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Porota AutoBest vyhlásila pět ﬁnalistů
Nissan Juke, Opel Corsa, Peugeot 208, Renault
Clio a Škoda Kamiq jsou finalisty evropské ankety
AutoBest 2020. Tyto vozy budou soutěžit o cenu
„Best Buy Car of Europe 2020“, tedy Auto, které
je tou nejlepší koupí v Evropě pro rok 2020.

AutoBest uvolňuje logo European AutoBest
2020 Finalist, které může těchto pět vozů používat
ve všech svých komunikačních a propagačních
kampaních, a to až do vyhlášení vítěze AutoBest
2020.

Mezinárodní porota, sestávající ze zástupců
31 zemí, se 27. a 28. listopadu sejde na okruhu
Intercity Istanbul Park Formule 1 k závěrečnému
testu pětice finalistů. „Letos jsme vybrali okruh F1
poblíž Istanbulu. Uskutečníme zde testy na trati i na
silnici, a to s využitím zkušebního zařízení světové
úrovně,“ uvedl spoluzakladatel a předseda
poroty AutoBest Ilia Seliktar. Vítěz bude vyhlášen
v polovině prosince.

Organizace AutoBest byla založena v roce
2001 s revolučním konceptem „Best Buy Car“,
autem, které je tím nejlepším dostupným na
evropském trhu. Pro vítězství v anketě AutoBest
musí vůz představovat tu nejlepší nabídku pro
většinu evropských zákazníků. AutoBest pro
rozhodnutí o vítězi používá transparentní hlasovací
systém se složitou maticí 13 kritérií.

„V rámci AutoBest pozorně sledujeme trendy
v oboru a od evropských spotřebitelů se neustále
učíme, co hledají při nákupu nových automobilů.
Věříme, že pětice letošních ﬁnalistů je vyjádřením
těchto trendů - od procesu elektriﬁkace až po
nové možnosti ﬁ nancování,“ řekl zakladatel
a předseda organizace AutoBest Dan Vardie.

19. ceremoniál předávání cen se bude konat
13. února 2020 v německé Mohuči (Mainz).
Slavnostní předání cen v roce 2019 se konalo
v Bruselu v Belgii.
Vítěze ve čtyřech z osmi dalších kategorií
najdete na str. 11 (po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Miliontý Hyundai Tucson
Úspěšný Hyundai Tucson z automobilky
Hyundai Motor Manufacturing Czech
v Nošovicích překročil hranici jednoho

milionu vyrobených kusů. Tucson je
prvním SUV vyráběným v ČR, které této
mety dosáhlo. V Nošovicích se vyrábí od
15. června 2015 a slaví prodejní úspěch
v 67 zemích světa na pěti kontinentech.
Krom všech evropských trhů Tucsony míří
na Střední východ, do Afriky, Jižní Ameriky
či Austrálie. Můžete je potkat od Islandu
po Jihoafrickou republiku, od Mexika po
Nový Zéland. Jednou z nejexotičtějších
destinací je ostrov Martinik. Jeho výroba
představuje téměř 70 % produkce
automobilky. Už v květnu v automobilce
oslavili celkově třímilióntý vyrobený
vůz v nedlouhé jedenáctileté historii
automobilky.

Nová společnost Škoda Auto Volkswagen India
Aktivity koncernu Volkswagen v Indii,
tedy společností Volkswagen India,
Volkswagen Group Sales India a Škoda
Auto India byly sjednoceny do nové
společnosti Škoda Auto Volkswagen
India. Sloučení schválily příslušné orgány.
Spojení společností umožní efektivnější
využití stávajících synergií na důležitém
růstovém trhu v Indii. Společnost
SAVWIPL sídlí v západoindické Púně
ve státě Maháráštra a povede ji jako
Managing Director Gurpratap Boparai.
Nová společnost disponuje dvěma
výrobními závody v Púně a Aurangábádu
a regionálními kancelářemi v Mumbaí,
Novém Dillí a dalších místech v zemi. Vznik
nového subjektu se silným portfoliem
značek
Volkswagen,
Škoda,
Audi,
Porsche a Lamborghini bude obsluhovat

široké spektrum tržních i zákaznických
segmentů. Každá ze značek si zachová
svou vlastní identitu i prodejní síť, včetně
implementace vlastních aktivit v oblasti
péče o zákazníky. Budou však společně
na indickém subkontinentu prosazovat
jednotnou vizi a strategii.

více na
www.autoweek.cz

Změna ve vedení Renaultu
– deﬁnitivní odstřižení od Ghosna
Představenstvo Renaultu zbavilo funkce
generálního ředitele Thierryho Bollorého.
Jeho povinnosti prozatímně přebírá Clotilde
Delbosová (foto), která ve firmě od roku 2016
působila jako finanční ředitelka, s podporou
dvou zástupců Oliviera Murgueta a JoséVicente de los Mozose. Bolloré (56) byl blízkým
spolupracovníkem Carlose Ghosna a když
Ghosn v lednu rezignoval v důsledku svého
uvěznění v Japonsku, převzal řízení provozní
činnosti společnosti Renault.
Předseda správní rady Jean-Dominique Senard
uvedl, že změnu motivuje snaha o oživení
spojenectví s automobilkami Nissan a Mitsubishi,
které vytvořil a tvrdou rukou řídil Carlos Ghosn.
Po jeho uvěznění byly vztahy mezi partnery
vážně narušeny. „Pro Renault není budoucnost
bez této aliance,“ uvedl Senard. Především ale
nyní musí stabilizovat vedení Renaultu.
Bolloré změnu označil jako „palácový puč“:
„Brutalita a naprosto nečekaná povaha této
události jsou ohromující.“ Ministr hospodářství
a financí Bruno Le Maire popřel, že by do změny
zasahovala vláda, nicméně jednoznačně
vyslovil Senardovi důvěru. Francouzský stát je
s 15 % největším akcionářem Renaultu. Senard
má ve francouzské obchodní komunitě velmi
silné postavení, které si vybudoval jako generální
ředitel Michelinu.
Carlos Ghosn byl v Japonsku obviněn z porušení
předpisů o akciových trzích. Donedávna
nejuznávanější manažer automobilového

průmyslu veškerá obvinění odmítá. Když Renault
v roce 1999 odkoupením 43,3 % akcií zachránil
Nissan před bankrotem, pod Ghosnovým
vedením vznikla aliance, která se stala vzorem
úspěšného partnerství společností se zásadně
odlišnou kulturou.
Také Nissan tento týden radikálně obměnil
své vedení. Generální ředitel Hiroto Saikawa,
původně jmenovaný Ghosnem, ale poté
stojící v čele rebelie proti němu, rezignoval už
v polovině září. Nyní byl na jeho místo jmenován
dosavadní šéf aktivit v Číně Makoto Učida.
Zásadní pro budoucnost Renaultu i Nissanu
bude vyřešení sporů a navázání na úspěšnou
dlouholetou technickou i obchodní spolupráci.
Je známo, že Bolloré a Saikawa spolu vůbec
nejednali. Naopak Delbosová ve vedení
Renaultu prosazovala těsnější spolupráci
s Nissanem včetně možnosti úplného spojení
a Učida je známý jako velký přívrženec těsné
spolupráce s Renaultem.
Zásluhou Ghosnem už před deseti lety
t vrdě prosazovaného pří klonu aliance
k elektromobilitě by nyní Renault, na rozdíl od
jiných automobilek, neměl mít problém se
splněním evropských limitů pro ﬂeetové emise
CO2. Náklady na vývoj nových technologií
a platforem ale vyžadují, aby měl Renault
silného partnera, jakým je Nissan. Rovněž
díky Ghosnovi je působení Renault skutečně
globální, takže lépe než jiní zvládá regionální
krize.
více na
www.autoweek.cz

Ford Puma do prodeje
Autorizovaní prodejci Fordu začali
přijímat objednávky na zcela nové malé
SUV Puma z produkce rumunského závodu
v Craiově se základní cenou od 449 900 Kč.
První dodávky se předpokládají v lednu
2020.
Do prodeje přichází výhradně se
zážehovými tříválci 1,0 EcoBoost /92 kW
(125 k) a mild-hybridní 1,0 EcoBoost /114 kW
(155 k) mHEV. Puma, navržená s využitím
stejné platformy jako model Fiesta, vyniká
největším
zavazadlovým
prostorem
v segmentu s objemem 456 l (mHEV 406
l), přičemž jeho součástí je i tzv. Megabox,
unikátní prostorná a omyvatelná plastová
schránka vybavená výpustním otvorem.
Po sklopení zadních sedadel je objem
zavazadlového prostoru 1216 l (mHEV
1161 l).

Renault předvedl nový a přitom osvědčený Captur
Renault Captur kraluje segmentu
malých městských SUV. Od uvedení na
trh v roce 2013 se jej prodalo přes 1,2
milionu kusů. Proto nebyl důvod, aby nová
generace přišla s revoluční proměnou.

Nejvíc
viditelných
změn
najdeme
v interiéru, který je řešen podobně jako
u nové generace modelu Clio. Nový Captur
působí mohutnějším dojmem - do délky se
protáhl na 4228 mm a rozvor náprav narostl
na 2639 mm. Objem zavazadlového
prostoru je podle polohy zadní lavice 422
až 536 l. Nová alianční platforma CMP-B
používá elektrickou a elektronickou
soustavu, která umožňuje integrovat
nejnovější komunikační a asistenční
systémy. V nabídce zážehových motorů
jsou přeplňovaný tříválec 1,0 TCe/73,5 kW
(100 k) a čtyřválec 1,3 TCe GPF ve verzích
96 kW (130 k) a 114 kW (155 k). Turbodiesel
1,5 Blue dCi se dodává výkonem 70 kW
(95 k) nebo 85 kW (115 k).
Prodej nového Capturu bude zahájen
koncem tohoto roku a vyrábět se bude
opět ve španělském Valladolidu.
více na
www.autoweek.cz

Dalších 50 milionů na výstavbu plnicích stanic LNG
Ministerstvo
dopravy
podpoří
z Operačního programu doprava (OPD)
výstavbu plnicích stanic na zkapalněný
zemní plyn (LNG). Za tímto účelem je
z evropských prostředků vyčleněno
dalších 50 miliónů korun v rámci podpory
infrastruktury pro alternativní paliva. První
výzva na podporu výstavby LNG plnicích
stanic byla vyhlášena v dubnu 2018.

Podpořeny byly dvě žádosti, v rámci nichž
má na území ČR do roku 2022 vzniknout
13 LNG stanic.
„Zájem předčil naše očekávání, proto
jsme se rozhodli vyhlásit ještě jednu
výzvu v rámci OPD. Národní akční plán
čisté mobility, který byl schválen vládou
v listopadu 2015, hovoří o počtu 5 LNG
plnicích stanic v roce 2025. S přispěním
dotačního programu bude tento cíl nejen
dosažen, ale i překročen,“ uvedl ministr
dopravy Vladimír Kremlík. Konečný termín
pro předložení žádostí je 14. leden 2020.
Vedle plnicích stanic na zemní plyn
(CNG a LNG) Ministerstvo dopravy
podporuje také výstavbu plnicích stanic
na vodík. Celkem má Ministerstvo dopravy
na dotační program pro podporu
infrastruktury pro alternativní paliva
v rámci OPD vyčleněno 1,2 miliardy korun.

Studenti hledají práci v automobilovém průmyslu
Všestrannost a nové technologie, jako
jsou sdílení automobilů, elektromobilita
nebo autonomní řízení, přitahují německé
studenty k automobilovému průmyslu
i navzdory tomu, že je stále častěji
terčem kritiky především mezi mladými
bojovníky za lepší životní prostředí. Ukázal
to výsledek studie společnosti Universum.
Pro začínající inženýry je automobilový
průmysl jednoznačnou jedničkou mezi
nejoblíbenějšími průmyslovými odvětvími.
Přibližně polovina z nich by ráda pracovala
v tomto oboru, což je dokonce o 7,0 % víc
než v roce 2017.
Výrobci
vozidel
a
dodavatelé
jsou lákavějším objektem zájmu než
v posledních letech také mezi studenty
v oblasti informačních technologií: třetina
studentů IT by právě tam chtěla začít
svou kariéru. Pouze IT průmysl je pro ně

populárnější. Automobilový sektor získal
na přitažlivosti také mezi ekonomy - 35 %
by v něm chtělo pracovat, takže je na
druhém místě za poradenstvím v oblasti
řízení.
Studie také ukazuje, že rozhodující pro
přitažlivost zaměstnavatele z pohledu
studentů je inovativní síla společnosti.
více na
www.autoweek.cz

Nové BMW řady 1 vstupuje na český trh
BMW uvádí na český trh třetí generaci
svého nejmenšího modelu, řady 1. Zaměřuje
se na mladší generaci zákazníků, pro něž je
nyní racionálnější nabídkou než v minulosti.
BMW řady 1 se začalo prodávat s cenou
začínající na částce 648 700 Kč za verzi
118i.
BMW uvádí, že vzhledem k tomu, že
zákazníci u předchozích generací volili
spíše méně výkonné verze, u nichž nelze
vlastnosti pohonu zadních kol zcela využít,
a vyžadovali přitom více vnitřního prostoru,
došlo u třetí generace řady 1 ke změně
koncepce. Výchozím uspořádáním je nyní
napříč uložený motor a pohon předních
kol, který může doplnit aktivní pohon všech
kol BMW xDrive.

Volvo Cars a Geely sloučí výrobu spalovacích motorů
Společnosti Volvo Cars a Geely sloučí
své stávající výroby spalovacích motorů do
jednoho samostatného podniku. Cílem je
založení nové dodavatelské společnosti
vyvíjející spalovací a hybridní pohonné
agregáty příští generace. Pro holding
Geely její vznik znamená, že automobilky
Geely Auto, Proton, Lotus, LEVC a Lynk &
Co získají přístup k technologicky vyspělým
spalovacím motorům. Nová samostatná
firma bude sloužit i jako dodavatel pro
výrobce třetích stran.
Vytvoření nového společného podniku
s Geely Auto by mělo automobilce Volvo
Cars, kterou vlastní čínský holding Geely,
pomoci soustředit se na vývoj modelové
řady elektricky poháněných vozidel. Volvo
Cars pracuje na vytvoření kompletně
elektrifikované produktové řady, aby

elektrická vozidla v půlce příštího desetiletí
tvořila polovinu jejího prodeje. Zbytek doplní
vozidla s hybridními pohony.

více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Hyundai Nošovice s novým PR
manažerem
Dlouholetý generální manažer Hyundai
Motor Manufacturing Czech Petr Vaněk
v září opustil firmu a rozhodl se pro jinou
kariéru. Část jeho kompetencí převzal
nový PR specialista Pavel Barvík. Má
na starosti komunikaci, PR agendu
a sponzoringové aktivity továrny.
Barvík vystudoval technickou univerzitu
v Ostravě. Předchozích devět let působil
v Pivovarech Staropramen, kde začínal
jako junior brand manažer a později byl
zodpovědný za externí, interní i krizovou
komunikaci společnosti.

Komunikaci Siemensu šéfuje
Němcová
Na pozici ředitelky komunikace ve
společnosti Siemens Česká republika
nastoupila začátkem října Veronika
Němcová. Ve funkci je zodpovědná za
celkovou strategii a rozvoj komunikačních
aktivit skupiny Siemens v České republice.
Němcová už působila v komunikaci
Siemensu od roku 2003 do roku 2015.
Několik měsíců tehdy strávila jako ředitelka
oddělení komunikace na delegaci
v Izraeli. Do Siemensu se vrátila v červnu
2019, aby vedla komunikaci Siemens
Digital Industries.

více na
www.automakers.cz

Krátce

Šéf VW Diess zvažuje uvedení automobilky Lamborghini na burzu nebo její prodej,
aby se koncern soustředil na elektromobily.
Podle držitele Nobelovy ceny za fyziku Akira Jošina je vyřešení recyklace lithio-ionových
akumulátorů klíčem ke splnění cílů elektromobility.
Porsche spolupracuje s Boeingem na vývoji létajícího elektromobilu.
Průměrná cena ojetého vozu v USA od roku 2010 vzrostla o 75 % na 8657 USD
(202 500 Kč), zatímco u nových aut je stabilní 40 000 USD (935 500 Kč).
Škoda Auto je znovu v průzkumu Universum nejatraktivnějším zaměstnavatelem mezi
studenty technických oborů.
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Michael Lohscheller se stane držitelem ocenění
ManBest 2019 a Geely získá CompanyBest 2019
Porota AutoBest Jury věnuje velkou pozornost
úsilí automobilového průmyslu. Pečlivě sleduje
a oceňuje nové trendy i podporu různých regionů
Evropy, stejně jako nové technologie a konektivitu.
Těmto úspěchům věnuje osm ocenění. Nyní
AutoBest zveřejňuje první čtyři z vítězů.
Ocenění ManBest 2019, spojené s uvedením
do Síně slávy nejlepších manažerů v rámci
automobilového průmyslu získal generální ředitel
společnosti Opel Michael Lohscheller. „V době,
kdy Opel hledal cestu k úspěchu, přišel Michael
Lohscheller jako správný muž ve správném čase
se správnou vizí a strategií, která by německého
výrobce automobilů přivedla k nové éře úspěchů.
Lohscheller je prvním evropským generálním
ředitelem Opelu, který tuto společnost přivedl
k ziskovosti po téměř dvou desetiletích ztrát. Jako
potvrzení jeho úspěchu byl v roce 2019 jmenován
členem představenstva skupiny PSA,“ uvedl Dan
Vardie.
Letošní cenu CompanyBest získává
skupina Geely Auto Group, nejrychleji rostoucí
automobilová společnost na světě. Firma,
založená v roce 1986 vizionářským předsedou

Li Šu Fu, dnes vlastní mj. značky Volvo, Polestar,
Proton, Lotus, Lynk & Co, LEVC a má 9,6% podíl
v německém koncernu Daimler AG. Geely je
současně průkopníkem v oblasti elektromobility
i nových řešení mobility.
Ocenění SportBest 2019 náleží Nikimu
Laudovi. „Niki byl trojnásobným mistrem světa
a po odchodu z aktivní činnosti se významnou
postavou ve F1,“uvedl Gerhard Kuntschik, člen
poroty AutoBest zastupující Rakousko a jeden
z nejzkušenějších evropských novinářů věnujících
se motoristickému sportu. Je to poprvé v 19leté
historii AutoBestu, kdy se porota rozhodla udělit
cenu posmrtně.
Prestižní ocenění SafetyBest 2019 získávají
technologie společnosti Jaguar Land Rover
digitální zpětné zrcátko ClearSight Back View
Mirror a první systém na světě, díky němuž je
realitou myšlenka průhledné kapoty ClearSight
Ground View.
Zbývající ceny DesignBest, TechnoBest,
SmartBest, EcoBest za rok 2019 budou vyhlášeny
později ve spojení s vyhlášení vítěze AutoBest
2020.

více na
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Praha chce hledat auta produkující škodlivé emise
Praha se chystá vyřazovat z provozu vozidla
nadměrně produkující škodlivé emise. Asociace
emisních techniků a opravářů ASEM ale varuje
před zastaralou legislativou a nefunkčními
technickými prohlídkami.
Praha chce odstartovat nový projekt, s jehož
pomocí by Magistrát mohl detekovat vozidla
ve špatném technickém stavu. Tato vozidla
by technické prohlídky neměly nechat projít,
jenže bohužel v současné době to až příliš často
dělají.
ASEM byl přizván k předběžné tržní konzultaci
pořádané Magistrátem hlavního města Prahy
za účelem vybudování systému detekce vozidel
produkujících nadměrné množství škodlivých
emisí s důrazem na vozidla s nefunkčním
nebo odstraněným filtrem částic (DPF) či jinak
ilegálně zmanipulovaným emisním systémem.
Cílem Magistrátu je tato zmanipulovaná
vozidla nebo vozidla ve špatném technickém
stavu účinně vyřazovat z provozu dokud nebudou
opravena a pozitivně tak působit na zdravé
životní prostředí v hlavním městě. O tom, že jen
malé procento vozidel ve špatném technickém
stavu produkuje 90 % emisí škodlivých emisí, nikdo
nepochybuje, stejně jako o závažnosti dopadů
těchto emisí na naše zdraví.

Studie proveditelnosti, kterou si město nechává
vypracovat, pro ASEM dává smysl. Je třeba jen
zvážit některé úpravy, aby vše ke svému účelu
fungovalo co nejlépe. Směr je to rozhodně správný
a technologie pro detekci v různých formách již
dokonce existují nebo se úspěšně testují.
Jako hlavní problém ASEM však vidí v zastaralé
legislativě a z ní plynoucí nedostatečné účinnosti
technických prohlídek vozidel. Ty by totiž např.
odchycená vozidla s prokazatelně odstraněným
filtrem částic za určitých okolností mohly podle
současné metodiky vyhodnotit jako vyhovující
a vracet zpět do provozu i bez opravy emisního
systému. Taková je dnes běžná praxe většiny
SME při STK, které nemají motivaci tato vozidla
odhalovat a opravovat, ale mají obchodní
motivaci prodat co nejvíce vyhovujících protokolů.
Michal Vojtí šek z FS ČVUT, který se
problematikou emisí motorových vozidel
systematicky zabývá, k tomu dodává: „Nový
systém by měl měřit emise bezkontaktně, jen
z oblaku zanechaného projíždějícím vozidlem.
Vybraná vozidla pak budou změřena na ulici
nebo na SME. Dle mého názoru stačí pro zjištění,
zda vůz má či nemá funkční ﬁltr, deset sekund
měření při volnoběžných otáčkách (a je de facto
jedno jaké jsou).“
více na
www.autoweek.cz

Sázejme lesy pro budoucnost
V rámci unikátní celorepublikové akce Den za
obnovu lesa můžete 19. října pomoci sázet nový
les pro další generace. Sázení nových stromů je
nepochybně mnohem užitečnější než blokování
silnic.
Čelíme jedné z největších kalamit v dějinách
lesnictví. Naší povinností je na zbytcích starého
vytvořit nový les, a to co dřív. Rozsah ploch,
které musíme osázet, je tak obrovský, že tvoříme
novou krajinu, která znovu přetrvá generace.
Jiná alternativa než nový les není. Generální
ředitel Lesů ČR Ing. Josef Vojáček k tomu říká:
„Je třeba se připravit na to, že lesy, které dnes
sázíme, budou za 30 či 50 let hodně jiné než ty,
na jaké jsme byli zvyklí v minulosti, a které dnes
hynou. Tím, že v tak nevídané míře vysázíme

nový les, vytvoříme novou krajinu. Sázíme lesy,
které porostou do 22. století.“
Na http://www.sazimelesynovegenerace.cz/
den-za-obnovu-lesa/ zjistíte, kde se k akci můžete
připojit a na interaktivní mapě najdete podrobné
informace o 14 místech po celé republice.
Lesy ČR rovněž spolu s Autoklubem ČR
připravily program #NEpolese. Krajina obnažená
po kalamitní těžbě láká příznivce terénní jízdy na
motocyklech, čtyřkolkách a v terénních autech.
Často nevědí, že už začala obnova ploch. Do
porostů obvykle vjíždějí v početných skupinách
a způsobují zde velké škody. Terénní motoristé
ohrožují chodce, houbaře, turisty a mohou se
zranit při střetu s těžební technikou, která se
v době zpravování kůrovcového dřeva pohybuje
po lesních cestách i v porostech. Průjezd techniky
i vozidel složek záchranného systému komplikují
bezohledným parkováním v lesích a podél cest.
Škody působí také stopy terénních pneumatik, ve
kterých se i během krátkého přívalového deště
vytvoří dravé potůčky, jež snadno strhnou půdu
z obnovovaných ploch.
„V době zásadní obnovy krajiny je třeba
vysvětlit motoristům všechna rizika a nebezpečí,
kterým se vystavují a jež působí. Nechceme jít jen
cestou kontrol a represe, ale i prevence. Chceme
řidiče motivovat, aby využívali schválené
oﬀroadové tratě s adekvátním ekologickým
zázemím. Kromě Policie ČR jsme proto zahájili
spolupráci s Autoklubem ČR,“ vysvětluje Josef
Vojáček.
Program podpořil i několikanásobný vítěz
Rallye Dakar Karel Loprais. Seznam tratí je
k dispozici v mobilní aplikaci Klub nového lesa
a během října bude zveřejněný i na portálu
www.NEpolese.cz.
1 ha lesa přemění na kyslík 15 tun CO2 za rok
1 listnatý strom vyprodukuje 1000 l kyslíku za den

více na
www.autoweek.cz

Podzimní novinky Alcar Bohemia
První novinka letošní zimy litých kol od
značky Dezent nejen pro vozy SUV nabízí odolný
a dynamický design. Sofi stikované dvojité
paprsky Dezent TA silver dokonale splynou se
siluetami moderních vozů, jakými jsou například
Škoda Karoq a Kodiaq, Kia Sportage, Hyundai
Santa Fe, Volvo XC 40, Audi Q3 nebo BMW X3.
Dezent TA silver jim nabízí rozměry od 16“ až do
20“ a na mnoho modelů je k dispozici dokonce
v originálním rozměru s ECE homologací. Kola
Dezent dodávají automobilům již tradičně
styl i v zimním období. To, že kola dobře
odolávají i zimním podmínkám zajišťuje jejich
třívrstvý ochranný lak SR3, který je chrání před
nepříznivými vlivy okolí.
Dvojice elegantních novinek Dezent
TW a Dezent TW dark s designem sedmi
roztočených paprsků je další atraktivní možností,
jak obout vůz pro zimní jízdu. Nabízí širokou
variabilitu aplikací například pro vozy Škoda
Rapid, Volkswageny Golf a Passat, Ford Focus,
Mercedes-Benz třídy A, nové BMW 3 a 5 či Audi
A6. Pro mnoho modelů jsou novinky k dispozici

v originálním rozměru se schválením ECE,
takže není třeba je zapisovat to technického
průkazu vozidla. Dezent nabízí design TW ve
dvou barevných variantách - se stříbrným
lakem a s blyštivým černým lakem doplněným
leštěným lemem.
Alcar se opět snaží zákazníkům ulehčit výběr
zimní sady kol a pneumatik a ze své nabídky
75 designů litých kol vybral osmičku designů
vhodných na zimu, které zařadil do své podzimní
nabídky Elegance i v zimě. Motoristé v ní
naleznou úplné novinky od značky Dezent i na
zimu vhodné designy od značek AEZ, a Dotz.
Motoristé samozřejmě mohou při výběru kol na
zimu bez obav sáhnout po kterémkoliv litém
kolu od značek AEZ, Dotz a Dezent s jistotou
tříleté záruky. V případě, že si vyberou jakýkoliv
design od značky AEZ nebo Dotz a objednají
si ke kolům bezpečnostní šrouby či matice
Sicuplus, dostanou je od Alcaru zdarma. Tato
akce platí až do 30. 11. 2019, takže ji stihnou i ti,
kteří budou přezouvat na zimní pneumatiky až
v pozdějším termínu.
více na
www.autoweek.cz

Volkswagen Financial Services vychází
vstříc digitální generaci
Společnost Volkswagen Financial Services
zahájila transformační změny, které reagují
na měnící se potřeby dnešních zákazníků. Její
orientaci na nové technologie, inovace a plně
digitalizované služby potvrzuje využití robotů
při administrativě smluv i připravovaná mobilní
aplikace. Cílem jsou nejen vyšší komfort a lepší
zákaznická zkušenost, ale i akceschopnost
a stabilní zisk, které i v budoucnu potvrdí vedoucí
postavení Volkswagen Financial Services na trhu
financování automobilů.
Do éry, v níž stále větší roli hraje digitalizace
prodejních a servisních kanálů, vstupuje
Volkswagen Financial Services s 300 000
aktivních smluv (148 000 nových smluv za rok
2018) a obratem 11 miliard Kč. Kromě základního
financování automobilů, kdy každý třetí
koncernový vůz, který jezdí na českých silnicích,
byl financován prostřednictvím Volkswagen
Financial Services, se společnosti daří i na poli
pojistných produktů. Počet uzavřených smluv
roste třetí rok po sobě v kategorii klasického
pojištění motorových vozidel i v rámci dalších
typů, např. pojištění pořizovací ceny vozu (GAP)
nebo pojištění platebních povinností (PPP).
Další růst má podpořit orientace na
automatizaci a digitalizaci klientského servisu,
která bude znamenat větší klientský komfort
a spokojenost s kvalitou a rozsahem služeb.
„Aktuální nabídka digitálních služeb je určena
všem typům klientů - jednotlivcům, podnikatelům
i správcům ﬁremních ﬂotil. Novinky se netýkají
pouze nových smluv. Stávající klienti například

budou moci odkudkoli nahlížet do svých produktů,
které u Volkswagen Financial Services mají. Přes
internet bude možné snadno sjednat pojištění
nebo pořídit Servisní balíček a předplatit si tak
pokrytí výdajů na servis nového auta v prvních 5
letech. Snadnější komunikaci budou garantovat
nové webové stránky,“ popisuje novinky jednatel
společnosti Volkswagen Financial Services
Vratislav Strašil.
Možnosti digitální interakce s klienty nabídne
i mobilní aplikace. Klienti budou mít stále při sobě
údaje, které mají obvykle uložené ve složkách.
V momentě, kdy se dostanou do nesnází, často
nevědí, jaké služby mají zaručené smlouvou na jaké asistenční služby mají při nehodě nebo
poruše nárok. Aplikace jim zpřístupní informace,
které by jinak složitě zjišťovali telefonováním.
Přímo z auta bude možné nahlásit i pojistnou
událost. Mobilní aplikace upozorní zákazníka
na blížící se konec smlouvy, aby měl dost času
zvážit své možnosti a objednat nový vůz bez
několikaměsíčního čekání.
„Rozvoj digitálních inovací nám umožňuje
držet krok s měnícími se požadavky klientů.
Úspěšný digitální produkt musí lidem usnadňovat
život, musí přijít za klientem, nikoli zákazník
za produktem. Abychom udrželi vysokou
úroveň poskytovaných služeb, pracujeme na
zjednodušení a urychlení interních procesů. Jejich
digitalizace je nezbytným předpokladem pro
plně digitální komunikaci se zákazníky,“ dodává
jednatelka společnosti Volkswagen Financial
Services Jiřina Tapšíková.
více na
www.autoweek.cz

