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Škoda Octavia se představila
Škoda Auto pokračuje v nevídaném tempu
uvádění novinek – po nových modelech Scala
a Kamiq přichází Octavia 4. generace. K tomu
připočtěme modernizaci Superbu a uvedení
elektrifikovaných verzí iV pro modely Citigo
a Superb.
S více než 6,5 milionu vyrobených vozů je
model Octavia nejprodávanějším modelem
v historii značky. V loňském roce tato modelová
řada představovala 31 % z celkového prodeje
značky. Čtvrtá generace nejprodávanějšího
modelu značky měla velkolepou premiéru ve
Veletržním paláci za účasti předsedy vlády ČR
Andreje Babiše. Pro slavnostní premiéru Česká
filharmonie s americkým triem Time for Three
připravila Opus Octavia, který zkomponoval
jazzový skladatel Jesse Milliner.
Nová generace navazuje na designový styl
třetí generace. Jde opět o automobil, který
každý okamžitě identifikuje jako vůz značky
Škoda a pozná v něm Octavii.
Předseda představenstva Škoda Auto Bernhard
Maier nový vůz uvedl slovy: „Veletržní palác jako
mistrovské dílo českého funkcionalismu staví na
stejných hodnotách jako Octavia – prostornosti,
funkčnosti, designu a chytrých nápadech. Právě
zde proto představujeme nejlepší Octavii všech
dob. Je ještě prostornější, praktičtější a bezpečnější.
Během uplynulých 60 let se Octavia podílela na
pozitivním vývoji značky Škoda. Jsem přesvědčen,
že nová generace tento vývoj nadále udrží.“

„Navrhnout čtvrtou generaci tak úspěšného
modelu znamenalo velkou odpovědnost
pro celý náš tým. Nová generace musela
navázat na úspěšnou minulost a přidat mnoho
významných zlepšení. Do nového vozu jsme
dali vše, co můžeme. Nové systémy konektivity
umožní nový způsob využití automobilu,“ řekl
člen představenstva Škoda Auto za oblast
technického vývoje Christian Strube.
Člen představenstva Škoda Auto za oblast
prodeje a marketingu Alain Favey dodal:
„Neúžasnější na tomto autě je duch značky
Škoda. Během tří let jsme na trh uvedli tři
nová SUV a předpokládáme, že v roce 2020
budou představovat 46 % našeho prodeje,
takže dosáhnou stejný podíl jako celý trh.
Neopouštíme ale naše kořeny a uvádíme nový
automobil s nadčasovým designem, prostorný
s mimořádnou hodnotou za vynaložené peníze.
Octavia Combi je nejprodávanějším kombi na
evropském trhu. Přesto jsme ji dokázali ještě
zlepšit. Pro fleetové zákazníky přinese úspory
v provozu, protože celkové provozní náklady
(TCO) budou nejnižší v celém segmentu.“
Nová generace Škody Octavia přijde do
prodeje během prvního čtvrtletí 2020. Bude se
nabízet také ve variantách iV s plug-in hybridním
pohonem, sportovní RS a crossoverové Scout.
Více o nové Škodě Octavia na str. 10
(po stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Peugeot 508 Hybrid a 508 SW Hybrid
Cílem značky Peugeot je doplnit každý
nový model o verzi s elektromotorem – ať už
s plně elektrickým nebo s plug-in hybridním
pohonem. Proto od počátku roku 2020
začne dodávat obě karosářské verze
modelu 508 s plug-in hybridním pohonem

kombinujícím motor PureTech o výkonu
132 kW (180 k) s elektromotorem o výkonu
80 kW (110 k). Maximální kombinovaný
výkon je 165 kW (225 k). Součástí systému
je speciálně pro hybridní pohon vyvinutá
osmistupňová samočinná převodovka.
Lithio-ionový akumulátor s kapacitou 11,8
kWh poskytuje dojezd v plně elektrickém
režimu 54 km u liftbacku a 52 km pro kombi
SW (podle WLTP). Díky platformě EMP2,
použitelné pro různé druhy pohonu, nemá
uloženíhnacíhoústrojíaakumulátorudopad
na prostornost kabiny a zavazadlového
prostoru, který má stejný objem jako ve
verzích se spalovacím motorem, tzn. 487
l u liftbacku 508 a 530 l u kombi 508 SW.
Objednávky se začnou přijímat koncem
roku.

Nový Renault Zoe v prodeji
Renault na druhém ročníku veletrhu dosáhl 160 000 registrací, takže se jedná
čisté mobility e-Salon představil v české o nejrozšířenější elektricky poháněný
premiéře třetí generaci elektromobilu Zoe. automobil na evropských silnicích.
Vozy je možné již objednat do výroby
a k zákazníkům dorazí začátkem roku
2020. Pro nové Zoe platí zvýhodněná
cena o 140 000 Kč, takže začíná na 695
000 Kč. Renault pro nové Zoe nabízí
dvě úrovně: elektromotor R110 (80 kW)
z předchozí generace a nový R135 (100
kW). Akumulátor Z.E. 50 zajišťuje dojezd až
395 km podle WLTP. Základem pro nabíjení
je standardně dodávaná nabíječka
Caméléon na střídavý proud pro výkon do
22 kW. Nabíječka na stejnosměrný proud
umožňuje nabíjení až do 50 kW.
Renault je průkopníkem elektrické
mobility v Evropě. Prodej Zoe od uvedení
na trh v záři 2012 do konce srpna 2019
více na
www.autoweek.cz

Volkswagen investuje do elektromobility
60 miliard eur
Volkswagen do roku 2024 investuje 60 miliard eur
na vývoj elektricky poháněných a hybridních
automobilů a digitálních technologií. Jednání
nejvyššího vedení koncernu tak potvrdilo plány,
které už na jaře ohlásil generální ředitel Herbert
Diess.

Emdenu na výrobu elektricky poháněného SUV
od roku 2022. Do konce letošního roku bude
přijato rozhodnutí o umístění nové továrny, kam
se z Emdenu přesune výroba. Původní volba na
Izmir v Turecku byla z politických důvodů zatím
pozastavena.

Do roku 2029 skupina VW plánuje uvést na
trh až 75 modelů s plně elektrickým pohonem
a 60 hybridních modelů. Plánovaná výroba
elektrifikovaných vozidel má dosáhnout 26
milionů vozů do roku 2029
z nichž 20 milionů bude
používat koncernovou
modulární platformu
pro elektromobily MEB.
Většina ze zbývajících
6
milionů
bude
založena na vysoce
výkonné platformě PPE.
Volkswagen také plánuje do roku 2029 prodat
téměř 6 milionů vozidel s hybridním pohonem.

„V následujících letech zrychlíme tempo
našich investic. Hybridizace, elektrifikace
a digitalizace výrobního programu se stávají stále
důležitějšími oblastmi, na něž se zaměříme. Máme
v úmyslu maximálně
využít synergie plynoucí
z ve l ké h o o b j e m u
produkce. Ve světle
zhoršující se ekonomické
situace také pracujeme
na zvyšování produktivity,
efektivity a na naší
nákladové základně
abychom zajistili splnění našich cílů,“ řekl generální
ředitel koncernu Volkswagen Herbert Diess.

Elektricky poháněná vozidla se budou vyrábět
v německých závodech ve Cvikově, Emdenu,
Hannoveru, Zuffenhausenu a Drážďanech,
mimo Německo to bude v Mladé Boleslavi,
Chattanooze ve státě Tennessee a čínských
závodech ve městech Foshan a Anting.
Volkswagen přestaví svůj závod v německém

„Celý projekt je náročný, ale Volkswagen se
rozhodl správně, s odvahou a jasnou orientací
na CO2 neutrální mobilitu. Pro Volkswagen
a ochranu klimatu v Německu nyní nastává
deset klíčových let,“ uvedl člen dozorčí rady
Volkswagenu, předseda vlády Dolního Saska
Stephan Weil (SPD).

více na
www.autoweek.cz

Tesla plánuje stavbu továrny v Německu
Tesla plánuje výstavbu své další továrny,
a to poblíž Berlína. Řekl to generální
ředitel společnosti Tesla Motor Elon Musk
a vyslal tak německým automobilkám
výstražnou zprávu, že směřuje na jejich

domácí hřiště. Tesla v Berlíně také zřídí
vývojové a designové centrum, a to poblíž
nového letiště. Musk na Twitteru uvedl,
že továrna bude vyrábět akumulátory,
pohonné jednotky i kompletní vozidla
počínaje crossoverem Model Y, později
se přidá i Model 3. Tesla v Německu
poskytne zaměstnání pro více než 10 000
lidí, z čehož 7000 má být v Braniborsku.
Na svých webových stránkách už proto
začal nábor. Výroba elektromobilů v zemi,
která má jedny z nejvyšších nákladů na
pracovní sílu i na energie na celém světě,
bude představovat mimořádný problém,
stejně jako to, že evropští zákazníci stále
vyžadují silnou síť prodejců a servisů, což
naopak Tesla odmítá.

Nový Cadillac XT4 – americký luxus na český trh
Na český trh přichází nové středně
velké SUV Cadillac XT4, které je od
loňské premiéry velmi úspěšné v Severní
Americe. Nový XT4 bude nabízen
v podobě plně odpovídající podmínkám
evropského trhu s výhradně pro Evropu
nově vyvinutým vznětovým čtyřválcem
2,0 l s největším výkonem 128 kW (174
k). Přes devítistupňovou automatickou
převodovku
pohání
přední
nebo
všechna kola. XT4 chce být atraktivní
alternativou pro ty, kteří hledají nevšední,
mnohostranně
využitelné
SUV,
pro
příznivce amerických automobilů i pro ty,
kteří se chtějí odlišit. Předpokládaná cena
má začínat lehce nad hranicí 1,1 milionu
Kč včetně DPH. Oficiální přestavení se
plánuje na konec listopadu, ale příjem
objednávek zvýhodněné zaváděcí verze
Launch Edition 2020 už byl zahájen.
Dodávky zákazníkům začnou od června

2020. Prodej a servisní zajištění připravuje
autorizovaný distributor Cadillacu pro ČR
společnost United cars & services Praha.
více na
www.autoweek.cz

Škoda na veletrhu e-Salon představila vizi zelené budoucnosti
Škoda Auto na veletrhu čisté mobility
e-Salon předvedla svoji vizi zelené
budoucnosti Strategie GreenFuture –
soubor opatření pro trvale udržitelný rozvoj
a ochranu životního prostředí. Byly zde
k vidění i vozy Citigoe iV, Superb iV a studie
Vision iV, předobraz prvního elektromobilu
značky, který se v sériové podobě přestaví
během roku 2020. Představily se zde již
fungující projekty inovačního centra Škoda
Auto DigiLab, které vyvíjí nové obchodní
modely a řešení služeb mobility. Například
aplikace Citymove usnadní rozhodnutí, zda
nechat vlastní vůz doma. Umožňuje volit
mezi MHD, sdíleným jízdním kolem a taxi
nebo automobilem pro spolujízdu. Uživatelé
si mohou vybrat, rezervovat a zaplatit
vhodné dopravní prostředky. V počáteční
fázi spojuje nabídky Dopravního podniku

hlavního města Prahy, sdílení elektrokol
Freebike a službu spolujízdy společnosti
Liftago. Později bude integrovat další
přepravní platformy.
Představení unikátního způsobu
ukládání energie na principu akumulace
energie na bázi kinetického setrvačníku
najdete na str. 11 (po stažení pdf verze).

Ford na e-Salonu představil tři české novinky najednou
Společnost Ford Motor Company na
veletrhu elektrické mobility e-Salon v Praze
představila rovnou tři novinky: nový model
Puma a nové generace modelů Kuga
a Explorer. Vystaveny byly v hybridních
verzích jako ukázka cesty, kterou se chce
automobilka na evropském trhu ubírat. Ford
Puma je zcela nový kompaktní crossover
ve stylu SUV, který se na českých silnicích
objeví už v lednu příštího roku. Nová Kuga
bude nejvíce elektrizovaným modelem

v historii firmy Ford. Bude se totiž vyrábět
jako plug-in hybrid, mild-hybrid a později
také jako tzv. full hybrid. Na e-Salonu se
nová Kuga představila jako plug-in hybrid.
Na českém trhu se objeví během března
příštího roku. Sedmimístné SUV Explorer se
bude v nové generaci dovážet jen v plugin hybridní verzi a na české silnice vyjede
v květnu příštího roku. Ford na e-Salonu
předvedl i hybridní modely Tourneo Custom
a Mondeo kombi.

více na
www.autoweek.cz

E.on chce mít do tří let 300 dobíjecích stanic
Společnost E.on v České republice
provozuje 44 veřejných dobíjecích stanic.
Do konce roku 2022 jich chce mít 300.
Na výstavbu 50 AC stanic s pomalým
dobíjením a 125 rychlodobíjecích získala
letos podporu z Operačního programu
Doprava. Na výstavbu 50 AC stanic, jejichž
výstavba přijde na 15,5 milionu korun, činí

podíl dotačních peněz 7,9 milionu. E.on
uspěl i se žádostí o příspěvek na stavbu
rychlodobíjecích stanic, které budou stát
167 milionů korun a podíl dotace dosahuje
96,6 milionu. Náklady na stavbu pomalé
dobíjecí stanice se pohybují mezi 150 000
a 300 000 Kč, u rychlých to je více než
milion korun. Zatímco pomalé už vznikají,
výstavba rychlých je ve fázi příprav.
Kromě toho E.on na konci srpna jako
první v ČR otevřel veřejnou ultrarychlou
dobíjecí stanici ve Vystrkově u Humpolce
s výkonem 175 kW, která v blízké
budoucnosti nabídne až 350 kW. Ještě
letos by měla být připravená i druhá
v Rozvadově a do konce roku 2022
další dvě.

Systém ZF coPILOT umožňuje vyšší bezpečnost
a lepší komfort
Skupina ZF od roku 2021 uvede na trh
inteligentní systém podpory řízení ZF coPILOT
zvyšující bezpečnost a komfort při řízení.
Vozidla vybavená tímto systémem efektivně
využívají schopnosti umělé inteligence
(AI) a mohou provádět různé funkce
automatického řízení. ZF coPILOT, který
lze ovládat i hlasem, je navržen tak, aby
rozpoznával dopravní situace, monitoroval
řízení i řidiče a pomocí aktivních zásahů
do řízení předejít nebezpečným situacím.
Firmy ZF a Nvidia společně vyvinuly
systém na úrovni 2+ pro vyšší bezpečnost
a komfort. Ústředí systému ZF coPILOT tvoří
centrální počítač ZF ProAI, který obsahuje
funkce umělé inteligence, platforma Nvidia
Drive s vysoce výkonným procesorem
Nvidia Drive Xavier a softwarový zásobník
úrovně 2+. Předváděcí vůz ZF coPILOT

dokáže vykonávat konkrétní jízdní manévry,
například nájezd a výjezd z dálnice,
a využívá kombinaci pokročilé funkce
tempomatu s aktivní asistencí pro udržování
vozidla v jízdním pruhu. Umí i aktivně
přejíždět z pruhu do pruhu, předjíždět
a zařazovat se mezi vozy.
více na
www.autoweek.cz

Český Nissan s novým šéfem
Izraelská
Grand
Automotive
LLP
v říjnu převzala distribuci vozidel Nissan,
náhradních dílů a služeb v ČR, Slovensku
a Maďarsku. Dohoda o spolupráci
Izraelců a Nissanu byla ohlášena již v létě.
Nový importér se ale nejdřív věnoval
maďarskému a slovenskému trhu. Distribuci
v Česku převzal 10. října 2019. S firmou
se v říjnu rozloučil dosavadní country
manažer Vlastimil Čepička, který import
vedl od podzimu 2015, Předtím působil
jako generální manažer Kia Motors Czech,

vminulostipracovaltaké
pro italský Fiat. Grand
Automotive
předala
jeho
kompetence
11.
října
aftersales
manažerovi
značky
Jaroslavu
Balikovi.
V Nissanu je od roku
2017, předtím sbíral
zkušenosti v General
Motors,
Bridgestone
nebo Europ Assistance.

více na
www.automakers.cz

Nové autocentrum AAA Auto v Praze
V Praze v nákupní zóně Čestlice
byla otevřena druhá pobočka sítě
AAA Auto. Je v ní prostor pro 200 aut.
Autocentrum v Čestlicích je první
s vysokým zastoupením zánovních vozů
s parametry značky Mototechna, jejichž
podíl bude nadpoloviční. Pobočka je
vybavena vlastním servisem a výkupním

centrem. Nabízí všechny služby klasického
autocentra AAA Auto – výkup, prodej
a finanční služby včetně úvěrů na nákup
vozů a zprostředkování jejich pojištění.
Celková investice do spuštění autocentra
byla 4 miliony korun. Hodnota vystavených
vozů je přibližně 60 milionů korun. Vzhledem
k vysoké návštěvnosti lokality počítá Aures
Holdings, který síť autocenter AAA Auto
provozuje, s rychlým náběhem prodeje až
na více než 120 vozů měsíčně. AAA v České
republice na 24 místech nabízí téměř 11 000
vozů, takže je prodejcem ojetin s nejhustší
sítí poboček a nabídkou aut.

Krátce

Novým generálním ředitelem značky Audi byl jmenován bývalý člen představenstva
BMW Markus Düssmann.
Mezi kandidáty na místo generálního ředitele Renaultu jsou šéf Seatu Luca de Meo
a druhý muž Toyoty Didier Leroy.
Čínská automobilka SAIC plánuje do roku 2025 ztrojnásobit svůj prodej v zahraničí
včetně vstupu na evropské trhy.
Ministerstvo životního prostředí v Německu požaduje, aby byla všechna auta
po roce 2030 uhlíkově neutrální.
Představitelé automobilek Ford, Toyota a e.Go doporučují, aby se místem příštího
autosalonu IAA stal Kolín n. R.

více na
www.autoweek.cz
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Za devět měsíců
Allianz odhalila
podvody za čtvrt
miliardy

Rychlé nabíjení
s Moon
i premiéra ID.3

Škoda Octavia –
bestseller s mnoha
zlepšeními
Nabíjení
elektromotorů
se setrvačníkem

EU schválila nové
označování
pneumatik

Škoda Octavia – bestseller s mnoha zlepšeními
Čtvrtá generace Octavie je delší a širší než
dosud. Už tak úctyhodný objem zavazadlového
prostoru narostl u kombi o 30 l na 640 l a u liftbacku
o 10 l na 600 l. Dynamičtější a sebevědomější
výraz zdůrazňují full LED matrix světlomety vpředu
a dynamická směrová světla vzadu.
Prostorný interiér přináší zcela nové
uspořádání, ovšem v tradiční linii Škoda. Revoluční
novinkou je systém ovládání automatické
převodovky DSG shift-by-wire, díky němuž mohla
být volicí páka převodovky nahrazena malým
ovládacím modulem. Přístrojový panel tvoří
displej 10,25“, na němž lze informace uspořádat
do čtyř konfigurací. Naprostou novinkou je
také multifunkční dvouramenný volant. Nová
Octavia je rovněž prvním vozem značky Škoda
nabízeným s head-up displejem. Přístrojová
deska je rozdělena do několika horizontálních
úrovní. Třetí generace infotainmenu MIB3 zde

ve vrcholné podobě nabídne až 10“ centrální
displej.
Vedle vylepšených zážehových motorů, které
mohou být poprvé vybaveny mild-hybridní
technologií (mHEV), a vznětových motorů nové
generace je k dispozici i pohon na stlačený
zemní plyn (CNG) a plug-in hybrid. V nabídce
samozřejmě jsou i verze s pohonem všech kol.
V oblasti bezpečnosti nová Octavia jako
první vůz Škoda nabídne Asistent vyhýbání,
který usnadní a zpřesní úhybný manévr před
nenadálou překážkou, asistent pro odbočování,
s nímž bude bezpečnější odbočování doleva,
nebo varování při výstupu z vozu, které upozorní
na nebezpečí kolize při otevření dveří například
s okolo projíždějícím vozem nebo cyklistou.
Novinkou je také varování před lokálním
omezením. Systém dokáže upozornit například
na led na silnici nebo odstavené auto.
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Nabíjení elektromotorů se setrvačníkem
Škoda Auto DigiLab zahájila pilotní provoz
jedinečné rychlonabíjecí stanice využívající
princip setrvačníku. Ve srovnání s elektrickou sítí
nabízí až dvojnásobný nabíjecí výkon. Kinetická
nabíjecí stanice na výstavišti v Letňanech je první
svého druhu v České republice a třetí na světě.
Jde o výsledek spolupráce Škoda Auto DigiLab
Israel v Tel Avivu s izraelským startupem Chakratec.

proto nabízí pro nabíjení například v autosalonech
nebo nákupních centrech.

Firma Chakratec vyvinula inovativní
akumulační zařízení Kinetic Power Booster, které
umožňuje rychlé nabíjení elektromobilů i na
místech, kde na to výkon sítě ve skutečnosti
nestačí. S pomocí výkonové rezervy v síti roztočí
setrvačníky do vysokých otáček a uloží tak
elektřinu ve formě kinetické energie. Pokud se
k nabíječce připojí elektromobil, začne Kinetic
Power Booster energii vydávat ve formě elektřiny
a zvýší dobíjecí výkon na dvojnásobek toho, co
poskytuje samotná elektrická síť. Toto řešení se

Základem nabíjecí stanice je 10 setrvačníků
s hmotností 150 kg uložených v kontejneru, kde
rotují ve vakuu. Pokud do nich přichází proud
ze sítě, otáčky setrvačníků se zvyšují. Při nabíjení
vozu generují proud a přitom jejich otáčky klesají.
Uložená energie vystačí na nabití vozu Škoda
Citigo� iV a dalšího elektromobilu současně. Po
vybití setrvačníky potřebují určitý čas aby získaly na
požadované otáčky – v případě 100 kW nabíječky
v Letňanech to je zhruba 45 minut.

U kinetického systému Chakratec, na rozdíl
od rychlonabíjecích stanic na bázi akumulátorů,
zůstává kapacita stanice na konstantní výši. Jedná
se totiž o čistě mechanickou technologii, která
umožňuje zhruba 200 000 nabíjecích a vybíjecích
cyklů. To odpovídá životnosti zařízení kolem 20 let.

Rychlonabíjecí stanici v pražských Letňanech
provozuje partner projektu společnost PRE Group.
Provoz stanice Škoda Auto a PRE oficiálně zahájily
v rámci veletrhu elektromobility e-Salon. Nabíjecí
stanice Chakratec u vstupu do letňanského areálu
zůstane a bude k dispozici veřejnosti i po skončení
e-Salonu. Řidiči elektromobilů mohou v Letňanech
v pilotní fázi projektu dobíjet elektřinu zdarma.
V závislosti na průběhu pilotní fáze partneři plánují
výstavbu dalších rychlonabíjecích stanic se
systémem Chakratec v České republice i v dalších
zemích.
více na
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Rychlé nabíjení s Moon i premiéra ID.3
Společnost Porsche Česká republika je
již důkladně připravena na příchod nové
generace elektricky poháněných modelů
koncernových značek Volkswagen, Audi, Seat
a Volkswagen Užitkové vozy. Vysoké nabíjecí
výkony jsou pro cestování elektromobilem na
dlouhé vzdálenosti zásadní. Například nový
Volkswagen ID.3, který měl českou výstavní
premiéru na veletrhu e-Salon, umožňuje
stejnosměrné nabíjení výkonem až 125 kW.
Díky tomu lze během pouhé půl hodiny doplnit
dostatek elektrické energie pro ujetí 290 km.
ID.3 zde byl poprvé vystaven v zahraničí.
Společnost Porsche Česká republika na veletrhu
e-Salon představila pod značkou Moon
rozsáhlé portfolio produktů a služeb pro rychlé
a bezpečné nabíjení elektromobilů.
„Nabíjecí infrastruktura a související služby
patří mezi klíčové faktory úspěchu elektrické
mobility. Proto se koncern Volkswagen v rámci
své strategie zaměřuje nejen na vývoj a výrobu
progresivních elektromobilů, ale také na
výstavbu nabíjecí infrastruktury, nabídku
nabíjecích zařízení a poskytování služeb, které
uživatelům elektromobilů usnadní život při
cestování s nulovými lokálními emisemi,“ říká

jednatel společnosti Porsche Česká republika
Franz Pommer.
Pro rychlé nabíjení nové generace elektromobilů
je koncipován výkonný nabíjecí stojan Moon
Power Charger 150 z řady modulárních
stejnosměrných nabíječek Power Charger. Verze
Power Charger 150 je tvořena dvěma nabíjecími
moduly o celkovém nabíjecím výkonu 150 kW
(2x 75 kW). Nabíječka s jednoduchou údržbou
a uživatelským rozhraním na 15“ displeji, na
přání dotykovém, podporuje všechny běžné
standardy nabíjení, včetně chlazeného
nabíjecího kabelu s konektorem CCS. Účinnost
nabíjení při nejvyšším výkonu je 94 %. Nabíjecí
proud může být až 500 A, napětí 150 až 1000 V.
Komplexní nabídka značky Moon pro soukromé
i veřejné využití sahá od elektronicky řízeného
kabelu pro nabíjení střídavým proudem
a výkonem až 22 kW přes nástěnné nabíječky
Moon Wallbox, domácí akumulátorové systémy
a fotovoltaické nabíjecí systémy až po již zmíněná
zařízení pro rychlé nabíjení stejnosměrným
proudem Moon Power Charger o výkonu až
300 kW. Uživatelé mohou sofistikovaná nabíjecí
zařízení ovládat i na dálku prostřednictvím
aplikace v chytrém telefonu.
více na
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EU schválila nové označování pneumatik
Pneumatiky v EU by měly být od roku 2021
označovány přesněji, aby si spotřebitelé mohli
snáz vybrat energeticky úsporné produkty. Jak
oznámila Evropská komise, dohodli se na tom
vyjednávači z vedení EU. Cílem je dosažení nižší
spotřeby paliva, což by mělo pomoci klimatu ale
i peněženkám zákazníků.
Komise vypočetla, že valivý odpor pneumatik
má podíl 20 až 30 % na spotřebě paliva. Pokud se
valivý odpor sníží, budou auta jezdit hospodárněji
a emise se sníží. Nový systém označování by měl

podle EK vést ke snížení emisí CO2 o 10 milionů
tun a ke zvýšení obratu o 9 miliard eur.
Informace o pneumatikách by měly být
viditelnější a přesnější. Nově uváděné specifikace
by rovněž měly zajistit sledování trhu a dodržování
pravidel. Vizuálně by měl štítek vypadat podobně
jako běžný energetický štítek EU, který používá
gradaci barev od zelené k červené.
Dohoda otevírá cestu i pro lepší označování
pneumatik které se méně opotřebovávají.
Opotřebení pneumatik v EU přináší každoročně
500 000 tun mikroplastů. Pro měření opotřebení
ovšem není k dispozici obecně přijímaná
zkušební metoda. „Evropská komise nyní může
toto kritérium zkoumat a poté jej zahrnout do
označení,“ vysvětlila europoslankyně za Zelené
Jutta Paulusová.
Součástí nového označení bude i odolnost
proti smyku za mokra. Informace o bezpečnosti
pneumatik na sněhu a ledu budou na štítku
uvedeny v QR kódu.
Nový systém označování má platit i pro
pneumatiky pro těžká nákladní vozidla (tj.
pneumatiky C3), na něž se označování dosud
nevztahuje. Protože vozidla používající pneumatiky
C3 spotřebovávají více paliva a urazí více kilometrů
ročně než osobní automobily (C1) a lehká užitková
vozidla (C2), mají větší potenciál pokud jde
o snížení spotřeby paliva a emisí CO2.
Než od 1. května 2021 tato dohodnutá
pravidla vstoupí v platnost, musí být ještě formálně
schválena Evropským parlamentem a zeměmi EU.
Jakmile vstoupí v platnost, zruší se a nahradí se jím
stávající nařízení o označování pneumatik z roku
2009. Štítky budou muset být pro spotřebitele jasně
viditelné, být vystaveny všude, kde se pneumatiky
prodávají, včetně on-line prodeje, a měly by
obsahovat QR kód pro snadné skenování.
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Za devět měsíců Allianz odhalila
podvody za čtvrt miliardy
Detektivové Allianz pojišťovny od ledna do
září odhalili pojistné podvody za více než 256
milionů korun. Vloni ve stejném období sice
vyšetřovali o 251 případů méně, ale finanční
skóre se jim zvýšilo o 20 milionů korun.

obrovské množství informací a podkladů.
Naprostá většina je věcná a faktografická.
Některé příběhy a argumenty, s nimiž se klienti
obracejí na Allianz, jsou ale neuvěřitelné. Týkají
se jak pojištění majetkového, tak i životního.

Nejvíce případů se týkalo automobilů
a majetku, mnohem méně cestovní ho
a životního pojištění. U vozidel šlo především
o navyšování škody u skutečných nehod
a vymyšlený nehodový děj, s čímž jde ruku
v ruce uvádění nepravdivým údajů, týkajících
se místa a času nehody a také rozsahu
poškození. Totéž platilo i v případě majetkového
pojištění, speciálně pak u požárů. Pro podvody
v průmyslovém pojištění byly zase typické škody,
které vznikly mimo dobu pojištění.

Jeden spořivý motorista objevil cenově
velmi výhodnou čerpací stanici, kde nakoupil
obrovské množství levného benzinu a ten pak
skladoval v několika sudech v garáži. Z nich
tekutinu velmi amatérsky přeléval do svého
vozu. A protože mu byla zima, přitápěl si při
tom elektrickým přímotopem. V rámci tohoto
domácího tankování se mu bohužel někdy
benzin rozlil na podlahu, a tak netrvalo dlouho,
než mu díky přímotopu shořela garáž i s autem.
Alespoň, že si včasným úprkem zachránil holý
život.

Detektivům už dnes standardně pomáhají
také počítačové programy. Jeden z nich
například dokáže porovnat poškození na
vozidlech. Díky bezpočtu informací nabízí
simulace, kterými lze ověřit, zda jsou údaje, jež
uvádějí řidiči, kteří do sebe nabourali, pravdivé.
Allianz každoročně vyřizuje stovky tisíc
pojistných událostí a od svých klientů dostává

Jiný řidič při neopatrném couvání porazil
opilou bezdomovkyni. Moc se jí naštěstí nestalo.
Její dcera ale ucítila příležitost a poslala do
Allianz pojišťovny požadavek na uplatnění
nároku ve výši 10 milionů korun. Jako důvod
v něm uvedla, že „matka už nyní nebude moci
sportovat a politicky se angažovat“.
více na
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