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Finalisté AutoBest – Best Buy Car of Europe 2022
Evropská porota AutoBest vyhlašuje finalisty
Best Buy Car of Europe pro rok 2022. Jsou jimi
Dacia Spring, Hyundai Bayon, Opel Mokka,
Renault Arkana, Škoda Fabia a Toyota Yaris
Cross. Tyto vozy se utkají o cenu „Best Buy Car
of Europe in 2022“. Porota složená z 32 členů,
zastupujících 32 zemí, v následujících týdnech
uskuteční svá závěrečná hodnocení a odevzdá
své hlasy, přičemž vítěz 21. ročníku AutoBest bude
vyhlášen v polovině prosince.
AutoBest vydává logo „European AutoBest
2022 Finalist“. Šest výrobců má právo používat
toto logo ve všech svých komunikačních
a propagačních kampaních před vyhlášením
vítěze AutoBest 2022.
Po úspěšné premiéře v loňském roce se porota
24. a 25. listopadu opět vydá k závěrečnému
testu do rakouského Teesdorfu. Testovací areál
Fahrtechnik rakouského autoklubu ÖAMTC získal
v mnoha oblastech mezinárodní renomé pro
testování vozidel a vzdělávání řidičů. S areálem
v Teesdorfu, umístěným nedaleko vídeňského
letiště, navázala organizace AutoBest partnerství
s cílem uskutečnit zde komplexní sestavu testů
prověřujících plný potenciál finalistů s ohledem
na jejich chování v mezních situacích, s nimž se
řidiči mohou setkat v běžném provozu.

„V průběhu pandemie se AutoBest ukázal
jako jediná mezinárodní nezávislá motoristická
porota, která udržovala svůj pravidelný program
aktivit. Budeme i nadále pokračovat ve snaze
nabídnout milionům spotřebitelů automobilů
nejlepší hodnocení o nejvhodnějších autech ke
koupi v Evropě, ale také o nejschopnějších lidech,
společnostech a technologiích, které dnes
v oboru máme. Navíc díky nově vytvořenému
think tanku AutoBest, vedenému vizionářským
designérem Frankem Stephensonem, budeme
hlouběji prozkoumávat budoucnost mobility
a umožníme lidem lepší porozumění pro to,
co v příštích letech přijde,“ řekl zakladatel
a předseda AutoBest Dan Vardie.
více na
www.autoweek.cz

Průmysl se obává nedostatku hořčíku
Ke
krizi,
vyvolané
problémy
s dodávkami polovodičů, by se
v automobilovém průmyslu už brzy mohl
přidat nedostatek hořčíku. „Očekáváme,
že současné zásoby hořčíku v Evropě
budou vyčerpány nejpozději za několik
týdnů na konci listopadu 2021,“ varovala
organizace Metals Association. Už nyní se
jeho nedostatek projevuje v dramatickém

růstu cen. V současné době je 95 %
evropské poptávky po hořčíku pokryto
dovozem z Číny. V Evropě jeho produkce
skončila v roce 2001. V rámci úsilí o snížení
spotřeby energie Čína v poslední době
drasticky omezila jeho produkci, takže 31
závodů na výrobu hořčíku bylo uzavřeno
nebo snížilo produkci o 50 %.
Hořčík je po oceli a hliníku třetím
nejčastěji
používaným
konstrukčním
kovem. Téměř 70 % hořčíku se používá
na výrobu slitin, především hliníku. Hořčík
je ideální pro aplikace, ve kterých je
rozhodující nízká hmotnost. Proto získává
klíčovou roli v souvislosti s nástupem
elektromobility.

Vědci varují před vlivem úniku vodíku na globální oteplování
V loňském roce Evropská komise
představila svou vodíkovou strategii
s tím, že čistý vodík by mohl do roku 2050
pokrýt 24 % světové energetické poptávky
a pomoci dekarbonizovat i jinak těžko
řešitelná průmyslová odvětví, jako jsou
výroba oceli a chemický průmysl. Vodík
při spalování uvolňuje pouze vodní páru,
což přimělo politiky vkládat do tohoto
plynu velké naděje jakožto ideálního
způsobu řešení změny klimatu. Jenže jak
uvedl Steven Hamburg z neziskové skupiny
Environmental Defense Fund (EDF) vodík
je nepřímým přispěvatelem ke globálnímu
oteplování: „Vodík je krátkodobě nepřímý
skleníkový plyn, který je v okamžiku
svého uvolnění 200x účinnější než CO2 při
porovnání kilogram za kilogram. Vodík
unikající do atmosféry prodlužuje účinek

metanu, což způsobuje, že nadále přispívá
ke skleníkovému efektu. Vodík s ním reaguje
za vzniku troposférického ozónu, který také
přispívá ke skleníkovému efektu. Vodík se
ve stratosféře slučuje na vodní páru, což
rovněž přispívá ke skleníkovému efektu.“
Také další vědci potvrzují, že únik vodíku
by mohl představovat klimatické riziko, ale
dodávají, že rozsah problému vyžaduje
další výzkum. Také je třeba dodat, že
možnost úniku vodíku je podstatně menší
než například metanu.

Krátce
Výroba v největší automobilce světa ve Wolfsburgu poklesla na nejnižší úroveň
od roku 1958.
více na
www.autoweek.cz

Opel Grandland získal víc než jen oživený vzhled
Opel Grandland prošel modernizací, která
přináší mnohem víc než jen oživení vzhledu.
Na vrcholu nabídky Opelu jsou sedan a kombi
Insignia, nicméně modernizované SUV
Grandland se jim v mnoha ohledech vyrovnává
a ve vrcholné podobě Hybrid4 je nejvýkonnějším
vozidlem v nabídce značky.
Opel Grandland X byl uveden na trh v roce
2017 a od té doby se jej prodalo 300 000 kusů.
Automobil vyvinutý ve vývojovém centru
v Rüsselsheimu vychází z plug-in hybridní
platformy EMP2 PHEV. Vyrábí se v německém
Eisenachu, ale vzhledem k poklesu objemu
produkce kvůli nedostatku čipů se první vozy
vyrábějí ve francouzském Sochaux spolu
s příbuzným Peugeotem 3008.
Základem nabídky je zážehový tříválec
1,2 Turbo/96 kW (130 k). Doplňuje jej turbodiesel

1,5 CDTi/96 kW (130 k). Ve verzi Hybrid s pohonem
předních kol doplňuje zážehový motor
1,6 DIT/133 kW (180 k) elektromotor o 81,2 kW
uložený u přední nápravy. Systém poskytuje
největší výkon 165 kW (224 k).
Vrcholná verze Hybrid 4 díky dvěma
elektromotorům, jednomu na přední nápravě
s 81,2 kW (110 k) a jednomu na zadní s 83 kW
(113 k), v kombinaci s přeplňovaným zážehovým
čtyřválcem 1,6 DIT/147 kW (200 k) umožňuje
využít pohon všech kol e-AWD. Systém dosahuje
největší celkový výkon 221 kW (300 k). Pomocí
přepínače na středové konzoli lze konfigurovat
čtyři jízdní režimy: čistě elektrický, hybridní,
s pohonem všech kol a Sport.
Grandland je dlouhý 447 cm při rozvoru
náprav 267,5 cm. Zavazadlový prostor má objem
514 l/1652 l, u verzí s plug-in hybridním pohonem
je základní objem 390 l, po sklopení zadních
sedadel až 1528 l.
Základní vstupní akční cena je 569 900 Kč za
verzi Grandland 1,2 Turbo, pro Grandland Hybrid
959 990 Kč a pro Plug In Hybrid 4 s výbavou GS
Line 1 119 990 Kč. Objednávky prodejci přijímají
od října 2021 a první vozy se prodejnách mají
objevit koncem prvního čtvrtletí 2022.
Více, včetně ceníku a technických dat,
na str. 11 (dostupné v pdf verzi)
více na
www.autoweek.cz

Nový Volkswagen Multivan již lze objednávat
Volkswagen Užitkové vozy v Hannoveru
spustil sériovou výrobu nového Multivanu
včetně verze s plug-in hybridním pohonem.
Zahájení výroby nového Multivanu ve
verzi plug-in hybrid je milníkem v procesu
transformace hlavního výrobního závodu
značky
Volkswagen
Užitkové
vozy
v Hannoveru. Od roku 2022 se v něm
budou souběžně vyrábět tři modely
vozidel na třech různých platformách
a se třemi variantami pohonu: T6.1, nový
Multivan a elektricky poháněný ID. Buzz.
Od roku 2025 se zde budou vyrábět
další modely elektromobilů pro další
koncernové značky. S novým Multivanem
se v Hannoveru poprvé vyrábí vozidlo na
základě platformy MQB.

Předprodej nového Multivanu na
českém trhu začne v druhé polovině
října a uvedení na trh bude následovat
začátkem příštího roku.

Mnoho nového pro Renault Trafic
Renault představil modernizovaný model
Trafic. Má novou robustnější příď s full LED
světlomety již v sériové výbavě. Kompletně
přepracovaná kabina kombinuje komfort
a ergonomii s připojenou mobilní kanceláří.
Renault Trafic přišel na trh v roce 1980 a od
té doby se jej prodalo přes 2,2 milionu kusů.

Čtyři turbodiesely 2,0 Blue dCi poskytují
výkon v rozmezí 81 kW (110 k) až 125 kW
(170 k). Díky 275 dostupným verzím lze nový
Trafic přizpůsobit podle potřeby. Trafic je
jako dodávka k dispozici ve dvou délkách
a dvou výškách s nákladovým prostorem
o objemu 5,8 až 8,9 m3, možností výběru
provedení prostoru pro posádku a počtu
sedadel a podobně. Ve verzi L2 umožňuje
otvor v přepážce nabídnout nejdelší
užitečnou délku nákladu v segmentu 415
cm.
Trafic se vyrábí v závodě v Sandouville
v Normandii. Prodej bude zahájen
začátkem roku 2022, ale Renault už na
nový Trafic začal přijímat objednávky.

Krátce
Také japonský automobilový průmysl čelí nedostatku čipů – export aut v září
meziročně klesl o 40 %.
Výroba elektromobilu od výrobce telefonů Xiaomi má začít v roce 2024.
více na
www.autoweek.cz

NimBee odstraňuje největší překážku elektromobility
S rostoucí oblibou elektromobility se
zvětšují i nároky na dobíjecí infrastrukturu.
Řidiči musí trávit neúměrně dlouhou
dobu hledáním volného dobíjecího
místa a dobíjením svého elektromobilu.
To díky službě NimBee odpadá. Uživatel
si objedná dobíjení na termín, kdy
neplánuje svůj elektromobil využívat,

a NimBee se postará o zbytek. U většiny
vozů je možné odemknout a zamknout
nabíjecí port na dálku, takže celý proces
nabíjení probíhá díky řešení CarConnect
bez nutnosti zásahu majitele vozu. Služba
dobíjení kdykoliv a prakticky kdekoliv
kombinuje mobilní akumulátor s DC
nabíjením výkonem až 50 kW a obslužný
software včetně mobilní aplikace. Mobilní
akumulátor doveze tým na určené místo
ve voze Audi e-tron. Služba bude v pilotním
programu dostupná od poloviny října do
Vánoc 2021 na území Prahy.
Expanze na další evropský trh
a zpoplatnění služby je v plánu pro první
polovinu roku 2022.

První nabíječky v ČR napájené
pouze obnovitelnou elektřinou
První nabíjecí hub pro elektromobily
v České republice napájený pouze
obnovitelnou elektřinou byl slavnostně
otevřen v Lovosicích. Jde zároveň
o největší nabíjecí areál v ČR. Slavnostního
otevření se zúčastnili zástupci města,
Ministerstva průmyslu a obchodu, Škody
Auto a oborových asociací. Areál je
napájen elektřinou vyrobenou v nedaleké
malé vodní elektrárně na Labi v obci
Píšťany. Elektrárna má výkon skoro 3 MW
a běží prakticky nepřetržitě. V areálu je 16
nabíjecích stanic: čtyři provozuje Ionity,
osm jsou Superchargery Tesla a čtyři jsou
pro město Lovosice. Pro případ ojedinělé

odstávky výroby v malé vodní elektrárně
je připravené záložní napájení ze sítě.
Čistou a levnou elektřinou jsou kromě
nabíječek napájeny ještě zimní stadion,
krytý plavecký bazén a další sportoviště
města.

Krátce
Volkswagen podle just-auto připravuje se společností Huawei společný podnik pro
vývoj autonomních vozidel.
Čínský developer Evergerande se v kritické situaci snaží zbavit automobilové divize
NEVS, která v roce 2012 koupila Saab.
více na
www.autoweek.cz

Přepravci automobilů bojují o přežití
Přepravci nových automobilů se tváří
v tvář potížím v automobilovém průmyslu
bojí o svoji existenci. Podle Asociace
evropské logistiky vozidel ECG je důvodem
nedostatek mikročipů, což je dlouhodobý
problém pro výrobce vozidel. „Naše
pobočky předpovídají už třetí špatný rok
v řadě, takže bojují o přežití a potřebují
podporu automobilového průmyslu,“ řekl
prezident asociace Wolfgang Göbel před
zahájením výroční konference asociace
v Bruselu. Zastoupené společnosti se starají
o přepravu vozidel po dálnicích, vlaky
nebo loděmi. Wolfgang Göbel uvedl:
„Dosud nikdy jsem neviděl tak rychlé

zhoršení důvěry v toto odvětví. Společnosti
se téměř ze dne na den staly ztrátovými,
cashflow se pro mnohé stává kritickým.
Firmy, které dnes přijdou o řidiče nebo se
zbaví majetku, je jen tak snadno nenahradí.
Základní poptávka je zjevně velmi silná
a průmysl potřebuje pomoc, aby přežil
a byl připraven využít očekávaný vzestup.“

Značkový katalog MEWA 2021/2022
V novém vydání katalogu značek
MEWA najdete na 288 stránkách více
než 10 000 produktů, které jsou potřeba
při práci, včetně aktuálních modelů
vybraných top výrobců nebo inovativních
pracovních rukavic a bezpečnostní
obuvi. Kompletní sortiment je k dostání
také prostřednictvím online obchodu
https://buy4work.mewa.shop/cz/cs/.
Katalog značek MEWA nabízí potřebné
vybavení pro každé pracovní odvětví.

Portfolio zahrnuje certifikované pracovní
rukavice, bezpečnostní obuv, pomůcky na
ochranu očí, sluchu, hlavy, dýchacích cest,
pokožky a hygienické produkty. Novinkou
jsou aktuální modely série pracovních
bot Elten Wellmaxx se silně odpruženou
podrážkou. MEWA dále rozšířila svůj
sortiment v oblasti ochrany pokožky. Nabízí
výrobky pro hygienu rukou od SC Johnson,
mimo jiné vysoce účinný dezinfekční
prostředek
na
ruce
InstantFOAM®
Complete v praktickém dávkovači Touch
Free. Pro ochranu dýchacích cest a zakrytí
úst a nosu najdete v katalogu chirurgické
roušky, respirátory FFP2 nebo jednorázové
ochranné masky od 3M. Na všechny
nové výrobky v katalogu mají zákazníci při
objednání do 30. listopadu 2021 10% slevu.
více na
www.autoservismagazin.cz

Tři výstavy v jednom festivalu
Výstavy Prague Car Festival a Racing
Expo/Classic Expo letos prošly zcela zásadní
změnou. Spojením do jednoho celku vznikla
rozsahem i počtem přes 800 exponátů
nejrozsáhlejší motoristická výstava v České
republice v roce 2021. Uskuteční se ve

dnech 30. a 31. října ve všech prostorách
výstaviště PVA Expo v Praze – Letňanech.
Na výstavě BSR Tuning Expo se představí
špička upravených automobilů z české
i evropské scény a návštěvníci se potkají
jak s majiteli těchto skvostů, tak se zástupci
renomovaných úpravářských značek,
prodejci dílů a doplňků pro zvýšení výkonu
nebo zlepšení jízdních vlastností. ESET Cup
Racing Expo nabídne vedle špičkových
závodních automobilů a motocyklů
také setkání s mnoha osobnostmi, mj.
Tomášem Engem a Janem Kopeckým.
Příznivci historických vozidel se mohou
těšit na Glasurit Classic Expo. V neděli 31.
října mohou přijet i majitelé historických
automobilů, vyrobených do roku 1975.

Ceny za silniční dopravu míří vzhůru
Současná bezprecedentní situace má
zásadní dopad i na silniční dopravu. Rostou
ceny pohonných hmot i samotných
vozidel, energií, nákladů na lidské zdroje
i úroky. Nová technika má dodací lhůty
delší než rok, chybí i základní náhradní díly,
někdy není olej a objevila se nová hrozba
v podobě výpadků dodávek AdBlue.
Nedostatek AdBlue by zastavil všechny
moderní vznětové motory v nákladních
vozidlech i autobusech. Cena nafty
vzrostla od začátku roku o 7 Kč, AdBlue je
trojnásobně dražší a vysoká inflace zvyšuje
režii. Silniční dopravci se dostávají do
stavu, že nejsou schopni plnit požadavky
zákazníků. Vše ještě komplikují narušené
dodavatelsko-odběratelské řetězce, kdy
se na jedné straně nedostávají volné
kapacity a na druhé straně stojí nevyložené
kamiony před branami zavřených

továren. Prezident ČESMAD Bohemia
Josef Melzer hodnotí současný stav: „Dnes
nenajdete dopravce, který by byl schopen
stoprocentně zajistit poptávané kapacity.
Je běžné, že volný kamion, který byste
potřebovali zítra, seženete až za týden.
Vážně hrozí, že doprava se stane luxusním
zbožím a její ceny mohou do konce roku
vzrůst až o čtvrtinu.“
více na
www.autoweek.cz
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Alcar představil
novinky
od značek
Dezent a Dotz

VinFast ohlašuje
premiéru
elektromobilů
v Los Angeles

Ford předvedl
originální
přestavby
užitkových vozů
Opel Grandland
získal víc než jen
oživený vzhled

Poslední let
(l’ultimo volo)

Ford předvedl originální přestavby užitkových vozů
Užitkové vozy Ford patří v Evropě nepřetržitě již
sedm let k nejprodávanějším ve svém segmentu.
Stejné postavení letos Ford zaujal i na domácím
trhu, kde dokonce zaznamenal meziroční nárůst
prodeje o 30 % a podíl užitkových vozů se s 43 %
za první tři čtvrtletí na celkové prodejní bilanci
už blíží osobním autům. Napomohla tomu
i reorganizace prodeje s oddělením osobních
a lehkých užitkových vozů. Oddělení Ford
Pro klade u užitkových vozů důraz na služby
zákazníkům.
Na prodejním výsledku užitkových vozů mají
významný podíl přestavby. Přehlídku práce
některých z nich připravilo české zastoupení
Fordu v PVA Expo Praha. Ukázky své práce
v Letňanech představilo 11 společností, které se
specializují na profesionální přestavby užitkových
vozů. K atrakcím přehlídky patřily skříňový
Transit Custom Plug-In Hybrid, pick-up Ranger
přestavěný na campingový vůz a nechyběly
ani speciálně upravené sanitní, vozíčkářské,
chladírenské a pracovní vozy.

Ford se snaží maximálně v yjít vstříc
individuálním potřebám svých zákazníků.
Protože těžištěm činnosti automobilky je masová
výroba, prodejci klientům zprostředkovávají
nabídku přestaveb, takže se jedná o třístrannou
spolupráci. Ford specialistům poskytuje maximum
technických informací, výkresovou dokumentaci
2D/3D CAD i potřebné homologační dokumenty.
„Přestavby užitkových vozů Ford tvoří
důležitou část našeho odbytu a jsou de facto
dalším prodejním kanálem. Díky přestavbám
se dostáváme do nových segmentů a můžeme
s polu pracovat na pří klad se s ložka m i
integrovaného záchranného systému,“ říká
Country Manager značky Ford pro Českou
republiku Libor Beneš. K vidění v Letňanech byl
i jubilejní 1500. dodaný hasičský Transit.
Ford připravuje tři nové užitkové modely. Ještě
letos odhalí novou generaci pick-upu Ranger
a začátkem roku 2022 bude možné objednávat
nový Tourneo Connect i elektricky poháněný
E-Transit.
více na
www.autoweek.cz

Opel Grandland získal víc než jen oživený vzhled
Novou podobu vozu dodává příď v novém
stylu Opel Vizor, který byl uveden v Opelu Mokka,
spolu s novými, standardně dodávanými Full
LED světlomety. V nabídce jsou i špičkové
adaptivní světlomety Intellilux LED Pixel Matrix
Light z modelu Insignia, každý s 84 segmenty
a s další optimalizací funkcí (nasvícení do
zatáček, reakce na změny počasí, denní svícení,
potkávací a dálková světla) přizpůsobující se
situaci. Umožňují jezdit stále s dálkovými světly
bez hrozby oslňování řidičů vozidel vpředu s ještě
lepším vykrýváním.
Řidiči také napomáhá nový systém nočního
vidění Night Vision, který pomocí infračerveného
světla nasvěcuje pruh s dosahem až 100 m vpředu
a na základě tepelných rozdílů do 150 milisekund
detekuje blížící se živé bytosti, které zvýrazňuje
na displeji.
Grandland může být vybaven systémem
semiautonomního řízení Asistent jízdy na dálnici
(Highway Integration Assist) kombinujícího
adaptivní tempomat a aktivní systém udržování

vozu v jízdním pruhu, samozřejmě vyžadující aby
řidič měl ruce na volantu.
Také interiér byl výrazně přepracován. Nově je
v nabídce i plně digitální kokpit Pure Panel s 12“
displejem a možností individuálního uspořádání
zobrazení kombinovaný s 10“ displejem
infotainmentu. V základní
výbavě jsou oba displeje
s rozměrem 7“.
Akumulátor plug in hybridních verzí je
umístěn pod zadními
sedadly a má kapacitu
13, 2 kWh. Opel na
udržení 70% kapacity
poskytuje záruku 8 let
nebo celkovou ujetou
vzdálenost 160 000 km.
Čistě elektrický dojezd
verze Hybrid je podle
WLTP 64 km při maximální
rychlosti 135 km/h.
více na
www.autoweek.cz

VinFast ohlašuje premiéru
elektromobilů v Los Angeles
Vietnamský výrobce automobilů VinFast,
založený v roce 2017, oznámil celosvětovou
premiéru nových elektromobilů na autosalonu
v Los Angeles 2021, který se uskuteční od 19.
do 28. listopadu. VinFast zde představí dva
nejnovější modely s elektrickým pohonem
VF e35 a VF e36. Bude to významný milník
v plánu globální expanze automobilky
a oficiální uvedení značky na severoamerický
trh. Předobjednávky se začnou přijímat v první
polovině roku 2022.
VinFast je první společností z Vietnamu, která
se zúčastní autosalonu v Los Angeles. Uvede své
elektromobily a inteligentní a ekologická řešení
pro elektromobilitu vyvinutá ve VinGroup.
Elektricky poháněné modely VinFast VF
e35 a VF e36 mají integrovaný vyspělý systém
pomoci řidiči ADAS (Advanced Driver-Assistance
Systems), zahrnující asistent pro jízdu v jízdním
pruhu, varování před kolizí, sledování únavy řidiče,
plně automatické parkování, vyvolání vozidla
a další. Kromě toho jsou vybaveny inteligentním
infotainmentem včetně funkcí ovládání hlasem,
virtuálního asistentu a služeb e-commerce. Tyto
systémy těží ze strategických investic do vlastního
výzkumu a vývoje a spolupráce s vedoucími
producenty v rámci světového automobilového
průmyslu i inovativními start-upy.

Místopředsedkyně společnosti VinGroup Le
Thi Thu Thuy uvedla: „Globální poptávka po
kvalitních elektromobilech motivuje práci týmu
VinFast. Uskutečnili jsme investice a realizovali
rozsáhlý průzkum trhu, abychom vytvořili
prémiové elektromobily které uspokojí potřeby
globálních zákazníků. Doufáme, že díky chytrým
a vysoce kvalitním produktům získáme srdce
nejnáročnějších zákazníků.“
Autosalon LA 2021 představuje návrat
společnosti VinFast na globální scénu po
prvním představení na pařížském autosalonu
2018. Nyní VinFast oficiálně vstoupí do globální
elektromobilní revoluce. Do Evropy chce VinFast
přijít v prvním pololetí roku 2022 ve Francii,
Nizozemsku a Německu.

více na
www.autoweek.cz

Poslední let (l’ultimo volo)
Sean Goulding Carroll z Euroactiv se v přehled
novinek z oblasti mobility v Evropě loučí s italskou
národní leteckou společností a upozorňuje co je
třeba zajistit, aby elektromobily mohly pohánět
revoluci zelené dopravy v EU.
Alitalia, sužovaná dluhy, absolvovala l’ultimo
volo, krátkou domácí cestu ze Sardinie do Říma.
Znamenala konec letecké společnosti před
utonutím v ekonomické bažině – z velké části
vlastní vinou. Jako veřejně financovaný Fénix
z popela povstává Italia Trasporto Aereo. Přestože
je ITA vnímána jako „nová“ Alitalia, pro právníky
je důležité, abyste věděli, že alespoň z právního
hlediska nejde o přejmenování. Důvodem je
nezákonná státní podpora – za poslední tři roky
Řím do Alitalie nasměroval 8 miliard eur.

Evropská komise nicméně prohlásila, že ITA
není skrytou společností Alitalia, a není tedy
odpovědná za vrácení státní podpory. To
znamená, že ITA začíná s čistým štítem, zatímco
Alitalia si bere svůj dluh do hrobu. Takže i když
zaměstnanci ITA stále nosí uniformy Alitalia,
navržené Giorgiem Armanim, nenechte se tím
zmást – letíte s jinou leteckou společností bez
právní odpovědnosti za svého předchůdce.
Evropská komise představila novou
ambiciózní legislativu zaměřenou na podporu
evropské výroby akumulátorů a zároveň na
posílení standardů udržitelnosti. Akumulátory
jsou pro přechod EU na klimaticky neutrální
ekonomiku klíčové vzhledem k roli, kterou hrají
v zelené dopravní revoluci a při skladování
obnovitelné energie. Podle
Světového ekonomického fóra
uhlíkově neutrální ekonomika
tak, jak je nastíněna v evropském
Zeleném údělu, znamená nárůst
poptávky po akumulátorech
a po surovinách, jako jsou
kobalt, nikl a lithium. V případě
akumulátorů pro elektromobily
a skladování energie bude EU
potřebovat do roku 2030 až 18xt
víc lithia a 5x víc kobaltu a do
roku 2050 téměř 60x víc lithia
a 15x víc kobaltu ve srovnání se
současnými dodávkami do celé
ekonomiky EU.
více na
www.autoweek.cz

Alcar představil novinky od značek Dezent a Dotz
Společnost Alcar Bohemia ukázala několik
nových designů litých kol značek Dezent a Dotz.
Majitelé vozů Hyundai a Kia, kteří by si svůj
vůz rádi doladili pěknými koly, jež se nemusí
zapisovat do Technického průkazu, mohou
využít Dezent KS ve třech variantách – stříbrné,
grafitové a kombinaci grafitového laku a leštěné
čelní plochy. V originálních rozměrech si je mohou
pořídit majitelé vozů Kia XCeed, Niro, Sportage,
Sorento a E-Soul, Hyundai i20, i30, Kona, Tucson
nebo Santa Fe. Stejně jako ostatní kola značek
AEZ, Dotz a Dezent jsou v zimním provozu dokonale
chráněna třemi vrstvami odolného laku SRC.
Druhá novinka Dezent TN je vyvinutá pro vozy
se čtyřděrovým uchycením kol v originálních
rozměrech pro Citroën C3 a C4, Peugeot 207,
208, 2008, 307, Opel Corsa, Renault Clio, Dacia
Sandero nebo Fiat 500. Sportovně elegantní
design s paprsky ve tvaru V je k dispozici ve třech
variantách se stříbrným lakem, černým lakem nebo
kombinací leštěné čelní plochy a černého laku.

Dezent TU s robustními asymetrickými paprsky
pro kompaktní vozy a střední třídu v úpravě
s černým nebo stříbrným lakem je díky schválení
ECE vyladěn pro širokou škálu automobilů,
například Audi A3 až A6, Q3, BMW 3, Volkswagen
Golf 8 a Passat, Seat Ateca a Tarraco, Škoda
Octavia nebo Fabia.
Dotz 4x4 Kalahari je osmipaprskov ý
oﬀroadový design s extrémně vysokou nosností
až 1150 kg. Společníka na vyjížďky i mimo cesty
získají majitelé oﬀroadů jako jsou Toyota Hilux,
Ford Ranger Raptor, Nissan Navara, Mitsubishi
L200 i dalších. Obě barevné varianty, v černém
matu a s leštěnou čelní plochou, dávají designu
výjimečný vzhled.
Kompletní nabídku litých kol včetně novinek
si mohou motoristé prohlédnout online v Alcar
3D konfigurátoru na stránkách www.alcar.cz.
Alcar z nabídky 70 designů litých kol vybral 14
designů vhodných na zimu, které zařadil do
nabídky Elegance i v zimě.
více na
www.autoweek.cz

