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Nový Civic - už 10. generace
Civic je klíčový model Hondy v Evropě. Proto se
tým konstruktérů při návrhu 10. generace zaměřil
na dynamickou renesanci tohoto modelu s novým
přístupem k pojetí karoserie, aerodynamice a ke
konstrukci podvozku. Přitom vycházeli ze 40leté
tradice automobilu pro všechny a pro celý svět se
sportovním designem, všestrannou praktičností a
zaměřením na atraktivní jízdní dynamiku.

motory VTEC Turbo jsou zážehové a přeplňované
turbodmychadlem a budou k dispozici buď s nově
zkonstruovanou šestirychlostní přímo řazenou
převodovkou nebo se samočinnou CVT. Tříválec
má největší výkon 95 kW (129 k) při 5500/min a
maximální točivý moment 200 N.m (s převodovkou
CVT 180 N.m). Čtyřválec má 134 kW (182 k) při 5500/
min a 240 N.m (220 N.m s převodovkou CVT ).

Nový Civic byl od základu technicky přepracován.
Dostal novou platformu i lehkou a velmi tuhou
nosnou strukturu karoserie. Nový kompaktní
pětidveřový hatchback je o 130 mm delší s rozvorem
delším o 30 mm než předchozí verze modelu. Objem
zavazadlového prostoru 478 l patří k největším ve
třídě.

Druhá generace multimediálního systému Honda
- Connect 2 integruje aplikace Apple CarPlay a
Android Auto. Nový 7“ barevný displej TFT-LCD DII
obsahuje digitální rychloměr a otáčkoměr. Součástí
displeje je plocha, na níž může řidič přepínat různé
informace, mj. z navigace nebo texty SMS a e-mailů.
Obsahuje mj. systém pro zmírnění následků nehody
CMBS, varování před čelní srážkou FCW, varování
před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
LDW, zabránění sjetí z vozovky RDM, systém pro
udržování jízdy v jízdním pruhu LKAS, adaptivní
tempomat ACC, inteligentní rychlostní asistent ISA
a inteligentní adaptivní tempomat i-ACC)

Nový Civic je prvním modelem Hondy v Evropě s
litrovým tříválcem 1,0 l nebo čtyřválcem 1,5 l. Oba

Hlavním výrobním závodem 10. generace Civicu
hatchback bude anglický Swindon.
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McLaren nejedná s Apple
Deník Financial Times se
bez uvedení zdroje uvedl,
že
společnost
Apple
učinila
nabídku
výrobci
superautomobilů
McLaren
na
strategickou
investici
ve výši 1,5 miliardy liber.
Informace nebyla potvrzena
ze strany Applu ani McLarenu.
Vzhledem k nutnosti chránit
své akcionáře proto McLaren
vydal následující zprávu:
„Můžeme potvrdit, že McLaren Technology Group nevede žádná jednání se společností
Apple pokud jde o případné investice. Jak můžete předpokládat, charakter naší
značky znamená, že pravidelně vedeme důvěrné rozhovory s mnoha potenciálními
partnery, ale tato jednání udržujeme v tajnosti.“
Apple od roku 2014 pracuje na vývoji autonomních vozidel přezdívaných iCar, ale
podle dostupných informací byl projekt zastaven. Apple rovněž zkoumá možnosti
výroby a budování dobíjecích stanic pro elektromobily. Vicepresident Applu Eddy
Cue je členem představenstva Ferrari SpA.
více na www.autoweek.cz

Škoda přichází s akčním modelem Yeti Trumf
Od začátku roku 2017 nabídnou autorizovaní prodejci značky Škoda akční model
Yeti Trumf, který přinese rozšířenou výbavu za zvýhodněnou cenu. Vůz je možné
objednávat již nyní v nejžádanějších motorizacích i s pohonem všech kol. Kromě
městského provedení Yeti se akční nabídka týká i varianty Yeti Outdoor. Yeti Trumf
vychází ze základní výbavy Active,
k níž přidává výškově nastavitelná
a vyhřívaná přední sedadla s
bederními opěrkami, kožený volant,
audio-informační systém Swing s 5“
dotykovým displejem, přední mlhové
světlomety a parkovací senzory.
Doporučená cena verze Yeti Trumf
1,2 TSI s přímo řazenou převodovkou
je 399 900 Kč.
více na www.autoweek.cz

Německý autoklub ADAC bojuje proti podvodům
s ojetými auty
Je stále mnoho motoristů, kteří věří tomu, že ojeté
auto dovezené z Německa zaručuje vyšší kvalitu. Je to
ale velký omyl. Svědčí o tom i poznatky německého
autoklubu ADAC, který dlouhodobě bojuje proti
nelegálním manipulacím s tachometry.
Německý autoklub ADAC připomíná, že podle zjištění
policie bylo u třetiny ojetých vozidel prodávaných
v Německu manipulováno s tachometrem s cílem
zvýšit hodnotu vozidla snížením údaje o najetých
kilometrech. ADAC upozorňuje na skutečnost, že v
současné době není žádný automobil bezpečný před
manipulací s tachometrem. Podle ADAC je manipulací
s tachometry zvyšována cena vozidla v průměru o
3000 eur. S výbavou běžně dostupnou na trhu se
tachometr přestaví během 30 sekund.
Připojením do zásuvky diagnostiky lze snadno
přestavovat počítače kilometrů u všech aut
vyrobených přibližně od roku 2000, u prémiových
značek ještě mnohem starších. K dispozici je
průběžně aktualizovaný software zahrnující i modely
nově přicházející na trh. Zařízení, s jehož pomocí lze
snadno změnit údaje počítadla kilometrů, lze pořídit
zcela legálně za cenu už okolo 200 eur.
Běžný motorista nemá šanci manipulaci s tachometrem
odhalit. Odborník ale dokáže ve voze najít řadu
detailů, které nasvědčují tomu, že vozidlo má ve
skutečnosti za sebou mnohem víc, než by odpovídalo
údaji na tachometru. Významnou pomocí může být

i zjištění historie vozu, především záznamy uváděné
při návštěvách servisu.
„Manipulace s najetými kilometry, dnes ve vzrůstající
míře i u vozů ze zahraničí, je skutečně velkým
problémem. V některých případech se tyto nekalé
praktiky u vozu daří předpokládat. Příkladem je
nedávná kontrola klientova vozu Ford Mondeo z
roku 2012, dovezeného z Německa, u něhož si rádci
AUTOTÝMU všimli chybějících stránek v servisní knize,
přepsaných údajů o kilometrech a rozdílných údajů
ze štítku vozu. Na pochybnosti o ujetých kilometrech
tady upozornil i získaný protokol systému Autotracer
od Cebie. Aktuální zkušenosti našich nezávislých
odborných rádců z trhu ojetých vozidel hovoří přibližně
o polovině vozů ze zahraničí z celkového počtu vozů,
o které se klienti AUTOTÝMU vážně zajímají. Je to
částečně dáno demografickým rozložením prodejců
ojetin. Zatímco v Praze převažuje více nabídka
vozů přihlášených v Česku, zejména pohraniční
oblasti uspokojují poptávku vozů uvedených do
provozu v sousedních zemích. Přesto se ale snažíme
našim klientům zdůrazňovat výhody ojetých vozů
přihlášených v ČR. Rizika u ojetin ze zahraničí jsou
stále vyšší zejména díky absenci jeho dohledatelné
historie,“ komentuje aktuální situaci s prověřením
dovezených vozů Jiří Beneš, vedoucí oddělení péče
o zákazníka společnosti AUTOTÝM s.r.o., nezávislého
rádce při koupi ojetin.
(dokončení na str. 5)
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(dokončení ze str. 4)
ADAC rovněž upozorňuje, že nelze spoléhat jen
na to, že k manipulaci s tachometrem dochází až
bezprostředně před prodejem vozu jako ojetiny. Ve
velké míře dochází i k průběžnému snižování údaje o
najetých kilometrech. K manipulaci s tachometrem se
totiž velmi často uchylují uživatelé vozidel na leasing,
kteří se snaží předejít případným sankčním poplatkům
za překročení nájezdu kilometrů daného leasingovou
smlouvou.
ADAC upozorňuje, že k manipulaci s tachometry
nepřikračují jen majitelé vozidel, ale velmi často i
obchodníci s ojetinami. To vše se děje navzdory tomu,
že zákon v Německu od roku 2005 za manipulaci s
tachometrem stanoví vysoké pokuty případně i trest
odnětí svobody až do pěti let.
„Do ČR se hromadně dovážejí vozy, které v západní
Evropě sloužily ve firemních flotilách. Jejich reálný
stav tachometru bývá velmi vysoký a tomu odpovídá
i jejich opotřebení. Dalším rizikem je dovoz ojetin ze
zemí s globálními ekonomickými problémy v rámci
EU a mimo EU ze zemí východní Evropy. Díky těmto
problémům, do kterých se dostává řada firem, ale i
občanů těchto zemí, jsou vyvážena auta například
ve vlastnictví leasingových společností nebo v
majetku krachujících společností. Jedná se například
o Řecko, ale i Španělsko nebo Itálii a země bývalého
Sovětského bloku a bývalé Jugoslávie. Ale pozor auta původem z těchto zemí se často před dovozem
do ČR krátce zaregistrují v SRN, kde dostanou
německý technický průkaz a registrační značky a v ČR
jsou pak zaregistrována jako dovoz ze SRN. Proto je
důležité nechat si prověřit původ vozidla v zahraničí,

kde se zjišťuje, zda a jak dlouho bylo vozidlo v dané
zemí registrováno,“ uvádí zkušenosti z praxe ředitel
společnosti Cebia Martin Pajer.
Kromě toho, že vozidlo s nepravdivým údajem o
najetých kilometrech je cíleně prodáváno za vyšší
cenu, než je jeho skutečná hodnota, hrozí i další rizika.
Například interval výměny rozvodového řemenu je
vázán na počet najetých kilometrů. Pokud je tento
údaj nepravdivý, pak hrozí závažná porucha motoru,
jejíž oprava je velmi nákladná.
ADAC proto doporučuje, aby při koupi ojetiny zájemce
nikdy nespoléhal jen na údaj o stáří vozu a najetých
kilometrech. Zvláště proto, že i automobil se skutečně
malým nájezdem kilometrů, který ale absolvoval
pouze velmi časté jízdy na krátkou vzdálenost, může
být z hlediska opotřebení mnoha dílů v horším stavu
než auto, které má najeto hodně kilometrů, protože
jezdilo jen na dlouhé vzdálenosti.
Poznatky ADAC dokládají, že koupě ojetého auta
dovezeného z Německa nemůže garantovat jistotu,
že se kupující nestane obětí podvodného jednání.
Nekalá činnost, s níž se setkáváme u nás, není
nikterak výjimečná ani na západ od našich hranic.
Proto bychom nikdy neměli kupovat auto bez známé
historie a i když je známá, tak se vyplatí pečlivou
kontrolou (třeba i s pomocí odborníka) prověřit, zda
vybrané vozidlo za sebou skutečně nemá mnohem
víc, než ukazují dostupné záznamy. Pokud potřebné
informace o historii vozu nejsou dostupné, což se u
dovozu ze zahraničí velmi často stává, pak o koupi ani
neuvažovat. Nezapomínejme, že i v Německu je velký
zájem o kvalitní ojetá auta. Dokonce tak velký, že je
mnozí obchodníci vyhledávají i u nás.
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Volkswagen e-Crafter
Volkswagen Užitkové vozy představil
koncept první elektricky poháněné verze
modelu Crafter. Od počátku vývoje nové
generace modelu Crafter se počítalo
i s elektricky poháněnou variantou.
Objem nákladového prostoru 11,3 m3
se nezměnil. Elektromotor o výkonu 100
kW a točivý moment 290 N.m umožňuje
při využití maximální užitečné hmotnosti
1709 kg dosáhnout nejvyšší rychlost 80 km/h. Akumulátory s kapacitou 43 kWh jsou
uloženy pod podlahou nákladového prostoru a umožňují dojezd 208 km. Předseda
představenstva značky Volkswagen Užitkové vozy Dr. Eckhard Scholz při představení
konceptu prohlásil: „Již v roce 2017 předáme první vozy e-Crafter do rukou zákazníků.“
více na www.autoweek.cz

RentPoint nabídne vozy Tesla
Autopůjčovna RentPoint, součást skupiny
Auto Palace, svým zákazníkům nabídne k
pronájmu exkluzivně, jako jediná v ČR, vozy
značky Tesla. V současnosti je skupina Auto
Palace, společně se společností Business
Lease, partnerem výrobce, jež má licenci
vozy v ČR půjčovat. RentPoint bude nabízet
vozy Tesla na pronájem, Business Lease v
případě zájmu na operativní leasing.
Tesla S 70D se dvěma elektromotory o výkonu 240 kW (329 k) má dojezd 442 km,
model S 90D má výkon 310 kW (422 k) a dojezd 502 km. Vozy jsou určeny k zapůjčení
fyzickým i právnickým osobám. Cena je u S 90D na 24 hodin 7000 Kč a u S 70D 6000
Kč bez DPH.
více na www.autoweek.cz

Krátce
- Firma nuTonomy už může v Singapuru provozovat autonomní taxi i ve volném provozu.
- Volkswagen ve Wolfsburgu opět zastavil výrobu Golfu - tentokrát pro poruchu lisu.
- Účast na autosalonu v Paříži odvolaly rovněž značky Mazda, Bentley a Lamborghini.
- MG končí výrobu v Longbridge, majitel SAIC Motor stěhuje montáž MG3 do Číny.
- V Pittsburghu se připravují ke startu robotizovaná taxi Ford, která bude provozovat
společnost Uber.

Sava uvádí na trh Eskimo HP2
Sava uvádí na trh vysoce výkonných zimních pneumatik novou
pneumatiku Sava Eskimo HP2. K lepšímu ovládání na zimních
vozovkách přispívají dvě hlavní novinky. Jednak jsou to zahrocená
žebra, která se účinně zařezávají do sněhu, což zlepšuje akceleraci
i ovladatelnost vozidla. Profil pneumatik s různým zakřivením
povrchu vytváří dlouhou a širokou stopu a zajišťuje rovnoměrnější
rozložení tlaku mezi pneumatikami a vozovkou. Velká styčná
plocha zlepšuje i ovladatelnost na zledovatělých a kluzkých
vozovkách. Mohutnější bloky na vnější straně zlepšují přenos sil
a zajišťují vynikající ovládání za sucha a při brzdění. Obvodové
dezénové drážky nových pneumatik jsou rozmístěny optimálně
tak, aby zvládly rychle absorbovat a odvádět z běhounu vodu a
rozbředlý sníh.
více na www.autoweek.cz

Povinné ručení podle tachometru
Tři čtvrtiny českých řidičů nenajezdí ročně více než 15 000 km. Allianz proto přichází s
revolucí v autopojištění, kdy sazby začne počítat podle ujetých kilometrů. Nenamontuje
přitom do vozů žádné telematické jednotky. Nízká sazba povinného ručení Allianz
předpokládá pouhé nahlášení stavu tachometru. Pro řidiče s nájezdem menším než
10 000 km za rok bude mít Allianz od října nejlevnější povinné ručení včetně pojištění
skel i havarijní pojištění v ČR. Variantu
podle odhadu ročně ujetých kilometrů
si v novém povinném ručení nastaví
každý řidič hned na počátku sám a
podle ročního zúčtování pak na ní buď
nebude nic měnit, nebo mu Allianz
peníze vrátí, pokud najede méně,
či pojišťovně doplatí, protože toho
najezdí víc. Dokladem bude fotografie
tachometru nebo návštěva pobočky.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 38. týdne na www.autoweek.cz:
Škoda Kodiaq v klimakomoře
Úspěšná prezentace AutoSAP na výstavě Automechanika 2016
Pozvánka na výstavu EkoAuto 2016
Katalog World Wide Work by MEWA

Personalia z

Nové eso ve vrcholovém vedení AAA
Auto
Nový člen vrcholového managementu
AAA Auto Martin Arendarčik působí
dlouhou dobu v oblasti automotive a
má významné mezinárodní zkušenosti
z koncernu Volkswagen, Audi a Škoda
Auto. V AAA Auto nastoupil na novou
pozici Group Automotive Operations
Director. Arendarčik se tak stal členem
vrcholového řídícího týmu společnosti.
Jeho hlavní odpovědnost je metodické
vedení týmu Automotive Operations v
České republice, Polsku, Maďarsku a
na Slovensku, vytváření strategie divize,
zlepšování a kontrola nastavených
procesů a dohled nad dodržováním
interních předpisů, pracovních postupů
a směrnic.
„Martin již za první měsíc spolupráce
prokázal, že může být pro naši
společnost velkým přínosem. Velmi si
cením jeho předchozích zkušeností,
díky kterým dokázal zavát do naší
společnosti nový pozitivní vítr,“ dodává
generální ředitelka AAA Auto Karolína
Topolová.

Personální změny v Goodyear
Dunlop Tires
Goodyear Dunlop Tires Czech letos
prochází řadou personálních změn
na vedoucích pozicích oddělení
marketingu. Sérii změn zahájil již
v květnu návrat Borise Tománka,
který od roku 2012 zastával pozici
Consumer Brand PR & Interactive
Marketing Manager Central Europe,
do funkce Marketing Manager CZ/SK/
HU pro divizi osobních a nákladních
pneumatik. Nově vytvořenou pozici
Commercial Marketing Coordinator
CZ/SK/HU pro oblast pneumatik
pro nákladní vozidla obsadí 1. října
Katarína Ardová.
Obdobnou
pozici
pro
oblast
pneumatik pro osobní vozidla na
českém a slovenském trhu – Consumer
Marketing Coordinator CZ/SK – již od
15. srpna zastává Vojtěch Gurin, který
dosud působil v úseku zákaznických
služeb. Zuzana Baranová od 1. října
přebírá úlohu Consumer Marketing
Coordinator HU. V této pozici bude
odpovídat za marketingové aktivity
v oblasti osobních pneumatik na
maďarském trhu a podporovat také
oblastní projekty se zaměřením na
Slovensko.
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Eibach - Království pružin

Asistenční systémy ve voze
Škoda Kodiaq

CNG stanice ČR již v několika v
mobilních aplikacích

AAA Auto letos plánuje
prodej 70 000 vozů zařízením

Eleganci i v zimě s lakem SR3

Království pružin
Pro správnou činnost elektronických asistenčních systémů moderních automobilů je nezbytnou podmínkou, aby svou práci perfektně odváděly mechanické
komponenty zavěšení kol, mezi nimi samozřejmě v
první řadě pružiny. Specialistou na ně je firma Eibach.
V Německu, v malebném kraji Sauerland v městečku
Finnentrop, jsme mohli pochopit, proč se i v době
elektronických zázraků vyplatí investovat do špičkových produktů z pružinové oceli. Poznali jsme také,
proč právě sem směřují nejvýznamnější konstruktéři
z nejrůznějších disciplín motoristického sportu - aby
se jejich vozidla s pomocí výrobků se značkou Eibach
stala konkurenceschopná. Zkušenosti, získané ze spolupráce se špičkami motorsportu, se posléze odrážejí
i v kvalitě produktů Eibach určených pro běžné motoristy.
Společnost založil v roce 1951 Heinrich Eibach. V
současné době řídí rodinnou firmu už třetí generace
rodiny Eibachů. Za 64 let se z malé dílny činnost firmy
rozšířila na tři kontinenty s prodejními partnery ve
více než 80 zemích světa.
Hlavním aspektem při vývoji prvků závěsů se značkou Eibach je dosažení znatelného zlepšení jízdních
vlastností. Vlastní vývoj se nezabývá jen samotnými
produkty, ale i technologiemi a procesy zlepšujícími
kvalitu a efektivitu produkce.

Unikátní firemní strategie, přinášející mimořádnou
flexibilitu a špičkovou kvalitu produkce, poskytuje
firmě Eibach jedinečné postavení v rámci automobilového průmyslu jako mimořádně kompetentního
partnera, schopného splnit nejnáročnější požadavky i v rámci segmentů prémiových a sportovních
vozidel. Firma díky tomu získává i zakázky na vysoce
náročné produkty pro speciální divize vysocevýkonných vozidel v rámci automobilek.
Snahou firmy Eibach ale není postavení dodavatele
pro prvovýrobu (OEM). Dodávky pro výrobce automobilů (resp. jejich subdodavatele) se zaměřují na
speciální výrobky vybočující z masové produkce.
Dominantní postavení pro Eibach mají dodávky pro
aftermarket, představující 78 % obratu. Stále větší
podíl přitom zaujímají dodávky kompletů ve spolupráci s výrobci tlumičů Bilstein a KW.
Eibach dokáže vycházet vstříc nejrůznějším požadavkům včetně specialit. Rostoucí objem dodávek
pro prvovýrobu vedl společnost Eibach k rozšíření
výroby. Protože základní závod ve Finnentorpu už je
kapacitně na hranici svých možností a navíc zde nejsou ani vhodné podmínky pro aplikaci nových technologií, především robotizace, byl vybudován nový
moderní závod v nedalekém Wiethfeldu.
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Asistenční systémy ve voze Škoda Kodiaq
První velké SUV značky Škoda vstoupí na trh začátkem
roku 2017. Škoda Kodiaq přijde po stránce inovativních
technologií s tím nejlepším, co značka Škoda dosud
svým zákazníkům nabídla. Některé asistenční systémy
se pro vůz Škoda Kodiaq budou dodávat sériově, jiné
bude možné objednat za příplatek jednotlivě nebo
jako součást různých paketů.
Významnou novinkou je pro značku Škoda systém
Area View. Díky širokoúhlým objektivům kamer,
umístěným na přídi a zádi vozu a ve vnějších zpětných
zrcátkách, se na displeji zobrazuje několik různých
pohledů na okolí vozu. Mezi nimi je i virtuální pohled
z ptačí perspektivy a 180° záběry z okolí přídě a zádě
vozu, což ulehčuje řízení v nepřehledných situacích
nebo při jízdě v terénu.
Sériově dodávaný systém Front Assist s funkcí nouzové
brzdy City pomocí radaru rozpozná nebezpečné
situace způsobené jinými vozidly nebo objekty před
automobilem. V případě zjištění překážky systém
varuje řidiče a posléze vůz částečně nebo zcela
zabrzdí. Funkce nouzové brzdy City je aktivní do
rychlosti 34 km/h.
Také adaptivní tempomat Adaptive Cruise Control
(ACC) využívá ke své činnosti radar. Řidiči pomáhá
udržovat zvolenou rychlost a odstup od vozu vpředu.
Systém Lane Assist varuje řidiče před mimovolným
vybočením z jízdního pruhu. Je-li Kodiaq vybaven

současně systémy Lane Assist i ACC v kombinaci s
převodovkou DSG, získává navíc i funkci asistentu pro
pohyb v dopravní zácpě Traffic Jam Assist. Ta dokáže
v hustém provozu s vozem popojíždět, zpomalovat a
udržovat jízdu v pruhu do rychlosti 65 km/h.
Systém výstrahy před vozidly pohybujícími se v
mrtvém úhlu zpětných zrcátek Blind Spot Detect
pomocí radaru na zádi varuje před nebezpečím
kolizí. Stejný radar na zádi využívá systém výstrahy
na pohyb po stranách za zádí vozu Rear Traffic Alert,
který pomáhá při couvání z parkoviště a varuje před
vozy přijíždějícími ze stran, kam řidič nevidí.
U velkého SUV se předpokládá i časté využívání
pro tahání přívěsů. Novinkou pro značku Škoda je v
nabídce Kodiaqu asistent pro couvání s přívěsem Tow
Assist. Pokud je za Kodiaq připojen přívěs, převezme
systém při pomalém couvání řízení vozu.
Systém Driver Alert dokáže u řidiče na základě změny
jeho reakcí rozpoznat příznaky únavy. V takovém
případě jej vyzve aby udělal přestávku v jízdě.
Emergency Assist v kombinaci s převodovkou DSG
a ve spojení s ACC a asistentem pro jízdu v pruzích
Lane Assist dokáže při hrozící neschopnosti řidiče
ovládat vozidlo, například v důsledku náhlé zdravotní
indispozice, vůz zbrzdit až do úplného zastavení a
výstražnými světly varovat okolí.
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AAA Auto letos plánuje prodej 70 000 vozů
AAA Auto bude i v následujícím období dále expandovat,
a to jak zvyšováním nabídky vozů, tak díky posilování sítě
poboček. AAA Auto letos plánuje zvýšení prodeje o více
než 10 % na 70 000 ojetých vozů. Významným rozvojem
projde také značka zánovních vozů Mototechna.
„Odhad prodeje v rámci skupiny AAA Auto za první tři
čtvrtletí roku 2016 je v současné chvíli zhruba 52 400 vozů,
což je oproti loňsku růst o 9,4 %. Díky těmto výsledkům
můžeme optimisticky odhadnout, že se celoroční objem
prodeje oproti loňsku vyšší o více než 10 %, což by nás
mělo velmi těsně přiblížit k hranici 70 000 prodaných
aut,“ uvedla generální ředitelka AAA Auto International
Karolína Topolová.
„Výrazně se také zaměříme na rozvoj značky Mototechna,
jejíž nabídku chceme razantně zvýšit. Zároveň chystáme
otevření samostatného showroomu Mototechny v Praze,
která bude její první novou pobočkou od listopadu 1989,“
poznamenala Karolína Topolová.
Pro vytvoření nového konceptu Mototechny v oblasti
marketingu, prodeje a rozvoje pobočkové sítě najala
skupina AAA Auto strategického konzultanta Stanislava
Gálika, který dříve spolupracoval s J&T Bankou, Tesco Stores

a Českou spořitelnou. Je zakladatelem značky luxusních
oděvů Galard a bývalým ředitelem inovačního centra
UNIFER. „Naším cílem je vytvořit z koupě zánovního vozu
dokonalý zážitek. My auta opravdu milujeme a jsme rádi,
když toto nadšení můžeme přenášet na naše zákazníky.
Znalosti našeho personálu, různorodost nabídky, naše
péče o zákazníka - u nás se do auta jednoduše musí
zamilovat každý,” zdůraznil Stanislav Gálik.
Mototechnu AAA Auto znovu uvedlo na trh před čtyřmi
lety jako značku pro prodej zánovních automobilů.
Prodává také prémiové a luxusní vozy pod značkou
Mototechna Premium. Pro automobily z Mototechny je
typické stáří do dvou let, nízký počet najetých kilometrů,
cena o 30 až 40 % nižší v porovnání s novými vozy a
okamžitá dostupnost.
Prodej pod značkou Mototechna letos vzrostl i díky
zavedení nového úvěrového produktu Bumerang, který
garantuje zpětný odkup vozu za předem stanovenou
cenu. Auto si může zákazník pořídit také pomocí
klasického úvěru od jednoho ze čtyř partnerů - České
spořitelny, Home Credit, Komerční banky a Moneta Bank.
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CNG stanice ČR již v několika mobilních aplikacích
CNG stanic v ČR je už podle posledních informací
125. Informace o této síti lze získat i prostřednictvím
mobilních telefonů ve čtyřech zdarma dostupných
aplikací. Standardně umí zobrazit seznam nejbližších
stanic nebo je ukázat na mapě, poskytují informace
o otevírací době stanic atd. Ve všech aplikacích
si lze vyznačit své oblíbené stanice. V některých
možnostech se ale aplikace odlišují. Výhodou dvou
aplikací s názvem CNG stanice (Pražská plynárenská
i RWE) je častá aktualizace, nové stanice jsou v nich
dříve než v dalších dvou.
CNGvitall
Tato aplikace byla na českém trhu jako zcela první již
v červnu 2012. Přehledná aplikace ihned po otevření
ukazuje jmenný seznam podle měst a otevírací dobu,
což výrazně urychluje získání informace o nejvhodnější
CNG stanici. Tato aplikace se také odlišuje tím, že lze
vyhledávat i podle toho, zda stanice zahrnuje obchod,
restauraci, mycí linku, nebo i stojan na benzin atd.
Škoda CNG
Tato aplikace je nejkomplexnější. Jako jediná obsahuje
CNG stanice po celé Evropě - kromě ČR je dostupná
pro následující země: Německo, Rakousko, Švýcarsko,
Finsko, Francie, Španělsko, Portugalsko, Belgie,
Nizozemsko, Itálie, Velká Británie a Dánsko. V aplikaci

lze hledat okolo aktuální pozice nebo zadáním
konkrétního města a má i plánovač trasy. Kliknutím
na adresu stanice se přepne do navigace. Jako bonus
se zde dozvíte informace o vozech Škoda na CNG.
CNG stanice (Pražská plynárenská)
Aplikace znázorňuje všechny stanice jak na mapě, tak
v seznamu, navede k nejbližší stanici, sdělí základní
informace atd. Má tlačítko „navigovat“ a u stanic
Pražské plynárenské obsahuje aktuality (například
uzavření stanice při rekonstrukci atd.). Jako bonus je
zde informace o cenách pro zákazníky PP.
CNG stanice (RWE/Innogy)
Aplikace společnosti RWE (od října 2016 Innogy) má
tlačítko „navigovat“ a obsahuje informaci o počtu
a typu koncovek. Jednotlivá tankovací místa lze
uložit mezi oblíbené cíle na cestě. Díky propojení s
navigací lze naplánovat trasu s možnostmi tankování,
dokáže hledat i okolo aktuální pozice nebo zadáním
konkrétního města. Mapa aplikace zobrazuje všechny
stanice CNG po cestě.
Mapa CNG stanic na internetu
Nejaktuálněji, i s čerstvě otevřenými CNG stanicemi,
najdete stanice přehledně na mapě na internetu
http://www.cng4you.cz/stanice/informace-na-cesty/
mapa-cng-stanic.html.
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Eleganci i v zimě s lakem SR3
Alcar Bohemia už 18. rokem přichází s výběrem zimní
sady litých kol v tradiční akci Elegance i v zimě. Alcar na
zimu doporučuje jednobarevná kola s jednoduchým
designem s dobře přístupnými tvary paprsků, které
snižují množství usazovaných nečistot a usnadňují
údržbu.
Ze svého širokého sortimentu téměř 80 designů litých
kol značek AEZ, Dotz, Dezent a Enzo Alcar letos vybral
a doporučil pro zimní období osm designů, pro něž
připravil akční ceny. Ani při volbě z této osmičky však
motoristé nebudou ochuzeni o možnost pestrého
výběru, protože mohou vybírat mezi koly s titanovým
leskem, grafitovým, černým i stříbrným lakováním.
Kompletní nabídku litých kol pro své vozidlo si pak
mohou prohlédnout v reálném náhledu v novém 3D
konfigurátoru kol na www.alcar.cz.
V dnešní době již motoristé nemusí mít obavy z použití
kvalitních litých kol s odolným ochranným lakem i
pro zimní období. Všechna litá kola značek AEZ, Dotz,
Dezent a Enzo jsou opatřena špičkovým třívrstvým
lakem SR3, který zajišťuje, že litá kola vypadají stále

dobře i po mnoha letech a ujetých kilometrech. Lak
SR3 zlepšuje přirozenou odolnost hliníku vůči soli,
malým škrábancům i dalším nečistotám z provozu na
silnicích.
Jak dobře jsou kola díky laku SR3 chráněna se testuje
v solné komoře, kde se kolo během testování ocitá na
300 hodin ve společnosti štěrku, soli, octové kyseliny
a chloridu měďnatého. Testuje se také přilnavost laku
k povrchu kola, kdy je lak naříznut a po narušeném
povrchu kola přejíždí kartáč. Ani během tohoto testu
nesmí dojít k žádnému odloupnutí laku.
Alcar Bohemia standardně poskytuje na celý sortiment
kol značek AEZ, Dotz, Dezent a Enzo tříletou záruku a
ručí za to, že všechna jím dodávaná kola jsou schválená
k provozu na veřejných komunikacích ČR.
Prodejci mohou motoristům vytisknout z databáze
Alcar Bohemia k zakoupeným litým kolům Typový
list, na jehož základě si zákazník může nechat zapsat
nový schválený rozměr kol a pneumatik do velkého
technického průkazu vozidla.
Vzhledem ke zlepšující se práci STK, kde už automobil
s koly bez Typového listu neprojde, roste potřeba
motoristů získat Typový list i na starší kola. Také v
tomto ohledu dokáže Alcar Bohemia motoristům
pomoci a dokáže vystavit Typové listy i na starší kola,
která dodával v minulosti.
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