zahájení 
projektu - bez továrny, projektů a zaměstnanců 
- uvést na trh dva modely vyráběné ve 
vlastním závodě, kde za rok bude pracovat 
5000 zaměstnanců! „Je to investice za téměř 
3,5 miliardy dolarů,“ uvedla místopředsedkyně 
VinGroup a předsedkyně VinFast Le Thi Thu 
Thuy. Jde tedy o nejlépe finančně zajištěný 
start-up v automobilovém průmyslu! 

Továrna v Hai Phongu se rozkládá na ploše 335 
ha, z čehož 120 ha bylo získáno z vody. „Na 
místě, kde nyní jsme, bylo ještě 25. ledna 2018 
moře! Na počátku září 2018 zde můžete vidět 
výrobní haly v různých fázích procesu instalace 
výrobních technologií!“ řekl De Luca užaslým 
novinářům. V šesti výrobních halách se plánuje 
výroba 250 000 vozů ročně, ve druhé fázi 
projektu do roku 2025 až 500 000 vozů ročně. 
Mezi prvními dodavateli usazenými v areálu 
jsou Bosch, Lear, Dürr a ZF. 

Protože v regionu není kvalifikovaná pracovní 
síla, budoucí zaměstnance připravuje škola 
Eckert v Mnichově. K zajištění kvality na 
nejvyšší úrovni zde bude 1400 robotů a 1200 
autonomních vozidel. 

Více o vozech VinFast na str. 10 (jen po stažení 
pdf verze)

více na
www.autoweek.cz
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V době, kdy média pláčou nad ukončením 
produkce Volkswagenu Beetle, ohlášeným na 
rok 2019, ve Wolfsburgu chtějí v říjnu přerušit 
výrobu klíčového modelu Golf.

Nová metodika měření emisí WLTP a následné 
schvalovací procesy v koncernu Volkswagen 
nepříznivě ovlivnily výrobu. Rozsáhlost modelové 
nabídky je logickou omluvou, nicméně se nelze 
zbavit dojmu, že ve Wolfsburgu technické 
a byrokratické komplikace, spojené s WLTP, 
podcenili. Šéf odborů VW Bernd Osterloh 
přitom opakovaně apeloval na představenstvo, 
aby problémy s normami WLTP řešilo rychleji. 
„Poslední dny mezi kolegy vyvolaly obavy. 
Mnoho z nich se diví, proč jsme reagovali tak 
pozdě,“ uvedl Osterloh při setkání s generálním 
ředitelem VW Herbertem Diessem.

Volkswagen nestihnul všechny své modely 
nově schválit v termínu 1. září 2018, který 
předepisuje nový standard EU. Automobily bez 
schválení podle WLTP se již nesmějí prodávat. 
Ve Wolfsburgu doufali, že během čtyřtýdenní 
celozávodní dovolené s úplnou odstávkou 
připraví víc modelů schválených podle WLTP, a 
tak bude výroba postupně nabíhat do plného 
tempa. To se nepodařilo.

Nyní bude muset Volkswagen zřejmě přidat 
novou přestávku ve výrobě. Za tou ale nejsou 

jen komplikace se schvalováním podle WLTP. 
Novým problémem je pokles prodeje v oblasti 
Perského zálivu. Volkswagen proto chce 
produkci na začátku října na týden odstavit a 
poté ji přizpůsobit slabší poptávce po klíčovém 
modelu Golf. Oficiální rozhodnutí padne v 
příštím týdnu, nicméně vedení společnost se 
tímto návrhem již obrátilo na vedení odborové 
organizace.

Současná sedmá generace modelu Golf 
se představila na podzim 2012 a výrazný 
facelift přišel na podzim 2016. Očekává se, že 
Volkswagen představí nástupce na konci roku 
2019. 

Paradoxem je, že se současně diskutuje o 
rozšíření produkce kompaktního SUV Tiguan 
aby se uspokojila naopak rostoucí poptávka 
po nové generaci tohoto vozu. Vedle Golfu je 
Tiguan druhým základním produktem závodu 
ve Wolfsburgu. 

Také v Emdenu, kde se vyrábí především Passat, 
Volkswagen vyrábí méně vozidel, než bylo 
plánováno. Tamní zaměstnanci věří, že výrobu 
oživí produkce jiného modelu, nejlépe SUV. Proti 
přesunu výroby vozu Škoda Superb z Kvasin do 
Emdenu se totiž bouří odboráři ve Škodě Auto.

více na
www.autoweek.cz
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Citroën uvádí na český trh třetí generaci modelu 
Berlingo. Nástupce legendárního modelu, který 
v roce 1996 vytvořil zcela nový segment, má pro 
značku Citroën mimořádný význam. Už se jej 
prodalo 1,7 milionu kusů a pokud připočteme i 
užitkové verze, pak to je 3,3 milionu automobilů. 
V České republice Berlingo představuje třetinu 
prodeje značky.

Nové Berlingo se orientuje především na mladé 
rodiny s dětmi, nicméně svou všestranností vyhoví 
prakticky všem. Specifickou, zejména u nás velmi 
početnou skupinou zákazníků, jsou řemeslníci a 
živnostníci, kteří vůz přes týden využívají ke své 
práci a o víkendu jako rodinný automobil. Ti 
všichni oceňují jeho praktičnost a modularitu. 
Oslovit by je měla i nová generace, která navíc 
rozšířením použití moderních technologií cílí i na 
další skupiny klientů.

Zajímavostí je platforma, vytvořená ze dvou 
částí. Ta přední vychází z modulární platformy 
PSA EMP2, což umožňuje používat nejmodernější 
techniku jako u jiných modelů koncernu. Zadní 
část RG5 byla převzata z předchozí generace, 
což umožnilo získat velký objem zavazadlového 
prostoru. 

Nové Berlingo se poprvé nabízí ve dvou délkách 
- základní M, s délkou 440 cm a rozvorem náprav 
278 cm, a prodlouženou XL, dlouhou 475 cm s 

rozvorem 297 cm. V obou případech lze volit 
pěti- nebo sedmimístné uspořádání. 

Interiér je nejen prostorný, ale i prakticky 
vybavený. Příkladné využití prostoru pod stropem 
umožňuje multifunkční systém Modutop, na 
nějž vzadu navazuje výklopná přihrádka nad 
zavazadlovým prostorem přístupná i z interiéru 
vozu. Objem zavazadlového prostoru narostl 
na 597 l (u pětimístné verze), resp. na 983 l u 
varianty XL. Při sklopení sedadla spolujezdce lze 
přepravovat předměty o délce až 270 cm (u XL 
305 cm).

Zážehové motory 1,2 PureTech jsou nově 
vybaveny filtrem pevných částic. Turbodiesely 
jsou zcela nové 1,5 BlueHDi 16V, kde jsou filtr 
pevných částic FAP a systém selektivní katalytické 
redukce SCR nahrazeny integrovaným systémem 
SCRF. Podobně jako crossovery značky může být 
i Berlingo vybaveno systémem regulace trakce 
předních kol Grip Control.

Nové Berlingo se vyrábí ve španělském Vigu a 
portugalském Mangualde. Za akční cenu 379 
900 Kč u verze Live nabízí mimořádně bohatou 
základní výbavu. Užitková verze bude uvedena 
v listopadu.

Více vč. ceníku a technických dat, na str. 11 (po 
stažení pdf verze)

více na
www.autoweek.cz
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Tatra Phoenix 4x4 pro studenty
Tatra Trucks slavnostně předala klíč 
od vozu Tatra Phoenix zástupcům 
projektu Postav si svůj náklaďák, na 
němž spolupracují společnost Tatra 
Trucks, Kraj Vysočina, Krajská správa 
a údržba silnic Vysočina a Střední 
průmyslová škola v Třebíči. Ze stovek 
dílů, které už o prázdninách do Třebíče 
dovezly dva kamiony, začne deset 
studentů ze Střední průmyslové školy v Třebíči stavět vůz Tatra Phoenix 4x4. Studenti 
absolvují odborné školení přímo v kopřivnické automobilce Tatra Trucks a na sestavení 
vozu budou pracovat pod vedením tatrováckých mistrů. Stavba potrvá půl roku. Až 
studenti vůz sestaví, bude přepraven do Kopřivnice, kde opět za účasti studentů projde 
diagnostickým procesem i zkušebními jízdami na polygonu. Následně se nová Tatra 
stane součástí vozového parku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.
více na www.autoweek.cz

Citroën připravuje plug-in hybridní SUV
Citroën C5 Aircross je v prodeji v Číně od 
září 2017. Evropští kupující se s tímto vozem 
poprvé seznámí při autosalonu v Paříži a do 
prodeje přijde od podzimu. Citroën současně 
v Paříži jako studii předvede také C5 Aircross 
Hybrid Concept. Plug-in hybridní verze (tzn. 
s hybridním pohonem s možností dobíjení 
akumulátoru ze zásuvky) přijde do prodeje na 

konci příštího roku jako první model značky s tímto typem pohonné jednotky. Bude mít 
s čistě elektrickým pohonem dojezd na jedno nabití akumulátoru 50 km. Kombinovaný 
výkon hybridní pohonné jednotky je 163 kW (222 k).
více na www.autoweek.cz

Krátce
Čínské Chery se opět vydá do Evropy - v roce 2020 s crossoverem Exeed TX 
umožňujícím hybridní, plug-in hybridní i čistě elektrický pohon.
Aston Martin připravuje ještě do konce roku uvedení na londýnskou burzu, 
později i v New Yorku.
Nadace AAA uvedla, že využití služby Uber přijde v USA na dvojnásobek 
proti jízdám vlastním autem.
Investoři žalují VW o 9,2 miliardy eur za utajování informací v souvislosti s 
aférou Dieselgate.
VW zvažuje vytvořit skupinu superpremium z Porsche, Bentleye, Lamborghini 
a Bugatti a tu uvést samostatně na burzu.
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Pražské Valeo s novým ředitelem
Od 1. září 2018 vede pražské vývojové 
centrum skupiny Leoš Dvořák, který 
přichází ze společnosti Siemens. Na pozici 
střídá Pavla Peku, který se přesouvá na 
mezinárodní úroveň. 
Dvořák v Siemensu zastával pozici 
ředitele digitalizace se zodpovědností 
v oblastech průmyslu 4.0, inteligentních 
měst a Smart Grid. Podílel se mimo jiné 
na koordinace programů týkajících se 
technicko-technologických norem a 
standardů, testovacích laboratoří pro 
oblast průmyslu 4.0 a chytrých měst. V 
letech 2007 až 2016 pracoval Leoš Dvořák 
ve společnosti Honeywell na pozici 
technického ředitele divize Automation 
Control Solution, kde byl zodpovědný za 
design produktů v oblastech elektroniky, 
mechatroniky a softwaru s cílovým 
využitím v domácnostech, při řízení 
budov a procesů. Svou kariéru začínal 
ve společnosti AVX, kde prošel různými 
technickými a manažerskými pozicemi. 
Má za sebou i mezinárodní zkušenosti 
s projekty v El Salvadoru, Číně, USA i 
Evropě, a to ve výrobě, inženýrství, vědě 
i výzkumu.

Vít Pěkný získal doktorský titul
Matador českého autoprůmyslu 
Vít Pěkný (55) má letos napilno. Na 
začátku léta absolvoval školení Fiatu 
v Budapešti a byl jmenován novým 
ředitelem prodeje osobních vozů 
značky. Na konci srpna se opět objevil 
ve škole a bodoval ve vzdělávacím 
procesu. 
Pěkný má bohaté zkušenosti v 
automobilovém průmyslu, více jak 25 
let zastával vedoucí pozice v oblastech 
řízení prodeje, maloobchodní sítě a 
rozvoje obchodu. Několik let jsme s 
napětím také sledovali jeho studijní 
ságu. „Potřebuji pohnout se svým 
doktorským studiem na Policejní 
akademii, zpracovávám téma 
zabezpečení systémů ve firmě. Je to 
státní výzkumný úkol. Mám nůž na 
krku, doktorskou práci na toto téma 
musím odevzdat do dubna 2017 a do 
té doby nebudu zaměstnání hledat,“ 
řekl nám v lednu minulého roku. 
Svoji doktoranturu nakonec dorazil 
ve čtvrtek 30. srpna 2018. „Podařilo 
se mi obhájit doktorandskou práci a 
úspěšně ukončit studium,“ pochlubil 
se Pěkný.
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Za projektem vietnamské automobilky VinFast 
se ukrývá nejen italský design, ale především 
německá technika od BMW a vývojových 
partnerů jako jsou AVL, EDAG nebo Magna 
International.

První dva modely nové vietnamské automobilky 
VinFast, ohlášené k uvedení do prodeje ve 
třetím čtvrtletí 2019, jsou ve skutečnosti prémiové 
automobily, které používají tuto německou 
technologii. Sedan a SUV totiž vznikly na bázi 
platformy zakoupené od BMW, kde byla použita 
pro vozy řady 5 a X5. Na základě stejné smlouvy 
BMW nabídlo i zážehový motor 2,0 Kl, který 
odborníci společnosti AVL upravili tak, aby jej 
zjednodušili bez zhoršení výkonnosti, zejména 
spotřeby a emisí. K dispozici budou z počátku 
verze o výkonu 130 kW (175 k) a 170 kW (230 k). 

Viceprezident VinFastu pro design David Lyon, 
který pracoval v GM a při navrhování prvních 
dvou vozů úzce spolupracoval s Pininfarinou, 
říká: „Postupovali jsme stejně jako všichni ostatní 
výrobci v oboru. Jediným rozdílem bylo to, že 
celý proces trval jen pár měsíců místo let!“ Kromě 
Pininfariny byl partner při návrhu konceptu 
designu i ItalDesign. Teprve 1. ledna letošního 
roku byly připraveny první hliněné modely pro 
první analýzu. Po pouhých dvou měsících, 5. 

března, návrháři uskutečnili druhou a poslední 
prezentaci designu vozů, protože celý proces 
skončil 4. května, kdy konečný návrh vozu 
návrhářský tým VinFast schválil pro výrobu.

Lyon zdůrazňuje koncept rozhraní VinFast Human 
Machine Interface (HMI), které má být jednou 
z předností nových vozů. Velký 10“ dotykový 
displej na centrální konzoli může být podle přání 
řidiče rozdělen na dvě části. Designové motivy 
na obrazovce jsou inspirovány nejkrásnějšími 
krajinami Vietnamu, aby bylo možné pro celý 
systém nabídnout originální identitu. Je zde i 
displej 7“ a samozřejmě HMI nabízí všechny 
moderní technologie, včetně Android Auto a 
Apple CarPlay.

Krátce poté, co se obě auta dostanou na trh, 
tedy už ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019, VinFast 
uvede další dva modely - městské auto na 
platformě Chevroletu Spark následované 
kompaktním elektromobilem s technologií 
vyvinutou VinFastem ve spolupráci se společností 
EDAG. Fisher nám řekl, že městské auto bude 
poháněno tříválcovým motorem od GM, ale o 
EV odmítl sdělit jakékoliv detaily. Podle našeho 
odhadu budou tyto vozy vystaveny příští rok na 
autosalonu v Ženevě.

více na
www.autoweek.cz
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Nové Berlingo nabízí v segmentu kompaktních 
vanů mnoho nových technických vymožeností, 
jako jsou Head up displej, aktivní tempomat, 
aktivní výstraha při vybočení z jízdního pruhu PFIL, 
rozšířené čtení dopravního značení, sledování 
mrtvého úhlu, výstraha před čelním střetem, 
asistent pro podélné parkování, parkovací 
asistent nebo kamera na zádi Top Rear Vision.

Komunikační systémy reprezentuje Citroën 
Connect Nav, vybavený 8“ displejem a 3D 
navigací TomTom s doživotní aktualizací 
mapových podkladů. Lokalizovaná asistence 
Citroën Connect Box umožňuje spojení s 
asistenční službou, a to jak na vyžádání pro 
poskytnutí pomoci a informací, tak i automatické 
hlášení v případě nehody. Systém Mirror Screen 

umožňuje využití Apple CarPlay, MirrorLink a 
Android Auto.

Za akční cenu 379 900 Kč verze Live nabízí mj. 
rádio s Bluetooth, klimatizaci, elektricky ovládaná 
zrcátka, tempomat, rozpoznání dopravních 
značek, systém výstrahy při opuštění jízdního 
pruhu, výstrahu před čelním střetem a systém 
Active Safety Brake. Verze XL je o 20 000 Kč dražší. 
Prodlouženou verzi XL už je možné objednávat, 
nicméně její výroba začne až v listopadu, takže 
první dodávky se dají očekávat snad v prosinci. 
Záruka Essential Drive je na 5 let resp. 80 000 km.

Crossoverová verze XTR se odlišuje specifickými 
prvky výbavy se 17“ koly, standardně dodávaným 
střešním nosičem a specifickými prvky v interiéru.

více na
www.autoweek.cz
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Dezent obohatil svou nabídku před podzimní 
sezonou novinkou označenou TZ, a to hned ve 
třech barevných variantách. Dezent TZ se pyšní 
pěti dvojitými paprsky, vysokou nosností až 
810 kg, tříletou zárukou a navíc řadou aplikací 
se schválením ECE. Moderní design dvojitých 
paprsků se zapuštěným středem, který paprsky 
opticky prodlužuje, dokáže vhodně doplnit 
široké spektrum automobilů.

Stále oblíbenější verzi s grafitovým lakem, na 
kterém nejsou příliš patrné nečistoty, doplňuje 
verze s klasickým stříbrným lakem a zářivá 
varianta s leštěnou čelní plochou na černě 
lakovaném pozadí. 

Dezent TZ je k dispozici v rozměrech od 15“ do 
19“ a je možné ho použít na vozidlech se čtyř 
i pětiděrovým uchycením. Díky velkému počtu 
ECE aplikací s rozměry odpovídajícími rozměrům 
originálních kol, odpadá prohlídka vozu na STK 
i zápis nového rozměru kol do technického 
průkazu. 

Sportovní eleganci tak může kolo okamžitě 
dodat například automobilům Volkswagen Golf, 
Passat, T-Roc a Tiguan, Škoda Karoq a Kodiaq, 
Audi A4 Avant, Q3 a Q5, BMW X1, X2 nebo X3. 

Kromě výše uvedených schválení ECE nabízí 
německý výrobce Dezent homologace i 
pro řadu dalších modelů. Při použití kol s ECE 
schválením se nepoužívají středící kroužky a ve 
většině případů lze použít také originální šrouby 
či matice i středové krytky s logem výrobce 
vozidla. Snadná montáž a žádné legislativní 
problémy, to je chytrá alternativa od značky 
Dezent k dražším originálním kolům. 

Pro vozy značky BMW byl design TZ speciálně 
upraven a jeho paprsky dostaly ještě konkávnější 
tvar. Ve velikosti 17“ a 18“ je kolo se schválením 
ECE dostupné pro BMW řady 5, 6 a 7. Majitelé 
vozů BMW mohou opět použít k jeho uchycení 
originální šrouby a případně do něj vložit i 
originální středové krytky BMW.

Kola Dezent dodávají automobilům již tradičně 
styl i v zimním období. To, že kola Dezent dobře 
odolávají i zimním podmínkám, zajišťuje jejich 
třívrstvý ochranný lak SR3, který je chrání před 
nepříznivými vlivy okolí.

více na
www.autoweek.cz
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Po úspěšné pilotní fázi v Německu a Velké 
Británii mohou řidiči vozů Škoda po celém světě 
v budoucnu využívat novou službu v anglickém 
a německém jazyce. 

Po německém a anglickém jazyce společnost 
Škoda Auto uvede francouzštinu jako třetí 
jazyk přesně v okamžiku zahájení pařížského 
autosalonu v říjnu 2018. Řidiči vozů Škoda budou 
moci již brzy komunikovat se svým vozem 
pomocí hlasového asistentu Alexa od Amazonu 
díky službám Škoda Connect ve francouzském 
jazyce. Aplikace Škoda Connect Alexa Skill, 
která propojí Alexu se službami Škoda Connect, 
bude také dostupná po celém světě.

Pomocí aplikace Škoda Connect Alexa Skill 
nabízí Škoda svým zákazníkům pohodlnější 
způsob komunikace s vozem. Komunikace je 
možná z domova přes reproduktor Amazon 
Echo nebo na dálku odkudkoliv díky aplikaci 
Alexa v chytrém telefonu.

Přístup k informacím o vozidle je možný u všech 
vozů Škoda, které mají služby Škoda Connect 

a jsou připojeny k internetu pomocí SIM karty. 
Podmínkou k používání funkce Alexa je založený 
účet na Amazonu, přes který se aplikace Škoda 
Connect Alexa Skill aktivuje. Vlastník vozidla 
musí tento účet propojit s vlastním uživatelským 
účtem Škoda Connect.

Trh s hlasovými asistenty rapidně roste a Amazon 
patří s funkcí Alexa k prvním poskytovatelům 
a inovátorům v této oblasti technologií. 
Společnost Škoda Auto sází u tohoto nového 
způsobu komunikace na již celosvětově rozšířený 
hlasový asistent, který lze propojit s vozem. Alexa 
se aktivuje pomocí jednoduchých dotazů a 
následně informuje majitele o jeho voze Škoda. 
Aktuálně je možné zjistit celkový počet ujetých 
kilometrů, obsah paliva v nádrži, informaci o tom, 
zda jsou okna a dveře zavřené, zda je vozidlo 
zamčeno nebo kde se nachází. Kromě toho umí 
Alexa hlásit průměrnou spotřebu, průměrnou 
rychlost nebo ujetou vzdálenost podle denního 
počitadla kilometrů.

více na
www.autoweek.cz
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Společnost Cebia se rozhodla od 1. října letošního 
roku zveřejňovat Hitparádu stočených aut. Bude se 
jednat o stočená vozidla kategorizovaná podle značek 
a modelů, které jsou na trhu nejvíce zastoupeny. U 
těchto aut se lidé budou moci zdarma podívat na 
graf ujetých kilometrů. 

Všechny ostatní informace z historie vozidla bude 
možné dokoupit jen za 99 Kč. Jde o další krok, jenž 
má upozorňovat motoristy na nekalé praktiky na trhu 
ojetých vozidel. Cílem akce je, aby si lidé uvědomili 
rizika při koupi ojetiny a sami se přesvědčili, s jakými 
auty se mohou na českém trhu otkat. 

„Reagujeme tak na novou legislativu platnou od 1. 
října letošního roku, díky které bude možné uložit za 
stočení tachometru pokutu ve výši až 500 000 Kč, a 
to jak fyzické, tak právnické osobě. Nová legislativa je 
podle nás správným krokem, ale bohužel vzhledem 
k ziskům, které stáčení tachometru nepoctivým 
prodejcům přináší, nelze čekat, že se přestanou auta 
se stočeným tachometrem prodávat. Každý, kdo 
si kupuje auto, by si ho proto měl prověřit, aby se 
vyhnul nákupu takového, u něhož došlo k nelegální 

manipulaci s počitadlem ujeté vzdálenosti. Nikdo 
se patrně nebude chtít dostat do situace, kdy bude 
muset policii vysvětlovat, zda věděl nebo nevěděl o 
manipulaci s tachometrem. Navíc předpokládáme, že 
tržní cena těchto vozidel se výrazně sníží a obecně 
se budou hůře prodávat,“ říká Martin Pajer, ředitel 
společnosti Cebia. 

Se stáčením tachometrů souvisel i seminář v 
poslanecké sněmovně, kdy se diskutovalo o zavedení 
systému Car-Pass. Služba AutoTracer je ve své 
podstatě českou obdobou Car-Passu. Funguje už 10 
let a obsahuje data již z počátku 90. let. Martin Pajer k 
tomu uvádí: „Projekt Car-Pass je moc hezká myšlenka, 
avšak vzhledem k rozdílné legislativě v jednotlivých 
evropských zemích nebude realizace na mezinárodní 
úrovni vůbec snadná. Zavést Car-Pass v ČR však lze 
relativně snadno, a to proto, že základ, tj. informační 
systém s napojením na několik tisíc firem, již existuje. 
Důležité je i to, že Cebia už nyní disponuje více než 
100 miliony stavy tachometrů, které se vážou k cca 7 
milionům VIN automobilů.“ 

Reakce společnosti Cebia na novou legislativu

více na
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