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Model Kodiaq s motorem 1.4 TSI ACT/110 kW s 
pohonem 4x4 a přímo řazenou převodovkou nebo 
předním pohonem a automatickou převodovkou 
DSG přijde do prodeje za zaváděcí cenu 677 900 
Kč ve startovací, v obou případech v bohaté výbavě 
Active.

Kodiaq bude možné objednat již počátkem října 
u všech autorizovaných partnerů značky Škoda. V 
té době budou zveřejněny ceny všech startovacích 
variant a bude spuštěn konfigurátor. První vozy 
budou zákazníkům dodány v průběhu února 2017. 

„Vstupujeme do úplně nového segmentu, který 
se těší celosvětovému růstu. Náš nový Kodiaq má 
ambice dobýt nejen nové trhy, ale zejména oslovit 
nové skupiny zákazníků,“ nastiňuje obchodní plány 
pro nejbližší budoucnost šéf Škoda Auto ČR Luboš 
Vlček. 

Svými rozměry Kodiaq přesahuje horní hranici 
segmentu kompaktních SUV a díky tomu 
nabízí nadprůměrně prostorný interiér a objem 
zavazadlového prostoru 720 l (v pětimístné verzi, k 
dispozici bude i sedmimístná varianta), jenž se může 
zvětšit až na 2065 l, přičemž ve vozu lze přepravovat 
předměty dlouhé až 2,8 m. Užitné vlastnosti vozu 
zvyšuje schopnost táhnout přívěs o hmotnosti až 
2,5 t, přičemž pro tento účel je k dispozici také 
asistent couvání s přívěsem. 

Nabídka motorů kromě základní verze zahrnuje 
kombinace se zážehovými motory 1,4 TSI /110 kW 
4x4 DSG a 2,0 TSI/132 kW 4x4 DSG a turbodiesely 
2,0 TDI/110 kW 4x4, 2,0 TDI/110 kW DSG, 2,0 TDI/110 
kW 4x4 DSG a 2,0 TDI/140 kW 4x4 DSG. 

Základní podoba Active nabídne mj. 7 airbagů, 
dvouzónovou klimatizaci Climatronic, 17“ litá kola, 
infotainment Swing s 6,5“ dotykovým displejem a 
Bluetooth, multifunkční volant, LED denní svícení a 
LED zadní svítilny, střešní nosiče a mnoho dalších 
prvků. Modely s automatickou převodovkou DSG 
mají možnost řazení převodů páčkami pod volantem. 

Jako první vůz značky Škoda bude model Kodiaq 
neustále online. Škoda Connect zahrnuje služby 
Infotainment Online (navigace a informace v reálním 
čase) a Care Connect (proaktivní servisní služby 
a vzdálený přístup k vozu). Služby Care Connect 
jsou k dispozici již od základního stupně Active ve 
standardní výbavě vozu. Proaktivní servis v rámci 
Care Connect umožní v případě poruchy informovat 
asistenční služby. Z mobilního telefonu lze dálkově 
ovládat vybrané funkce automobilu. Ke službě Care 
Connect se pojí funkce Tísňové volání (eCall), která 
je ve voze zdarma. 

Škoda Kodiaq s cenou od 677 900 Kč

více na
www.autoweek.cz
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Dacia slaví v ČR rekordní obchodní výsledky
Filosofie značky Dacia, nabízet velkorysé, spolehlivé a přitom cenově dostupné vozy, 
sklízí již 12 let úspěchy. Tento přístup oslovuje i české zákazníky. Díky tomu se v České 
republice prodalo již více než 60 000 vozů značky Dacia. Nejprodávanějším modelem 
značky Dacia v ČR je SUV Duster, který od uvedení na trh v roce 2010 překonal hranici 16 
000 dodaných kusů. Dacia je již třetím 
rokem 3. nejprodávanější značkou 
soukromé klientele. V srpnu 2016 
se vůbec poprvé dostala na čtvrté 
místo žebříčku prodeje osobních vozů 
s tržním podílem 5,4 %. Duster je od 
ledna 2016 nejprodávanějším SUV 
soukromé klientele. 
více na www.autoweek.cz

Oficiální dovozce vozů 
Cadillac, Corvette a Camaro
Společnost United Cars 
& Services, spadající do 
skupiny Charouz, je nově 
výhradním autorizovaným 
importérem amerických 
značek Cadillac a Chevrolet 
pro Českou republiku a 
Slovensko. Společnost sídlí v 
Praze 10, kde má prodejnu i 
servisní zázemí včetně skladu 
náhradních dílů. Aktuální 

nabídka obsahuje většinu modelů značky Cadillac, vč. gigantického SUV Escalade, 
a sportovní automobil Chevrolet Corvette včetně verze Corvette C7 Z06 s motorem 
o výkonu 484 kW (659 k), dosahující největší rychlosti 330 km/h. Novinkou je nejnovější 
generace Chevroletu Camaro.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 39. týdne na www.autoweek.cz:
Ohlédnutí za brněnskými veletrhy a pozvánka na MSV 2016
Manpower hlásí zájem firem v ČR přijímat nové zaměstnance
BMW se od roku 2018 vrátí do Le Mans
Autonomně řízená vozidla PSA už najela více než 60 000 km
SDA a AutoSAP podporují zavedení „šrotovného“
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Atraktivní vzhled zařadil Opel Mokka mezi 
nejpopulárnější malá SUV v Evropě. Mokka si navíc 
vydobyla postavení nejprodávanějšího modelu 
s pohonem 4x4 ve svém segmentu. Pro Opel je 
nejdůležitější skutečnost, že dvě třetiny kupujících 
model Mokka nikdy dřív nevlastnilo vůz této značky. 
Mokka tedy hraje klíčovou roli ve vzestupu prodeje 
značky v posledních třech letech.

Růst obliby malých SUV vedl k rozhodnutí výrazně 
zmodernizovat úspěšný model a uzpůsobit jej 
nejnovějším trendům v nabídce systémů infotainmentu 
i asistenčních systémů. Opel Mokka X se po 
modernizaci nezměnil rozměrově, ale získal mnohem 
energičtější vzhled a Opel připravil i špičkovou verzi 
se samočinnou převodovkou, pohonem všech kol, 
novým motorem a rozšířenou výbavou.

Rozsah změn 4275 mm (rozvor 2555 mm) dlouhého 
pětidveřového vozu zdůrazňuje i pozměněný název. 
Písmeno X se bude objevovat jako identifikační znak 
u všech SUV a crossoverů, které Opel připravuje k 
uvedení na trh. Prodej Opelu Mokka X začne v říjnu. 

Nová Mokka X si uchovala všechny přednosti 
předchůdce a zároveň přináší mnoho vylepšení. Opel 
u modelu Mokka X zdůrazňuje především změny 
designu a rozšíření možností konektivity. Přitom tento 
vůz prošel překvapivě velkým zlepšením i po stránce 

jízdních vlastností a úpravy interiéru se projevily 
znatelným zvětšením prostoru na předních sedadlech. 
Podařilo se tedy výrazně zlepšit právě ty parametry, 
v nichž Mokka dosud nepatřila mezi nejlepší ve svém 
segmentu. Nyní jde o auto, s nímž je svezení příjemné 
a není únavné ani při delších cestách.

Také interiér byl přepracován. V nově tvarované 
středové konzoli je dotykový displej infotainmentu 
nové generace a na přístrojové desce je méně tlačítek, 
protože mnoho funkcí se ovládá prostřednictvím 
dotykového displeje.

Nabídka motorů pokrývá rozsah výkonů od 81 kW 
(110 k) do 112 kW (152 k). Všechny motory prošly 
optimalizací s cílem snížit hlučnost a vibrace. Nabídku 
motorů nově rozšířil zážehový čtyřválec 1,4 Ecotec 
Direct Injection Turbo o výkonu 112 kW (152 k).

Mokka X může být vybavena inteligentním adaptivním 
systémem pohonu všech kol s elektronicky 
ovládanou vícelamelovou spojkou. Opel vychází vstříc 
zákazníkům, kteří preferují kombinaci pohonu všech 
kol a automatické převodovky, verzí se zážehovým 
čtyřválcem 1,4 Ecotec Direct Injection Turbo 112 kW 
(152 k).

Kompletní ceník a technická data Opelu Mokka X 
najdete na str. 10 (po stažení jako pdf)

Opel Mokka X - víc než změna vzhledu

více na
www.autoweek.cz
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Hyundai představil studii H350 Fuel Cell Concept
Hyundai předvedl na výstavě IAA Užitkové vozy 2016 v Hannoveru možnost použití 
palivových článků k pohonu lehkého užitkového vozu na studii H350 Fuel Cell Concept, 
kde ústrojí pohonu s nulovými emisemi neomezuje nákladový prostor. Studie naznačuje 
možnou budoucnost lehkých užitkových 
vozidel provozovaných v ulicích měst i na 
delší vzdálenosti s nulovými emisemi.
Hyundai H350 poskytuje nákladový prostor 
o objemu 10,5 m3 nebo 12,9 m3 (tj. pro pět 
europalet) případně až 14 sedadel. Vozidlo 
pohání elektromotor s největším výkonem 
100 kW (136 k) a točivým momentem 300 
N.m. Studie dosahuje nejvyšší rychlosti 150 
km/h a má dojezd 422 km. Vysokotlaké 
nádrže na vodík jsou pod podlahou mezi 
nápravami. 
více na www.autoweek.cz

Nové srdce pro Kia Soul: motor 1,6 T-GDI 
o výkonu 204 k 
Automobilka Kia modernizuje kompaktní 
crossover Soul. Nově pro něj zavádí motor 
1,6 T-GDI o výkonu 150 kW (204 k), známý 
z modelů cee’d GT a pro_cee’d GT, s nímž 
přijde do prodeje nejvýkonnější verze 
modelu Soul v historii. Motor je kombinován 
se sedmirychlostní dvouspojkovou 
převodovkou 7DCT. K tomu se přidávají 

nové systémy pro zvýšení bezpečnosti a infotainmentu. Modernizované modely Soul 
a Soul 1,6 T-GDI budou v prodeji od října.
více na www.autoweek.cz

Automakers
AutoSAP chystá volbu nového prezidenta
Prezident Sdružení autoprůmyslu Martin 
Jahn se v srpnu přesunul z evropského 
Volkswagenu do Číny a už nechce 
pokračovat v čele AutoSAP. Sdružení 
připravuje volbu nového šéfa. „Její termín 
chystáme na listopad nebo prosinec 2016. 
Žádní kandidáti zatím nejsou ohlášeni, 
jména budou navrhovat členské firmy až 

na zasedání Rady ředitelů,“ řekl nám ředitel sekretariátu AutoSAP Zdeněk Petzl.
více na www.automakers.cz
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Renault Zoe nastavuje laťku
Renault na autosalonu v Paříži 
představuje modernizovanou 
podobu nejprodávanějšího 
elektromobilu v Evropě (má tržní 
podíl 25 %), modelu Zoe. V Paříži se 
představuje několik vylepšených a 
nových potenciálních konkurentů 
Renaultu Zoe. U Renaultu na útok 
konkurence v předstihu reagovali 
modernizovanou verzí s dojezdem 
prodlouženým na 400 km. To je víc, 
než u Tesly Modelu 3 (345 km). Za 
prodloužení dojezdu si zákazníci 
připlatí 3500 eur navíc (cena modernizované verze je 23 600 eur). Pro ty, kterým by 
se to zdálo moc, bude v prodeji i stávající verze s dojezdem 240 km. Renault Zoe Z.E. 
40 má s Li-Ion akumulátory o kapacitě 41 kWh jen o 22 kg vyšší hmotnost než základní 
verze s kapacitou 22 kWh. Prodej má být zahájen ještě do konce letošního roku.
více na www.autoweek.cz

Volkswagen uvede 13. značku pro služby 
mobility
V předvečer autosalonu v Paříži nastínil 
koncernový šéf Matthias Müller plány 
Volkswagenu pro nejbližší období. V 
rámci koncernové Strategie 2025 bude 
vytvořena nová 13. koncernová značka. 
Její jméno bude oznámeno v listopadu. 
Značka bude pokrývat služby sdílení 
automobilů (car sharingu), shuttle servisy, 

vlastní taxislužby včetně robotizovaných taxi a shuttlů atd. S touto značkou se VW 
Group chce stát evropskou jedničkou a zařadit se mezi tři nejúspěšnější provozovatele 
městské mobility. Prvním krokem v rámci této iniciativy bude podle informace VW 
Group flotila vozidel Volkswagen provozovaná společností Gett v Moskvě. 
Volkswagen v následujících dvou letech uvede 17 vozidel s plug-in hybridním pohonem 
(i se značkou Škoda). Jako první se v Paříži představuje Porsche Panamera E-Hybrid. 
VW Group plánuje i investice do elektromobility s využitím nové platformy MEB, kterou 
má i v Paříži vystavovaný koncept I.D.
více na www.autoweek.cz
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Má být belgické řešení proti stáčení tachometrů vzorem pro ČR? 
V Belgii se podařilo omezit stáčení kilometrů a jejich řešení bývá dáváno za vzor pro 
Českou republiku. V Belgii však vyřešili jen samotné stáčení tím, že všechny firmy činné 
v oblasti automobilového průmyslu povinně zapisují stavy tachometru. Ze zákona 
je poskytují neziskové společnosti Car-Pass. Bez dokumentu Car-Pass nelze v Belgii 
prodat ojeté auto. Takto však lze vyřešit jen problém stáčení, nikoli zatajených havárií, 
omlazování aut falšováním roku výroby, vytváření falešné servisní historie nebo tajení 
technických závad. Panuje mýtus, že Car-Pass je zdarma, což není pravda - prověření 
u belgické neziskové, státem dotované 
organizace stojí 7,10 eura. 
V ČR lze prověřovat nejen vývoj stavu 
tachometru, ale komplexní informace z 
historie většiny ojetin českého původu. 
Podle výzkumů společnosti Cebia zajímá 
české zákazníky hlavně stav tachometru 
a ostatním rizikům nevěnují dostatečnou 
pozornost. Toto je důsledek medializace 
stáčení, která částečně odvádí pozornost 
od dalších často i závažnějších rizik 
spojených s koupí ojetého vozu.
více na  www.autoweek.cz

Platba mobilní aplikací nyní ve všech 
flotilách Taxi Praha 
Společnost Taxi Praha, největší pražský 
taxidispečink, nově poskytuje svým 
klientům možnost bezhotovostní platby 
prostřednictvím mobilní aplikace u 
všech svých flotil. Nově tedy i ve vozech 
Nejlevnější Taxi a Taxi Praha. Samozřejmě 
stále trvá už dříve zavedená možnost 
využívání tohoto moderního platebního 

nástroje i ve flotile 14007. K platbě bude stačit jen mobilní telefon či tablet a platba 
proběhne stejně pohodlně a jednoduše přímo prostřednictvím mobilní aplikace jako 
před tím objednávka vozu. více na www.autoweek.cz
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Toyota na pařížském autosalonu uvádí na evropský 
trh dvě novinky - crossover C-HR (Compact Hybrid 
Revolution) a modernizovaný Prius Plug-in Hybrid 2. 
generace. 

Model C-HR, postavený na platformě TNGA s 
pohonem předních nebo všech kol, nastoluje svým 
futuristickým vzhledem nový módní trend. Rovněž 
interiér je avantgardní, ale i ergonomický a komfortně 
vybavený. K řidiči jsou mírně nakloněny ovládací prvky 
i 8“ dotykový displej audiosoustavy s vylepšeným 
rozhraním. 

Toyota C-HR se bude dodávat s plně hybridním 
systémem pohonu 1,8 Hybrid E-CVT s celkovým 
výkonem 90 kW (122 k). Druhou, levnější, variantou 
bude 1,2 Turbo 85 kW (116 k) se šestirychlostní přímo 
řazenou převodovkou či převodovkou Multidrive S 
s pohonem předních nebo všech kol. Základní cena 
hybridní verze začíná na 629 900 Kč, 1,2 Turbo si již 
lze objednat za 489 900 Kč.

Nový Prius Plug-in Hybrid, představený v evropské 
premiéře, přináší technické inovace, včetně soustavy 
pohonu s dvojicí elektromotorů, systému ohřevu 
akumulátoru a dvou úplných novinek - fotovoltaické 
střechy k prodloužení dojezdu a klimatizace využívající 
tepelné čerpadlo. 

Nová kompaktní jednosměrná spojka, zabudovaná 
do nápravy typu transaxle, umožňuje, aby generátor 
hybridní soustavy fungoval i jako druhý elektromotor. 
Tím se výkon elektropohonu zvýšil na 68 kW. Nová 
náprava typu transaxle hybridního pohonu je 
spojena s novou jednotkou řízení energie PCU. Ta 
spojuje lepší jízdní schopnosti v režimech EV a HV s 
průměrnou spotřebou paliva 1,0 l/100 km. Nový Prius 
Plug-in Hybrid má díky tomu dvojnásobný dojezd na 
elektřinu (přes 50 km) a maximální rychlost v režimu 
EV zvýšenou z 85 na 135 km/h. 

Dvě atraktivní novinky značky Toyota

více na
www.autoweek.cz
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Opel chce s modelem Mokka X oslovit především tzv. 
singly a bezdětné páry ( jen 20 % kupujících jsou rod-
iny s dětmi), pro které se jedná o jediné nebo hlavní 
auto. Základní verze Selection 1,6 přichází s akční ce-
nou 377 900 Kč. Verze Enjoy 1,4 Turbo 103 kW s po-
honem 4x4 stojí 503 900 Kč. 
Opel Mokka X je jedním z nejlépe vybavených au-
tomobilů svého segmentu z hlediska konektivity. Na 
výběr jsou dvě verze systému infotainmentu Intelli-
Link, umožňující integraci smartfonu. Systém R 4.0 
IntelliLink má dotykový displej 7“, vstup USB a inte-
grovaný modul Bluetooth. Nový špičkový infotaiment 
Navi 900 IntelliLink, uvedený s modelem Astra, je 
určen těm, kteří preferují integrovanou navigaci. Pro 
zobrazování slouží dotykový displej 8“.
Také s modelem Mokka 
X majitel získá i asistenční 
služby Opel OnStar. Tele-
matický systém OnStar 
mj. automaticky upo-
zorní dispečera v cen-
trále služby OnStar na 
nehodu. Jednou ze 
služeb systému je aplik-
ace myOpel pro smart-
fony, která umožňuje 

odemknout či zamknout vůz na dálku, lokalizovat 
vůz, vyvolat důležité provozní údaje (např. stav oleje 
nebo tlak vzduchu v pneumatikách) nebo zaslání cíle 
jízdy přímo do navigačního systému vozu. Opel On-
Star dokáže proměnit vůz v mobilní Wi-Fi hotspot 
4G/LTE, umožňující připojení až sedmi mobilních 
zařízení ve voze a v jeho blízkosti.
Také pro model Mokka X konstruktéři Opelu nově 
připravili adaptivní světlomety z LED diod se sys-
témem AFL (Adaptive Forward Lighting), který auto-
maticky přizpůsobuje délku a rozložení světelného 
paprsku podle okamžité situace.
Několik asistenčních systémů využívá novou kameru 
Opel Eye nové generace s větším rozlišením. 

Opel Mokka X - ceny a data

více na
www.autoweek.cz
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Jeden z nejúspěšnějších prodejců značky Škoda Louda 
Auto přichází do Prahy. Kromě prodeje vozů značek 
Škoda, Volkswagen a Volkswagen užitkové vozy vč. 
jejich autorizovaného servisu přináší i unikátní služby 
včetně carsharingu a prodej ojetých vozů Škoda Plus 
a Das Welt Auto.
Společnost Auto Louda otevírá svou desátou 
provozovnu na velmi lukrativním místě v Praze v 
Kolbenově ulici v Hloubětíně. Zde firma věří v potenciál 
pro budoucí rozvoj i možnost oslovení klientů z oblasti 
Prahy-východ, kde není zastoupení značek Škoda a 
Volkswagen tak silné. Nový areál byl vybudován na 
pozemcích, které společnost Auto Louda odkoupila 
s využitím budov, které zde dříve měly v pronájmu 
společnosti Charouz a Auto Enge.
Majitel firmy Pavel Louda vysvětluje, jak chce uspět na 
nasyceném trhu v Praze: „Nabídneme osobní přístup 
v rámci rodinné firmy. Za tím k nám zákazníci jezdí 
do Poděbrad i do dalších našich prodejen a věřím, že 
stejně tak to ocení i zákazníci v Praze a jejím okolí.“
Svým zákazníkům chce Auto Louda nabídnout kratší 
objednací doby než jsou obvyklé, tedy do pěti 
dnů namísto dvou týdnů. Unikátní bude i nabídka 
zapůjčení náhradního vozu už na jednu hodinu s 
cenami od 49 Kč/hod za vůz Škoda Citigo. Kromě 
toho bude pro zákazníky připravena možnost odvozu 
zdarma do míst v okolí (například na Černý Most) a 
opět přivezení zpět.

Společnost Louda Auto působí na trhu v České republice 
od roku 1992. V osmi městech nabízí komplexní služby 
v rámci autorizovaného prodeje a servisu především 
vozů Škoda a dalších značek koncernu Volkswagen 
Group. Společnost je partnerem programů prodeje 
prověřených ojetých vozů Škoda Plus a Das WeltAuto 
i oficiální půjčovny Volkswagen užitkových vozů 
Das RentAuto. V roce 2016 společnost Louda Auto 
předpokládá prodej více než 7000 vozů při obratu 
přes 3 miliardy Kč. S pomocí nové pražské prodejny 
plánuje pro rok 2017 růst na více než 8000 prodaných 
vozů a obrat přes 3,5 miliardy Kč.
Louda Auto v Kolbenově ulici nabízí nejen kompletní 
prodejní a poprodejní služby, autobazar prověřených 
vozů s orientací na vozy ve stáří do pěti let (Auto 
Plus od 1. 10. a Das WeltAuto od počátku roku 
2017), autopůjčovnu či půjčovnu příslušenství, ale 
dokončuje i šest výjimečných zasedacích místností 
s odpovídajícím vybavením určených pro potřeby 
firemních klientů. 
Autosalon navíc jako první v republice disponuje 
vlastní off road tratí, na níž si zákazníci mohou 
vyzkoušet jízdu v terénu s vozy SUV, tedy i s novým 
modelem Kodiaq.
Auto Louda jako průkopník carsharingu v České 
republice v nové provozovně nabídne i zcela unikátní 
službu Car4Way. Ta je současným lídrem na českém 
trhu sdílení aut. 

Boj o zákazníky v Praze přitvrzuje
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Novinky pro Ford Transit a Transit Custom

Ford na autosalonu užitkových a nákladních vozidel 
IAA v Hannoveru představil Transit a Transit Custom se 
vznětovým motorem Ford EcoBlue, novou automatickou 
převodovkou, pohonem všech kol a systémem SYNC 3.
Nový vznětový motor Ford 2,0 EcoBlue má o 13 % 
menší spotřebu a o 20 % vyšší točivý moment v nízkých 
otáčkách. Prodloužily se i intervaly údržby až na dva roky 
nebo 60 000 km. Nový motor využívá novou architekturu, 
která tvoří základ další generace turbodieselů pro osobní 
i užitkové vozy Ford. Pro Transit a Transit Custom bude 
motor k dispozici ve variantách 77, 96 a 125 kW. 
Transit a Transit Custom s pohonem předních kol lze nově 
objednávat se šestirychlostní automatickou převodovkou 
SelectShift s hydrodynamickým měničem zkonstruovanou 
speciálně pro řadu Transit. Funkce SelectShift umožňuje 
manuální volbu rychlostních stupňů prostřednictvím 
tlačítka na páce voliče. První vozy s novou převodovkou 
dodá Ford zákazníkům začátkem roku 2017. 
Vybrané verze Fordu Transit s motory Ford EcoBlue mohou 
být vybaveny vylepšeným inteligentním systémem 
pohonu všech kol (AWD) 4. generace. Přední diferenciál a 
mezinápravová spojka jsou zde spojeny do jednoho celku. 
Díky tomu je celá konstrukce o 10 kg lehčí a prostorově 
úspornější. Ford zároveň vylepšil kalibraci elektronického 

stabilizačního programu a systému AWD. K dispozici jsou 
dva režimy - AWD Auto a AWD Lock pro optimální trakci 
v nejnáročnějších podmínkách. Transit AWD se dodává s 
motory EcoBlue 96 a 125 kW. První kusy budou dodány 
na začátku roku 2017.
Užitkové modely Transit, Transit Connect a Ranger lze 
nyní objednávat i s novým komunikačním a zábavním 
systémem SYNC 3. Ten umožňuje řidiči ovládat připojený 
chytrý telefon, audiosystém, navigaci a klimatizaci 
prostřednictvím přirozených hlasových povelů i v českém 
jazyce. Systém SYNC 3 nabízí užitečné funkce pro 
zákazníky, kteří používají svůj vůz jako mobilní kancelář: 
handsfree telefonování, čtení příchozích zpráv či plnou 
kompatibilitu s Apple CarPlay a Android Auto.
Tourneo Custom bude možné vybavit pneumatickým 
odpružením zadní nápravy. Pneumatické zadní pérování 
je ideální pro kyvadlovou dopravu nebo přepravu VIP 
klientů, kdy se celkové zatížení zadní části vozu může v 
závislosti na počtu cestujících a jejich zavazadel lišit o 
mnoho set kilogramů. 
Další novinkou pro modely Transit a Transit Custom s 
motory Ford EcoBlue jsou pokročilé asistenční technologie 
jako předkolizní asistent s detekcí chodců.
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Panasonic Toughbook oslaví výročí 20 let od založení 
značky odolné mobilní výpočetní techniky. Majitelé 
nejstarších funkčních notebooků Toughbook mohou 
vyhrát životní zájezd do Japonska. 
Linie předchůdců Toughbooku sahá do roku 1987, ve 
kterém společnost Panasonic začala získávat zkušenosti 
s výrobou přenosných počítačů. Trh se záhy začal 
zajímat o profesionální odolnou výpočetní techniku 
s vyšší životností a nižšími náklady na vlastnictví. 
Když si tohle společnost Panasonic uvědomila, začala 
s vývojem a postavila v japonském Kóbe speciální 
továrnu na výrobu odolných notebooků.
Nejnovější analýza společnosti VDC Research 
ukazuje, že společnost Panasonic na evropských 
trzích s odolnými notebooky a tablety dominuje. 
V roce 2015 měla v případě odolných notebooků a 
konvertibilních zařízení podíl na trhu 66 % a v případě 
odolných tabletů 59 %. V roce 2015 se v Evropě rámci 
řady Panasonic Toughbook a Toughpad prodalo víc 
odolných notebooků a tabletů, než kolik prodala 
konkurence dohromady.
Řadě Panasonic Toughbook se podařilo dosáhnout 
několika prvenství. Je to dáno kombinací více faktorů, 
mezi které patří naslouchání hlasu trhu a vášeň pro 
pečlivý výzkum, vývoj, montáž, testování a prodej 

vlastních produktů.
1994: CF-41 - světově první notebook s vestavěnou 
jednotkou CD-ROM, toto zařízení ze slitiny hořčíku 
položilo základy budoucí řady Toughbook.
1996: Toughbook CF-25 - zrození značky Toughbook, 
průkopnické zařízení bylo zkonstruováno tak, aby 
přežilo pád až ze 70 cm a bylo odolné vůči prachu a 
vlhkosti.
1999: Toughbook CF-27 - světově první integrované 
funkce GSM a WAN a dotyková obrazovka.
2001: Toughbook CF-07 - inovativní odolný 
minipočítač s mobilním bezdrátovým displejem mohl 
s odděleným displejem komunikovat až na 50 m, což 
přineslo dosud nevídanou flexibilitu a mobilitu.
2009: Toughbook CF-U1 - jako světově první setřel 
rozdíl mezi notebookem a handheldovými zařízeními, 
povýšil to nejlepší z odolných Toughbooků na 
mobilnější úroveň. Obsahoval kompletní operační 
systém Windows a řadu integrovaných prvků a baterie 
vyměnitelné během provozu.
2012: Panasonic Toughpad - představení odolných 
tabletů Toughpad.
2015: Toughbook CF-20 - první odolný notebook na 
světě s oddělitelným displejem.

Panasonic slaví 20. výročí značky Toughbook
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Na Solné pláni Bonneville ve státě Utah vytvořilo 
vozidlo Venturi VBB-3 v souladu s předpisy FIA 
nový světový rekord v rychlosti dosažené pomocí 
elektrického pohonu. Byl to už pátý rychlostní 
rekord dosažený vozem Venturi Buckeye Bullet, 
vytvořeným ve spolupráci firmy Venturi a střediska 
pro automobilový výzkum university Ohio State 
(OSU). 
Řidič Roger Schroer z OSU s vozidlem Venturi VBB-3 
dosáhl průměrnou rychlost 549,43 km/h při průjezdu 
oběma směry jednomílovým měřeným úsekem, 
přičemž jeho největší rychlost byla 576 km/h. Obojí 
je ale zatím méně, než plánovaný cíl 400 mph (643 
km/h).
V roce 2009 dosáhlo vozidlo s pohonnou jednotkou 
monacké firmy světový rekord pro vozidla poháněná 

palivovými články rychlostí 487 km/h. V roce 2010 
vytvořilo vozidlo Venturi VBB-2,5 světový rekord s 
čistě elektrickým pohonem výkonem 495 km/h. V 
letech 2014 a 2015 přidalo další dva rekordy pro tuto 
kategorii.
„Jízda s tímto vozidlem a dosažení takových výkonů se 
mi vždycky líbí, ale v takovéto rychlosti se musíte plně 
soustředit a není prostor na emoce. Vím, že můžeme 
dosáhnout ještě víc. Neprojevila se žádná nestabilita 
vozidla. Bylo to mnohem lepší než v předchozích 
dnech při ladění a testování,“ řekl Roger Schroer.
Na letošní rekord musel tým dlouho čekat. Vozidlo 
Venturi VBB 3. generace bylo postaveno už v první 
polovině roku 2013 a v Bonneville se poprvé objevilo 
v září 2013. Jenže následující tři roky nepříznivé počasí 
se silnými dešti vedlo ke zrušení rekordních pokusů 
na solné pláni na dně vyschlého jezera. Ty se naplno 

znovu rozeběhly až letos, 
i když ani tentokrát počasí 
nebylo pro rekordní jízdy 
velkými rychlostmi ideální 
(v srpnu byl povrch velmi 
nekvalitní a zářiové rekordní 
jízdy opět na pár dní přerušil 
déšť) a k dispozici byla trať 
dlouhá jen 17,7 km.
Vozidlo Venturi Buckeye Bullet 
pohánějí dva elektromotory 
o celkovém výkonu 2200 
kW. Napájejí je lithio-ionové 
akumulátory sestavené z 
článků firmy A123 Systems.

Nejrychlejší elektromobil světa
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