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Opel Grandland X do prodeje
Opel vstupuje do nejrychleji se rozvíjejícího
segmentu evropského trhu, mezi kompaktní SUV a
crossovery. Model Grandland X uvádí na český trh s
velmi přitažlivou cenovou nabídkou za velmi bohatě
vybavenou základní verzi.
Stejně jako Crossland X i Grandland X vychází ze
spolupráce s koncernem PSA, jehož součástí se
mezi tím Opel stal. V porovnání s Peugeotem 3008,
vycházejícím ze stejného základu, je Grandland X
odlišný robustnějším stylem ale i použitím mnoha
technických prvků typických pro vozy Opel. Jde
například o unikátní ergonomická sedadla s
certifikátem AGR nebo světlomety AFL LED, které

sice nepoužívají technologii matrix, nicméně nabízejí
sedm funkcí nasvícení prostoru před vozem včetně
automatického přepínání dálkových světel s využitím
kamery Opel Eye nebo nasvícení prostoru zatáčky
při zatáčení. Standardně se dodávají LED pro denní
svícení a jako zadní světlomety. Opel Grandland X
má zavazadlový prostor o objemu 514 l, při sklopení
opěradel zadních sedadel 1652 l.
Opel Grandland X přichází do prodeje se dvěma
motory - zážehovým tříválcem 1,2 l Turbo/96 kW
(130 k) a vznětovým 1,6 Diesel/88 kW (120 k), oba s
možností kombinace se šestirychlostní přímo řazenou
nebo šestistupňovou samočinnou převodovkou.
Grandland X od PSA převzal systém pro
zlepšení záběrových schopností Intelli
Grip s možností volby z pěti režimů jako
náhrada pohonu všech kol při zhoršení
jízdních podmínek.
Základní verze Selection 1,2 Turbo 6MT
přichází do prodeje s akční cenou 479
900 Kč. Grandland X se vyrábí v hlavním
závodě Peugeotu v Sochaux.
Kompletní ceník a technická data na
str. 10 (po stažení pdf verze)

více na
www.autoweek.cz

Citroën předvedl modernizovaný Cactus
Po více než třech letech Citroën přichází
s modernizací modelu C4 Cactus. Svým
vzhledem už tolik neprovokuje, ale je
pohodlnější s revolučními tlumiči pérování
Progressive Hydraulic Cushions (PHC),
novými sedadly z pěnového materiálu
Advanced Comfort Seats a lepším
odhlučněním interiéru. V modernizované
podobě nahradí i model C4. Proto Citroën už C4 Cactus neoznačuje jako crossover
ale říká mu hatchback. Přesto je pro něj k dispozici i inteligentní systém pro zlepšení
záběrových schopností Grip Control. Citroën C4 Cactus, vycházející z platformy PSA
PF1, má prakticky nezměněné základní rozměry - délku 4170 mm a rozvor náprav 2600
mm, zavazadlový prostor má objem 358 l.
Citroën C4 Cactus se vyrábí ve španělském Villaverde. V modernizované podobě
přijde do prodeje počátkem roku 2018.
více na www.autoweek.cz
Nové BMW X2 přijíždí na scénu
BMW X2 jako první lifestylový crossover v nabídce značky chce oslovit mladé, extrovertní
a aktivní lidi, kteří přikládají velkou hodnotu individualitě a zábavě za volantem aniž
by se chtěli vzdát funkčnosti. BMW X2 vznikl s využitím platformy UKL2 jako BMW X1
a Mini Countryman. X2 je ale kratší než X1 (4360 mm) a nižší při shodném rozvoru
náprav (2670 mm). Zavazadlový prostor má objem 470 l/1355 l. BMW X2 přichází se
zážehovým čtyřválcem 2,0 l/141 kW (192 k) s pohonem předních kol sDrive a vznětovými
motory 2,0 l/140 kW (190 k) resp. 170 kW (231 k)
s pohonem všech kol xDrive. Reakce vozu lze
měnit stiskem voliče jízdních režimů. Sportovní
podvozek, standardně nabízený pro varianty X2
M Sport a M Sport X, je snížen o 10 mm a má
tužší nastavení pružin a aktivní tlumiče Dynamic
Damper Control. BMW X2 se představí v lednu
na autosalonu v Detroitu.
více na www.autoweek.cz
Krátce
- VW Group v Německu spustila on-line platformu pro prodej ojetých aut.
- Koncernový šéf Matthias Müller chce, aby VW v roce 2025 prodávalo přes milion aut
na zemní plyn.
- Ač se v USA v prvním pololetí prodal rekordní počet aut, zisk prodejců klesl na 3,4 % z
loňských 6,2 % a předloňských 8,9 %.
- Ženy v Saúdské Arábii byly důrazně upozorněny, že nesmějí usednout za volant ani
proto, aby se učily řídit dřív, než v roce 2018 vstoupí v platnost zrušení zákazu řízení pro
ženy.
- Belgie, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko a Slovinsko požadují
po Evropské komisi zpřísnění cílů snižování emisí CO2 do roku 2030.

Renault Alaskan do prodeje
Na český trh byl uveden velký pick-up Renault
Alaskan ve verzi dvojkabina s pohonem 4x4. Vstupuje
do segmentu, který v Evropě zažívá velký rozkvět v prvním pololetí registrace nových pick-upů proti
loňskému roku vzrostly o 19 %. Současně přicházejí
i Fiat Fullback, vycházející z Mitsubishi L200, a
připravuje se Mercedes-Benz třídy X, odvozený,
stejně jako Alaskan, z Nissanu Navara.
Majestátní pickup Renault Alaskan nabízí vysokou
tuhost podvozku se žebřinovým rámem, vysoký
komfort cestování, dosažený díky v pickupu
unikátnímu víceprvkovému zavěšení zadních kol, a
výjimečné schopnosti jízdy v terénu. Je to robustní
víceúčelový vůz, který dokáže přepravovat těžký
náklad na velké ložné ploše (užitečné zatížení
může být více než 1 t), dokáže táhnout přívěs až
3,5 t, ale současně umožňuje pohodlné svezení
za volnočasovými aktivitami v jakémkoliv terénu.
Alaskan nabízí v rámci segmentu pick-upů
neobvyklou funkci: 360° kamerový systém.

4WD High, který lze aktivovat do rychlosti 60 km/h
a je funkční do rychlosti 100 km/h, pohon všech kol
s redukcí 4WD Low s redukční převodovkou.
Žebřinový rám v kombinaci s použitím
vysokopevnostní oceli, který vozu propůjčuje
zvýšenou torzní tuhost, je produktem aliance
Renault - Nissan. Vůz s délkou 5399 mm a rozvorem
náprav 3150 mm má obrysový průměr zatáčení 13,2
m. Nákladový prostor má rozměry 1578 x 1560 x
474 mm a užitečný objem 1,17 m3.
Pick-up Renault Alaskan se vyrábí v továrně Nissan
Motor Iberica ve v Barceloně.
Kompletní ceník a technická data na str. 11 (po
stažení pdf verze)

Motor Renault 2,3 l dCi se nabízí ve verzích s
výkonem 120 kW (160 k) a točivým momentem 403
N.m nebo se 140 kW (190 k) a 450 N.m. Převodovka
je šestirychlostní přímo řazená nebo sedmistupňová
automatická. Systém pohonu všech kol umožňuje
tři režimy: pohon zadních kol 2WD, pohon všech kol

více na
www.autoweek.cz

DB
Schenker
propojil
38
evropských zemí
Poskytovatel logistických služeb
DB Schenker rozšířil svou evropskou
síť kamionové přepravy. Nové
nastavení, které plynule propojuje
430 poboček DB Schenker
ve 38 evropských zemích, je
navrženo tak, aby uspokojilo
neustále rostoucí poptávku po
přepravě mezinárodních zásilek.
Dodací lhůty mezi hlavními
centry
evropského
průmyslu
a obchodu se tak výrazně sníží, v některých případech na 24 hodin. DB Schenker
tak svým zákazníkům umožní ještě rychlejší přepravu zboží, a tím lepší možnosti pro
rozvoj obchodu. Díky tomu jsou nyní všechna centra evropského průmyslu a obchodu
propojena každodenním spojením v nejrozsáhlejší přepravní síti v Evropě. Každodenní
spojení evropských průmyslových center přinesou ještě rychlejší distribuci zboží a tím i
větší flexibilitu při výrobě.
více na www.autoweek.cz

Veletrh Racing Expo 2017
Premiérový ročník veletrhu motoristického sportu Racing Expo se uskuteční ve dnech
9. až 11. listopadu 2017 v areálu PVA Expo Praha v Letňanech. Scuderia Praha vystaví
Ferrari 488 GT3. Závody na okruzích budou reprezentovat také Audi R8 LMS GT3,
BMW M6 GT3, BMW Z4 GT3, vítězný Seat Leon Cupracer z ETCC a speciál z NASCAR
Wheelen Euro Series Ford Mustang, s nímž v barvách Renauer Motorsportu závodí
Martin Doubek. Rakouský tým také přiveze vozy Ginetta G50 GT4 a Maserati MC GT4.
Vrchaři potěší vozy Lamborghini Gallardo GT3 nebo Subaru Impreza WRX. Nebudou
chybět ani vítězný tahač Buggyra mistra
Evropy Adama Lacka a expozice Bonver
Dakar Projectu. Fanoušci rallye se mohou
těšit například na úspěšnou Škodu Fabia
R5. Součástí doprovodného programu
budou besedy a autogramiády. Vstupné
v on-line předprodeji je 150 Kč (zlevněné
100 Kč), na místě 200 Kč (zlevněné 100 Kč).
Ve stejném termínu proběhne na výstavišti
PVA Expo Praha také veletrh užitkových
vozidel a přepravy vozidel Transport Expo
2017.
více na www.autoweek.cz

Nové Porsche 718 GTS
Porsche
rozšiřuje
nabídku
modelů s motorem před zadní
nápravou o dvoumístné verze
718 Boxster GTS a 718 Cayman
GTS.
Výkon
čtyřválcového
boxeru 2,5 l se zvýšil na 269 kW
(365 k). Nové sportovní vozy s
motorem uloženým uprostřed
před zadní nápravou se dodávají s šestirychlostní přímo řazenou převodovkou, na
přání i dvouspojkovou PDK. 718 GTS má v sériové výbavě řadu prvků, dodávaných
jinak na přání, jako je systém rozdělování točivého momentu mezi jednotlivá zadní kola
Porsche Torque Vectoring (PTV) včetně mechanické uzávěrky zadního diferenciálu
nebo paket Sport Chrono. Sériová výbava zahrnuje systém Porsche Active Suspension
Management (PASM), který snižuje světlou výšku karoserie o 10 mm. Obě verze Porsche
718 GTS lze již objednávat a jejich prodej bude zahájen v polovině prosince 2017.
více na www.autoweek.cz
Po roce opět seřízení světlometů zdarma
Ve dnech 6. 11. - 12. 11. 2017 si v rámci čtvrtého ročníku akce Vidět a být viděn mohou
všichni motoristé nechat zdarma zkontrolovat a případně seřídit světlomety svých vozů
ve vybraných servisech po celé České a Slovenské republice. Informace o zapojených
servisech zájemci naleznou na webových stránkách www.videt-a-byt-viden.cz.
Nevhodné a nekvalitní autožárovky, špatně nastavené nebo dokonce zcela nefunkční
světlomety či koncová světla výrazně ovlivňují bezpečnost silničního provozu. V
nastávajícím období s kratší dobou denního světla a se sníženou viditelností je správné
osvětlení jedním z klíčových faktorů pro
správnou reakci na pohyb chodců a cyklistů
nebo jinou nenadálou situaci. Seřízení
světlometů nebo změření intenzity světla
autožárovky, která v průběhu její životnosti
klesá, řidiči nemohou sami zvládnout bez
nutného vybavení. V týdnu Vidět a být
viděn budou mít všichni možnost kontroly
a seřízení světlometů zdarma ve vybraných
servisech po celé České republice, které
disponují regloskopem.
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 44. týdne na www.autoweek.cz:
Bonett již má 31 CNG stanic
BMW i3 pro potřeby záchranných služeb ČR
Centrum SUV & terénních vozů AAA Auto slaví dva roky
Asistence Global pro carsharing smilecar
Benzina překonala metu 400 čerpacích stanic

Honda Sports EV Concept v Tokiu
Premiéra konceptu Sports EV s
elektrickým pohonem je hlavní
novinkou mezi exponáty automobilky
Honda na autosalonu v Tokiu.
Kompaktní sportovní elektromobil
zaujme křivkami karoserie v retrostylu
podobně jako koncept Urban EV,
vystavený nedávno ve Frankfurtu.
Konstruktéři
navrhli
sportovní
elektromobil poskytující radost z jízdy
spojující elektrický pohon a technologii umělé inteligence. Zatímco výrobu městského
malého vozu na bázi konceptu Urban EV Honda slibuje na rok 2019, budoucnost Sports
EV Conceptu je zatím nejistá.
více na www.autoweek.cz

Nissan představuje koncept Leaf Nismo
Nissan Motor na 45. autosalonu v Tokiu představuje koncept Leaf Nismo, vycházející
z nové generace elektromobilu Leaf. Koncept Leaf Nismo má sportovní exteriér
navržený divizí Nissan Nismo, která se zaměřuje na motoristický sport. Použití závodní
techniky Nismo přináší snížený
aerodynamický vztlak působící
na vůz, aniž by to mělo vliv na
skvělý součinitel odporu vzduchu.
Na cestách nabídne Leaf Nismo
vzrušující zážitek díky sportovnímu
zavěšení kol a na míru vyladěné
řídicí jednotce zajišťující vynikající
akceleraci. Koncept kombinuje
šetrnost
elektromobilů
vůči
životnímu prostředí se sportovními
jízdními vlastnostmi, typickými pro
značku Nismo.
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 44. týdne na www.autoweek.cz:
V roce 2017 vyroben již 1 milion vozů Škoda
Škoda Auto podporuje talentované programátory
Zetor představí dva nové modely Utilix a Hortus
Tatra Trucks představí speciální vozidlo řady Phoenix
Vyjádření AXA pojišťovny ke škodám způsobeným vichřicí Herwart

Personalia z

Martin Saitz povýšil na šéfa
AutoBincku v ČR a SR
Na šéfa pro distribuci a retail ve
společnosti AutoBinck byl k 1. listopadu
povýšen Martin Saitz. V ustanovené
duální
funkci
bude
nadále
zodpovědný za obchodní aktivity M
Motors CZ a M Motors SK, současně
bude nově řídit aktivity dealerské
skupiny Auto Palace Group, oboje
pro Českou a Slovenskou republiku.
Česká i slovenská automobilová
veřejnost zná Martina Saitze z různých
manažerských funkcí, které během
své kariéry zastával pro značky
Volvo, Škoda, BMW nebo Hyundai.
Je absolventem ČVUT v Praze.
V poslední dekádě působil jako
generální ředitel BMW Group Česká
republika a Hyundai Motor Slovakia.
Ve volném čase se věnuje své rodině
a nejrůznějším sportovním aktivitám.
Zajímá se o literaturu, umění a historii.

Karolína Topolová nejvlivnější ženou
autoprůmyslu
Magazín Forbes vyhlašuje každoročně
žebříček Nejvlivnějších žen Česka.
Generální ředitelka AAA Auto Karolína
Topolová se v žebříčku umístila již
po třetí v první padesátce, jakožto
nejvýše postavená žena ryze mužského
automobilového průmyslu.
Karolína Topolová je nejen generální
ředitelkou největšího prodejce ojetých
vozů ve střední Evropě, ale také
předsedkyní správní rady Dětské dopravní
nadace a maminkou dvouleté holčičky.
Pod jejím vedením AAA Auto prodalo
přes 320 000 vozů a společnost obsloužila
přibližně dvojnásobný počet zákazníků.
Počet autocenter AAA Auto rozrostl o
dvanáct, včetně návratu na polský a
maďarský trh. Množství nabízených vozů
v rámci skupiny stouplo na téměř čtrnáct
tisíc. Počet zaměstnanců dosáhl 2400.
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technická data

Renault Alaskan - ceny a
technická data

Inteligentní světlomety pro
Jaguar E-Pace
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2030

Car4Way spouští volný
carsharing v Praze

Opel Grandland X - ceny a technická data
Opel Grandland X chce zákazníky oslovit prostorností,
jízdním komfortem i nabídkou nejmodernějších technologií. Ty reprezentuje bohatá nabídka asistenčních
systémů, usnadňujících řízení, ale i rozsáhlé možnosti komunikace. Vrcholem nabídky je systém Navi 5.0
IntelliLink. Samozřejmostí je i možnost využití služeb
telematického systému Opel OnStar.
K většímu komfortu přispívají i v tomto segmentu ne
zcela běžné prvky výbavy, jako jsou ventilovaná přední

sedadla, vyhřívaný volant, vyhřívaná sedadla i vzadu
nebo vyhřívané čelní sklo.
Základní verze Selection 1,2 Turbo 6MT přichází do
prodeje s akční cenou 479 900 Kč. Do její základní
výbavy patří mj. asistent pro rozjezd do kopce, LED
denní svícení a LED zadní svítilny, elektrické ovládání
oken i vnějších zrcátek, klimatizace, palubní počítač,
grafický informační displej, systém rozpoznávání dopravních značek, výstraha při vybočení z jízdního
pruhu, tempomat, audiosystém R4.0, Bluetooth a
elektricky ovládaná parkovací brzda. Výbava Enjoy
přidává ještě systém OnStar, audio R4.0 IntelliLink s
ovládáním na volantu a litá 17“ kola.
Už v příštím roce se přidá nejvýkonnější vznětový
motor 2,0 CDTi s novou osmistupňovou automatickou převodovkou. Připravuje se i první plug in hybrid
v nabídce Opelu Grandland X PHEV, který přinese i
možnost využití pohonu všech kol, protože k pohonu předních kol spalovacím motorem se v případě
potřeby připojí (nebo jej nahradí) pohon zadních kol
elektromotorem.

více na
www.autoweek.cz

Renault Alaskan - ceny a technická data
V Evropě budou nabízeny obě podoby pick-upu
Alaskan - užitková i osobní, a to s karoserií dvojkabina a
pohonem všech kol. Později se má nabídka rozšiřovat
i o další verze. Ložná plocha o ploše 2,46 m2 je
vybavená inteligentním upevňovacím systémem
C-Channel. U pick-upů je zásadním parametrem
největší hmotnost taženého přívěsu. U Alaskanu to
je 3500 kg. V tomto ohledu má rámová konstrukce
výhodu protože množství aktivit, vyžadujících tažení
přívěsu, stále roste.
Základní výbava Renaultu Alaskan Life zahrnuje mj.
elektronický diferenciál s omezeným prokluzem
(eLSD), asistent pro rozjezd do kopce, asistent pro
sjíždění svahu, klimatizaci, bezklíčkové odemykání
a spouštění motoru, elektricky ovládaná okna a

rádio s CD, MP3 Bluetooth handsfree s podporou
audiostreamingu, USB, AUX a ovládáním rádia na
volantu. Renault Alaskan je v prodeji s cenou od 737
900 Kč bez DPH ve verzi Life s motorizací dCi 160 se
zárukou na 3 roky resp. 100 000 km. Za 16 990 Kč lze
na tři roky získat službu Easy Servise s předplacenými
předepsanými pravidelnými servisními prohlídkami
výrobcem, jejichž skutečná cena je 25 000 Kč.
Na výběr jsou různé přestavby a příslušenství
odpovídajících potřebám zákazníků. Při koupi spolu s
vozem se rolovací kryt korby v ceně 51 500 Kč dodává
zdarma a akční cena za set Hard top, kryjící nákladový
prostor, vč. montáže je 45 500 Kč, přičemž jeho cena
jako příslušenství je 91 000 Kč.

více na
www.autoweek.cz

Zpráva pracovní skupiny GEAR 2030
Zpráva pracovní skupiny GEAR 2030 přináší vizi
budoucnosti sektoru evropského automobilového
průmyslu. Na zprávu reaguje sdružení nezávislých
prodejců dílů FIGIEFA,
usilující o zajištění rovných
příležitostí v celém řetězci
automobilového průmyslu.
Pracovní skupina GEAR
2030, sdružující dohromady
zástupce Evropské komise,
několika členských států EU
a celého automobilového
sektoru,
přijala
znění
závěrečné
zprávy
o
budoucnosti
řetězce
automobilového průmyslu.
Zpráva zohledňuje analýzu,
kterou skupina provedla pro
aktuální a budoucí situaci v
automobilovém sektoru v
současném rychle se měnícím
prostředí, a dává doporučení
pro
politické
iniciativy
EU. Představuje, jak uvádí
komisařka pro vnitřní trh
Elżbieta Bieńkowska, „závěr
dvouleté cesty k budoucnosti
automobilového sektoru.
Sdružení
nezávislých
prodejců dílů FIGIEFA, v
němž ČR zastupuje sdružení SISA, bylo součástí této
skupiny. Svou účast využilo pro vnesení perspektivy

nezávislého automobilového aftermarketu. FIGIEFA
vyzývá k rychlému zavedení „interoperabilní
telematické platformy ve vozidlech“ pro zajištění
rovných příležitostí pro
digitalizaci v celém řetězci
automobilového průmyslu.
Jak ukazují aktualizované
statistiky GEAR 2030, z 12
milionů pracovních míst
tvořených automobilovým
průmyslem se 3,3 milionu
míst týká výroby vozidel a
dílů, zatímco 4,3 milionu
souvisí
s
používáním
automobilů (aftermarket,
prodej vozů atd.). Zbývajících
5
milionů
pracovních
míst souvisí s mobilitou
vytvářenými
dopravními
aktivitami a aktivitami ve
výstavbě komunikací.
Automobilový průmysl bude
čelit hluboké transformaci.
V této souvislosti FIGIEFA
zdůraznila,
že
přístup
k datům uloženým ve
vozidlech je klíčový pro
rozvoj potenciálu digitální
inovace.

více na
www.autoweek.cz

Inteligentní světlomety pro Jaguar E-Pace
Osram se společnostmi Jaguar Land Rover a
Varroc Lighting Systems přináší na silnice osvětlení
automobilů Smartrix, inteligentní matrix moduly s
inovačními silikonovými čočkami. Nové světlomety
se vyrábějí v České republice a budou se montovat
do nového Jaguaru E-Pace.
Matrix moduly vytvářejí funkčnost ADB (Advanced
Driving Beam) a zajišťují tak optimální viditelnost za
tmy, zejména za špatných nočních povětrnostních
podmínek. Průběžná, inteligentně regulovaná
distribuce světla na silnici umožňuje řidiči včasné
rozpoznání nebezpečí aniž by oslňoval provoz v
protisměru. Díky inovativním silikonovým čočkám
Osram s dlouhou životností mohli návrháři vytvořit
obzvláště malý kompaktní pixelový LED systém pro
ploché a úzké světlomety.
Neoslňující dálkové světlo Jaguaru E- Pace zajišťuje
zlepšené rozložení světla na jízdní dráze aniž by
oslňovalo vozidla v protisměru. To umožňuje kamera
v čelním skle a software pro zpracování obrazu. S
automatizovanými LED matrix světlomety je přepínání
dálkového osvětlení zbytečné.
V každém světlometu jsou integrovány dva moduly
Osram Smartrix s celkem 20 pixely. Každý modul
Smartrix obsahuje 10 LED Oslon Black Flat od
společnosti Osram Opto Semiconductors. LED se
vyznačují vysokým světelným výkonem i při vysokém
proudu, homogenním rozložením svítivosti a tepelnou

stabilitou. Poprvé jsou moduly Osram vybaveny
silikonovými čočkami s dlouhou životností.
Výhodou nového modulu Smartrix jsou silikonové
čočky s dlouhou životností, s nimiž lze vytvořit
obzvláště malé světlomety. To výrobcům automobilů i
světlometů poskytuje velkou volnost při vývoji vnitřní
optiky a umožňuje navrhovat nové tvary světlometů.
Světlomety s moduly Smartrix pro Jaguar E-Pace
vyrábí společnost Varroc Lighting Systems v České
republice. Na jejich vývoji se podíleli i její vývojáři,
elektronici a technologové v Novém Jičíně, kde je
hlavní základna globální výzkumné a vývojářské
infrastruktury společnost Varroc Lighting Systems

více na
www.autoweek.cz

Car4Way spouští volný carsharing v Praze
Největší česká carsharingová společnost Car4Way
od 1. listopadu 2017 ohlásila spuštěného volného
carsharingu v Praze s více jak 240 vozidly v devíti
modelech. V rámci velké lokality nazvané Praha - volný
carsharing je možné si auto kdekoliv vyzvednout a
zároveň kdekoliv zanechat.
K již spuštěnému volnému carsharingu s lokalitou
e-centrum pro elektromobily se tak přidávají i
vozidla se spalovacími motory. Společnost Car4Way
provozuje carsharing již několik let. Jde o sdílení vozů
pomocí speciálního hardwaru a softwaru. V pražských
ulicích volně stojící nová vozidla jsou dostupná všem

registrovaným uživatelům. Po zarezervování stačí k
otevření vozu pouze čipová karta. Vozy se vyhledají
snadno pomocí aplikace ve smartphonu nebo na
internetových stránkách Car4Way.
Klíč ke každému vozu je umístěn v přihrádce
spolujezdce a každý zájemce tak může ihned vyrazit
na cestu rezervovaným vozem bez nutnosti řešení
formalit jako například v autopůjčovně. Vůz kartou
po skončení jízdy uzamkne a zanechá kdekoli ve
vyhrazené lokalitě určené pro spalovací automobily
nazvané volný carsharing, pokrývající téměř celou
Prahu. Uživatel platí pouze za skutečně ujeté kilometry
a dobu využívání vozu.
S Car4Way uživatel po úvodní registraci a uhrazení
vratné kauce ve výši 2000 Kč využívá vozy kdykoliv
potřebuje. K dispozici má vozidla od malé Škody
Citigo přes plně elektrický e-Golf či Škodu Octavia
Combi až po Volkswagen Transporter. Minimální
doba sdílení je jedna hodina. Zaregistrovat se může
každý, kdo vlastní řidičský průkaz. Může tak učinit z
pohodlí domova nebo osobně s asistencí v pražské
kanceláři Car4Way.
Carsharing je v Praze díky podmínkám, které Car4Way
nabízí, nejefektivnějším způsobem využití automobilu,
mj. i díky možnosti bezplatného parkování v celé
lokalitě Praha - volný carsharing.
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