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AutoBest zná finalisty
Finalisty
celoevropské
ankety AutoBest 2018 jsou
automobily Citroën C3
Aircross, Ford Fiesta, Honda
Civic, Opel Grandland X,
Seat Ibiza a Volkswagen
T-Roc. Tyto vozy se utkají o
ocenění Nejlepší evropský
automobil ke koupi v roce
2018.

„V letošním roce členy
poroty přesvědčilo šest
vozů, že si zaslouží dospět do
finále pro ocenění Nejlepší
evropský automobil ke
koupi v roce 2018!“ uvedl
zakladatel a předseda
organizace AutoBest Dan
Vardie. Porota může v
souladu s pravidly každý
rok rozhodnout o počtu
finalistů.
Porota, čítající 31 členů, se
sejde ve dnech 29. a 30.
listopadu na zkušebním
okruhu Vairano poblíž
Milána, kde šest finalistů
podrobí
tradičnímu
testování.
„V
rámci
AutoBest uskutečňujeme
jedny z nejdůkladnějších
komplexních. Jako první
jsme
rovněž
zavedli
nejpokročilejší
formu
diskuse s otázkami a odpověďmi,“ uvedl president
poroty AutoBest Ilja Seliktar.

Při
rozhodování
o
vítězi AutoBest používá
transparentní
hlasovací
systém s komplexní matricí
13 kritérií. Vítěz bude
oznámen 15. prosince.
Porota
AutoBest
uděluje
celkem
osm
ocenění za úspěchy a
mimořádné
počiny
v
rámci
automobilového
průmyslu. Ocenění EcoBest
2017 získává test skutečné
spotřeby uskutečňovaný
automobilkou PSA ve
spolupráci
s
Bureau
Veritas,
Transport
&
Environment a France
Nature
Environment.
Letošní ocenění DesignBest
získává Marek Reichman,
šéfdesigner
společnosti
Aston Martin Lagonda.
Ocenění SmartBest 2017
získává
značka
Seat
za průkopnickou práci
při první spolupráci se
službou Alexa společnosti
Amazon v automobilovém
průmyslu. Prestižní ocenění
SafetyBest putuje k Toyotě
za to, že svůj pokročilý
systém
Safety
Sense
dodává standardně téměř
do všech svých modelů.
Později AutoBest vydá zprávu o vítězích zbývajících
čtyř cen.

více na
www.autoweek.cz

Zimní servisní akce Škoda se zvýhodněním cen DPF
Součástí Zimní servisní akce jsou komplexní kontrola
vozu před zimní sezónou za zvýhodněnou cenu,
akční ceny sezonních produktů Škoda Originální
příslušenství a speciální programy pro vozy starší
čtyř let. Součástí Zimní servisní akce je také kontrola
stavu a funkčnosti filtrů pevných částic a nabídka
DPF ze sortimentu Economy nebo Originálních filtrů
za akční ceny. Například pro modely Octavia, Superb, Yeti či Fabia druhé generace
s motory 1,6 TDI a 2,0 TDI jsou k dispozici filtry od 12 900 Kč.
více na www.autoweek.cz

EU bude jednat s automobilkami o akumulátorech
Evropská unie bude jednat s vedoucími představiteli automobilového, chemického
a strojního průmyslu o možnosti výroby akumulátorů v EU. Cílem je uchovat
konkurenceschopnost evropských producentů proti konkurentům z Asie a USA.
Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič uvedl, že EU by měla podpořit
vytvoření konsorcia pro zajištění výroby akumulátorů pro vozidla s elektrickým pohonem
podobného, jako je společnost Airbus v leteckém průmyslu.
Evropské automobilky jsou pod tlakem unijních emisních limitů nuceny přecházet na
výrobu elektromobilů. Jenže v Evropě není
producent akumulátorů. Světovému trhu
dominují japonské firmy Panasonic a NEC,
korejské LG a Samsung, čínské BYD a CATL a
americká Tesla. Pokud se prodej elektrických
vozidel zvýší v plánovaném měřítku, pak je
podle analytiků kritickým bodem otázka
kde automobilový průmysl získá dostatek
akumulátorů resp. surovin pro jejich výrobu.
více na www.autoweek.cz

Krátce
- Renault připravuje druhé malé SUV vedle modelu Captur, na trh přijde v roce 2019.
- Šéf FCA Sergio Marchionne je přesvědčen, že přechod k elektromobilitě bude pro
planetu katastrofou.
- Volkswagen v USA prodloužil záruku na svá auta na 6 let resp. 116 000 km - neměla
by paní Jourová jménem evropských zákazníků zasáhnout?
- Porsche požaduje od Audi odškodnění ve výši 200 milionů eur za dodávku 21 500
turbodieselů 3,0 TDI se softwarem podvádějícím při emisních testech.
- Elon Musk má problém: Tesla Motor v září místo plánovaných 1500 vyrobila jen 260
kusů Modelu 3.

Honda Civic - desátá generace bestselleru
První Civic Honda představila v roce 1972 a od té
doby se prodalo více než 20 milionů vozů devíti generací. V letech 2013 až 2015 vykazoval Civic průměrný
celosvětový prodej 620 000 kusů ročně. Desátá generace přináší mnoho nového. Kromě samozřejmého
využití nemodernějších technických vymožeností vše
začalo novým přístupem k vývoji a novinky přišly i ve
výrobě.
Devátá generace Civicu měla speciální vývojový program pro každý region. To se nyní zcela změnilo.
Všechna vývojová střediska spojila své síly a vznikl
jediný model pro celý svět. Základ vývoje probíhal v
Evropě poprvé s vědomím toho, že bude odvozena
také sportovní verze Type R.

K zásadní změně došlo po stránce organizace výroby. Předchozí generace se vyráběla v devíti továrnách
na čtyřech kontinentech. Nově se hatchback vyrábí v
anglickém Swindonu a sedany v Turecku. Kombi Civic Tourer bylo staženo z nabídky a kupé není určeno
pro evropské trhy.
Civic se prodloužil o 130 mm na 4518 mm (rozvor
narostl o 30 mm na 2697 mm), čtyřdveřový sedan
má délku dokonce 4630 mm, takže v Evropě nahrazuje model Accord.
Civic vychází ze zcela nové platformy s nosnou strukturou, která je lehčí a má i podstatně větší tuhost v
krutu. Bylo toho dosaženo jak rozsáhlejším použitím
vysokopevnostních ocelí, tak také mnohem efektivnějším rozmístěním svařovacích bodů a využitím
nové technologie sestavování dílů. Výsledkem je
snížení vibrací a hluku pronikajících do interiéru.
Civic je první model Hondy vybavený novou řadou
zmenšených přeplňovaných zážehových motorů zcela nově vyvinutým tříválcem 1,0 VTEC turbo/129
k (95 kW) a novým výkonným čtyřválcem 1,5 VTEC
turbo/182 k (134 kW). Ty od března 2018 doplní 1,6 l
turbodiesel i-DTEC/88 kW (120 k). Pro Type R je navíc
připraven zážehový 2,0 VTEC Turbo/235 kW (320 k).
Více, včetně ceníku a technických dat, na str. 10
(po stažení pdf verze)
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Nová
lokalita
rychlodobíjecích
stanic ve Vestci
Elektromobilita
Skupiny
ČEZ
zprovoznila trojici rychlodobíjecích
stanic ABB Terra 53 CJT v rámci
dobíjecí lokality ve Vestci na Vídeňské
ulici u pražského dálničního okruhu.
Dobíjecí lokalita Vestec je součástí
výstavby stanic rychlého dobíjení díky grantu z evropského programu Connecting
Europe Facility CEF, jehož prostřednictvím Evropská komise podporuje propojování
Evropy budováním dobíjecích stanic podél hlavní silniční sítě TEN-T. Ve Vestci je i
osmi superchargerů Tesla. Celá lokalita v blízkosti motorestu je vzorovým příkladem
toho, jak by podobné projekty měly v budoucnu vypadat. V rámci projektu ČEZ - EV
Fast Charging Backbone Network Central Europe - vznikne do konce příštího roku
42 rychlodobíjecích stanic a další tři na lokalitách vybavených systémem ukládání
energie. Tyto stanice budou umístěny na strategických místech u hlavních silničních
a dálničních tahů. ČEZ pokračuje i ve výstavbě dobíjecí infrastruktury z vlastních
prostředků.
více na www.autoweek.cz
Brandýs první ve vakuu
Monitory a displeje jsou jedním z nejběžnějších způsobů přenosu informací. Displeje
vyrobené s využitím technologie optical bonding mají řadu výhod: zvýšený kontrast,
lepší čitelnost a větší výdrž. V autech to znamená především větší bezpečnost pro řidiče.
Technologie optical bonding zjednodušeně znamená vyplnění vzduchové mezery
mezi displejem a jeho ochranným sklem. Při výrobě se používá speciální průhledné
pojivo, které časem neztvrdne ani nezežloutne.
Materiál se vpraví mezi displej a sklo a následně
je vytvrzen v peci. Tento výrobní proces se
používá v několika závodech Continentalu.
Závod v Brandýse nad Labem však mezi nimi
drží jedno prvenství - od roku 2015 je prvním, kde
se pojící silikonová tekutina nanáší ve vakuu.
Výroba probíhá v tzv. čisté místnosti, která mimo
jiné vyžaduje i speciální oblečení.
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 40. týdne na www.autoweek.cz:
Tatra Trucks spouští odkup starších vozidel
Tatra Trucks nabízí bonusy na vozy Tatra Phoenix Euro 6 Präsident
Ford a Lyft spojují síly při vývoji autonomních vozů
Operativní leasing na Volkswagen Caddy i Transporter
Řidiči záchranek znovu v Mostě na autodromu

Jeep Compass: jistota do nepohody
FCA uvádí na český trh novou generaci kompaktního
SUV Jeep Compass, nabízejícího mimořádné
schopnosti jízdy v terénu i pohodlné a bezpečné
svezení na silnici.
Jeep je silná značka symbolizující terénní vozidla.
Právě nadstandardní schopnosti jízdy v terénu
by měly být rozhodujícím argumentem nové
generace modelu Compass proti silné konkurenci
v segmentu kompaktních SUV. Compass by měl
zajistit pokračování mimořádného růstu značky,
která během sedmi let zvýšila svůj globální prodej
z 300 000 vozů v roce 2010 na loňských 1,4 milionu.
Třetí generace Compassu nahrazuje model Patriot.
Doplňuje nabídku Jeepu jako menší alternativa k
modelu Cherokee. Při rozvoru náprav 2636 mm je
Compass dlouhý 4394 mm, tedy o 20 cm delší než
Renegade a o 20 cm kratší než Cherokee. Zavazadlový

prostor má objem 438 l (388 l s dojezdovou rezervou
a 368 l s plnohodnotným náhradním kolem), po
sklopení zadních sedadel 1251 l.
Compass používá vyztuženou platformu Fiat Small
Wide 4x4, ale s prodlouženým rozvorem (LWB).
Má nezávislé zavěšení předních a zadních kol s
unikátním systémem tlumení FSD.
Nabízí se s pohonem předních kol nebo všech
kol Jeep Active Drive. Vrcholná offroadová verze
Trailhawk (k dispozici bude od začátku roku 2018)
se stálým pohonem všech kol Jeep Active Drive
Low. Kruhovým ovladačem Selec-Terrain se volí
ze čtyř jízdních režimů (Auto, Snow, Sand, Mud, u
Trailhawku z pěti - navíc je zde Rock). Všechny verze
s pohonem 4x4 také obsahují funkci 4WD Lock.
V nabídce motorů jsou zážehové 1,4 FIRE MultiAir
turbo/103 kW (140 k) nebo 125 kW (170 k) a
turbodiesely 1,6 MultiJet II/88 kW (120 k) resp. 2,0
MultiJet II/103 kW (140 k) nebo 125 kW (170 k).
Jeep Compass se vyrábí ve čtyřech závodech na třech
kontinentech. Do Evropy se dováží z Ranjangaonu
v Indii. Základní cena verze Sport 1,4/140 k 6MT s
pohonem předních kol je 599 990 Kč.
Více, včetně ceníku a technických dat, na str. 11
(po stažení pdf verze)
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Komfort ve formě pick-upu
Renault Alaskan je dalším, který přichází
na evropské trhy, aby zde bodoval nejen
jako praktické užitkové auto, ale v podobě
pohodlného konkurenta velkých SUV. V
prvním pololetí byly v Evropě nejúspěšnější
Ford Ranger (20 271 vozů), Toyota HiLux
(15 849 vozů), Nissan Navara (14 876 vozů),
Mitsubishi L200 (11 021 vozů) a Volkswagen
Amarok (8898 vozů). Nyní do tohoto segmentu
vstupuje Renault s modelem Alaskan
odvozeným od Nissanu Navara NP300. Vůz s klasickou koncepcí karoserie na rámu
má vzadu pětiprvkovou nápravu. Pohání jej turbodiesel Renault 2,3 dCi/140 kW (190
k) přeplňovaný dvěma turbodmychadly, alternativou je verze s jedním turbem a 118
kW (160 k). Poháněna jsou buď jen zadní nebo všechna kola (4WD High), případně
všechna s redukcí (4WD Low).
Českým zákazníkům se Alaskan, vyráběný v továrně Nissanu v katalánské Barceloně,
představí 1. listopadu, ceny budou oznámeny koncem října.
více na www.autoweek.cz
Octavia třetí nejprodávanější auto v Evropě!
Po pomalejším jarním startu, ovlivněném náběhem výroby modernizované verze, se
Škoda Octavia vrátila do první desítky nejprodávanějších aut v Evropě. Po čtvrtém
místě v červenci ji srpnové statistiky JATO Dynamics dokonce ukazují na třetí příčce.
Skutečnou senzací je páté místo vozu Dacia Sandero dokazující, že v době, kdy
automobilky investují do nejmodernějších technologií, je stále hodně zájemců o
jednoduchá auta, u nichž se platí jen za to, že je bezpečně dopraví do cíle.
Nejprodávanější modely v Evropě v srpnu 2017
1. Volkswagen Golf 30 923
2. Renault Clio 16 691
3. Škoda Octavia
15 709
4. Volkswagen Tiguan
13 810
5. Dacia Sandero
13 731
více na www.autoweek.cz
Je náš svět udržitelný bez
dopravy?
Článek, napsaný pro LogisticNEWS
8-9/2017, si můžete přečíst na:
http://www.floowie.com/cs/
cti/reliant-08-09-2017-web/#/
strana/14/zvacseni/100/

Personalia z

Auto Palace s novým PR manažerem
Služby public relations dealerské
skupiny Auto Palace zajišťovala
několik let Dana Bratánková. Nyní
se přesouvá v rámci agentury na
jinou pozici a u prodejce ji nahradí
bývalý toyotista Tomáš Vaněk. Ve
funkci bude zodpovídat za činnosti
v oblasti Public Relations související
s obchodními aktivitami dealerské
skupiny Auto Palace, která je součástí
nizozemské skupiny AutoBinck.
„Jsem nesmírně rád, že vedle
úspěšně se rozvíjejících vlastních
aktivit v PR mohu být rovněž součástí
komunikačního týmu skupiny Auto
Palace. Je to profesní výzva, kterou
jsem se rozhodl přijmout a předat
své dosud získané zkušenosti v Public
Relations velmi významné společnosti
na automobilovém trhu,” řekl nový PR
manažer Tomáš Vaněk.
Vaněk začal svoji profesní kariéru
po studiu v oboru automobilové
výroby ve společnosti Škoda Auto v
Mladé Boleslavi, krátce působil také
v automobilce Saab ve švédském
Trollhättanu, ale nejdelší část své
profesní kariéry pracoval na pozici
PR manažera ve společnosti Toyota
Motor Czech. V současnosti řídí
rovněž vlastní společnost Vizus
Communication.

Filipa střídá v Das WeltAuto Březina
Dosavadní vedoucí programu prodeje
prověřených ojetých vozů Das WeltAuto
Roman Filip se rozhodl ukončit práci ve
společnosti Porsche Česká republika
a k 30. září 2017 ze společnosti odešel,
aby se věnoval samostatné poradenské
činnosti.
Řízení Das WeltAuto v Porsche ČR převzal
vedle svých dosavadních úkolů v rámci
oddělení Corporate Sales jeho vedoucí
Martin Březina.
Filip oddělení Das WeltAuto úspěšně
vedl od roku 2009. Za poslední čtyři roky
zvýšila značka Das WeltAuto prodej o
24,4 %.
„Chtěli bychom Romanu Filipovi velmi
poděkovat za tyto vynikající výsledky a
popřát mu mnoho úspěchů v jeho další
pracovní dráze, pohodu, pevné zdraví
a spokojenost v osobním životě,“ uvedli
jednatelé Porsche Česká republika
Vratislav Strašil a Franz Pommer.
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Honda Civic - sázka na techniku

Jeep Compass - mimořádný v
terénu i v komunikaci

Alcar Bohemia - služby
od A do Z

Nová podoba ankety Auto roku

Zpomaluje růst českého
hospodářství?

Honda Civic - sázka na techniku
Pětidveřový Civic přináší výrazné zlepšení jízdní dynamiky, ale také účinnosti ve využívání pohonných hmot,
vyšší úroveň bezpečnosti a zlepšení kvality interiéru.
Zlepšila se i praktičnost, a to nejen
zvětšením objemu
zavazadlového
prostoru na 478
l, ale především
jeho lepší využitelností
zvětšením
vstupního otvoru.
Honda
Sensing
je systém technologií rozšířené
bezpečnosti
a
podpory
řidiče,
který je k dispozici standardně pro
celou
modelovou řadu. Využívá
kombinaci informací z radaru, z kamery a navíc z celé
řady moderních snímačů a varuje řidiče a pomáhá mu
v potenciálně nebezpečných situacích.

Interiér se proměnil, protože Honda u nové generace opustila jeden z charakteristických konstrukčních
prvků - umístění nádrže pod předními sedadly.
Nádrž se vrátila na tradiční
místo dozadu s
lepším využitím
obestavěného
prostoru
pro
cestující na zadních
sedadlech.
Rovněž
uspořádání
středové konzole je
standardní, takže
umožňuje
přehledné uspořádání
ovládacích prvků.
Informační systém
Honda Connect 2
je vybaven 7“ dotykovým displejem. Civic poprvé nabízí plnou integraci chytrého telefonu prostřednictvím aplikací Apple CarPlay i AndroidAuto.

více na
www.autoweek.cz

Jeep Compass - mimořádný v terénu i v komunikaci
Jeep Compass kromě mimořádných schopností jízdy
v terénu poskytuje i špičkovou úroveň bezpečnosti.
Mezi více než 70 prvky aktivní a pasivní bezpečnosti
je například systém proti nárazu do vpředu jedoucího
vozu Forward Collison Warning Plus, varování před
opuštěním jízdního pruhu LaneSense Departure
Warning Plus (oba jsou součástí standardní výbavy
všech verzí), sledování mrtvého úhlu a varování před
přijíždějícím vozem při couvání z příčného stání. K
dispozici je také zadní kamera ParkView, automatické
podélné i příčné parkování, adaptivní tempomat nebo
stabilizační systém ESC s omezením rizika převrácení.

Přístrojový panel je tvořen displeji 3,5“ nebo 7,0“.
Dostupný je samozřejmě informační systém koncernu
FCA UConnect, a to ve třech podobách - základní s
displejem 5“, UConnect 7.0 nebo vrcholný UConnect
8.4 NAV s dotykovým displejem 8,4“ a integrací
chytrých telefonů Apple CarPlay i Androidauto. V rámci
systému UConnect 8.4 NAV je připravena aplikace
Jeep Skills, která zobrazuje různé údaje o výkonu
a schopnostech vozu při jízdě v terénu a umožňuje
řidiči tyto důležité parametry monitorovat a případně
i sdílet. V nabídce je i prémiová audiosoustava Beats.

více na
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Nová podoba ankety Auto roku
Tradiční anketa Auto roku 2018 v České republice
bude probíhat podle zcela nového konceptu.
Vyhlašovatel ankety Svaz dovozců automobilů (SDA)
vybral jako partnera agenturu Ad‘ore Marketing
Communications.
SDA po zkušenosti s předchozími ročníky vyhlásil
anketu Auto roku 2018 v České republice ve změněném
formátu. Dochází k odklonu
od podílu hlasování veřejnosti
na výsledku ankety. O
vítězi bude rozhodovat jen
odborná porota složená z
odborných motoristických
novinářů a jmenovaná SDA.
Pro účast v soutěži musí
každý automobil splňovat
tyto podmínky: být novinkou
na českém automobilovém
trhu v období od 30. 10. 2016 do 31. 12. 2017, být
sériově vyráběn a prodáván na trhu v ČR nejpozději
do 31. 12. 2017 a být dostupný všem členům poroty
ke zkušebním jízdám.
Automobil musí mít zcela nebo výrazně novou
strukturu karoserie a zcela nebo výrazně nové

mechanické ústrojí (tj. ústrojí pohonu a podvozek)
nebo mít strukturu karoserie či mechanické ústrojí
natolik změněné, že se výrazně změnil charakter vozu,
jeho poslání a pozice na trhu.
Při udělování bodů porotce zohlední pozici daného
automobilu především v konkrétním segmentu v
realitě českého provozu.
Další součásti ankety:
- odborná anketa Ekologické
auto roku
- odborná anketa Technická
inovace roku
- akce Dodavatel roku,
kterou vyhlásí a kompletně
zorganizuje
Sdružení
automobilového průmyslu
- veřejnost volí automobily
pouze
v
jednotlivých
kategoriích.
Pro hlasování veřejnosti a informování o průběhu
ankety budou co nejdřív zprovozněny webové stránky
www.autoroku2018.cz.

více na
www.autoweek.cz

Alcar Bohemia - služby od A do Z
Společnost Alcar Bohemia v letošním roce slaví 20
let své činnosti. Od prodeje značkových litých kol
AEZ, Dotz, Dezent a Enzo a ocelových kol z nabídky
společnosti Alcar se postupně propracovala ke
komplexní nabídce služeb. Alcar Bohemia nabízí i více
než 450 položek ocelových kol.
Alcar pneuservisům dodává diagnostické a
programovací přístroje a senzory TPMS od
nejvýznamnějších světových výrobců a pravidelně
je školí za účelem správné montáže a dodržování
bezpečných aplikací kol. Pro podzimní sezónu Alcar
Bohemia opět výrazně zvýhodňuje litá i ocelová kola
v případě jejich společného nákupu se senzory TPMS.
On-line databáze Alcar konfigurátoru kol, ke které
mají přístup všichni obchodní partneři, umí přiřadit
ke konkrétnímu kolu a vozidlu vhodný senzor TPMS
včetně postupu spárování s vozidlem.
Originální produkt skupiny Alcar Hybridní kolo se
na českém trhu velice dobře uplatňuje. S tím, jak na
trh přichází nové modely vozidel, se hybridní kolo

homologuje pro stále větší počet vozů - v současné
době je to už více než 100 modelů. Největším
odběratelem hybridních kol jsou leasingové
společnosti. Kola jsou v originálních rozměrech, takže
nepotřebují typové listy jako litá kola.
V listopadu 2016 Alcar Bohemia rozšířil portfolio svých
služeb a začal dodávat kompletní kola složená z litých
kol značek AEZ, Dotz, Dezent, Enzo nebo ocelových
kol Alcar Stahlrad a Alcar Hybridrad s pneumatikami
dle přání zákazníka. Hlavní skupinou zákazníků jsou v
případě kompletů prodejci aut nejrůznějších značek,
kteří využívají především širokou nabídku kol v
originálních rozměrech se schválením ECE.
Objednání celého kompletu včetně senzorů TPMS
je stejně jednoduché jako v případě objednávky
samotných litých a ocelových kol. Obchodní partner
může zadat objednávku ve webshopu a komplet je mu
do dvou dnů doručen na vybrané dealerství připravený
k montáži na vůz jeho konečného zákazníka.

více na
www.autoweek.cz

Zpomaluje růst českého hospodářství?
Trend prodeje nových osobních, lehkých užitkových a
nákladních automobilů často v předstihu signalizuje
růst ale i pokles národního hospodářství. Pokud se
firmám přestává dařit, přestávají kupovat nová auta.
Automobilový trh v České republice dlouho rostl
nevídaným tempem, takže už zdaleka překonal i
rekordní výsledky roku 1997. Bylo jasné, že tento trend
nemůže trvat do nekonečna. Už od jara bylo patrné
zpomalení tempa růstu. Registrace nových osobních
aut za prvních 9 měsíců vypadají stále dobře (+6,64
%), ale v září už po srpnovém meziročním poklesu
prodej nových aut vzrostl jen o 1,37 %. Přitom podíl
firemních vozidel poklesl na 74 %, zatímco v pololetí
ještě byl 75 % a po prvním čtvrtletí dokonce 77 %.
Přitom nabídka financování nových vozidel se stále
rozšiřuje.

Současně s tím neustále roste dovoz ojetých aut ze
zahraničí. Zatímco si privátní zákazníci pořídili 53
533 nových aut, ze zahraničí bylo dovezeno 126 967
ojetin, z toho 68 562 starších deseti let!
V souvislosti s poklesem tempa růstu prodeje
nových osobních aut je zajímavá stagnace prodeje
lehkých užitkových vozidel, protože právě tento údaj
ukazuje na stav firem působících na území České
republiky. Poměrně dramatický pokles prodeje
nových nákladních vozidel o 15,4 % je do jisté míry
důsledkem situace v nákladní dopravě, kde se stále
více prosazují zahraniční dopravci, takže ti čeští
neobnovují, případně omezují svůj vozový park.
Pozoruhodný je prodejní úspěch značky Toyota, která
v registracích osobních aut vykázala růst o 52,3 % (to
představuje zvýšení registrací o 2103 vozů) a v září
se už dostala mezi deset
nejprodávanějších značek.
Toyota jednoznačně kraluje
v dodávkách hybridních
vozidel, když těží z podpory
jejich prodeje. Celkem jich
dodala 1479 kusů (a k tomu
ještě značka Lexus dalších
186 vozů) z celkového počtu
2039 nově registrovaných
hybridů.

více na
www.autoweek.cz

