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Škoda Slavia – druhý model z projektu India 2.0
Světovou premiéru měl po SUV Kushaq druhý
model značky Škoda navržený speciálně pro
indický trh v rámci projektu India 2.0 na platformě
MQB-A0-IN, kterou vyvinula Škoda Auto. Škoda
Slavia je kompaktní sedan, což je v Indii velmi
oblíbený typ karoserie. Vyrábí se v indické
Púně. V další fázi se budou vozy vyráběné
v Indii vyvážet také do jiných zemí.. Slavia má
bohatou bezpečnostní výbavu a moderní
infotainment. Motory jsou tříválec 1,0 TSI/85 kW
(115 k) a čtyřválec 1,5 TSI/110 kW (150 k).
Nové modely jsou postaveny na modulární
platformě MQB-A0-IN. Jedná se o verzi modulární
platformy MQB koncernu Volkswagen, která byla
společností Škoda Auto speciálně upravena pro
indický trh. Tato platforma splňuje nové přísnější
bezpečnostní a emisní normy platné v Indii.

V úzké spolupráci s kolegy z České republiky
se nové modely vyvíjejí v Technologickém
centru v Púně, které bylo otevřeno roku 2019.
Díky technologickým znalostem indických
zaměstnanců a znalosti místního trhu je tak
možné pružně a rychle reagovat na měnící se
potřeby indických zákazníků.

Pro plánovanou míru lokalizace až 95 % zřídila
Škoda Auto ve svém závodě v Púně novou linku
pro vozy na platformě MQB. V další fázi se budou
vozy vyráběné v Indii vyvážet také do jiných zemí.
Škoda Auto v Indii zodpovídá za všechny
aktivity koncernu Volkswagen. Celkem byla do
projektu India 2.0 investována jedna miliarda
eur. Po vozech Škoda Kushaq a Slavia se už
brzy představí malé SUV značky Volkswagen
a následovat bude ještě sedan se značkou
Volkswagen. Cílem je dlouhodobé posílení
pozice značek Škoda a Volkswagen na indickém
trhu. Do roku 2025 chtějí dosáhnout společný
tržní podíl 5 %, což znamená téměř pětinásobek
současného stavu a podle stávající situace na
indickém trhu asi 150 000 vozů ročně.
více na
www.autoweek.cz

První pohled na nový Karoq
Škoda poskytla první pohled na
modernizovaný Karoq, který bude
oficiálně představen 30. listopadu.
Kompaktní SUV dostane čtyři roky po
svém uvedení na trh vizuální a technickou
aktualizaci. Škoda zveřejnila malou
ukázku Karoqu osvěženého dvěma
designovými skicami. Nápadnou přední
část s rozšířenou šestiúhelníkovou maskou
chladiče zdobí dvojitá žebra. Přední
světlomety jsou zúžené a denní svícení je
rozděleno do dvou částí. Pod ním je druhá
světelná jednotka s mlhovým světlem
nebo – v nejvyšší verzi – samostatný LED
modul. Na upravené zádi je prodloužený
spoiler a vizuálně přepracovaný nárazník
s černým difuzorem. Nová zadní světla
jsou plošší s ostře řezaným tvarem.

Opravdu důvod k optimismu?
Šéf VW Herbert Diess pro německá média
k nedostatku čipů prohlásil: „Bojujeme
a snažíme se s tím vyrovnat. Doufám, že to

nejhorší máme za sebou.“ Diess zopakoval
že výroba a prodej zůstanou pod tlakem
i v roce 2022: „Určitě nebudeme schopni
vyrobit všechna auta, která chceme dodat
v příštím roce.“ Diess prohlásil, že nedostatek
polovodičových součástek nebyl pro
automobilový průmysl překvapením, jak
prohlašují někteří pozorovatelé: „Už před
koronavirovou krizí se diskutovalo, že
rostoucí propojování zařízení v Internetu
věcí povede k mnohem větší poptávce
po elektronice, to bylo již dříve jasné.
Skutečný rozsah nedostatku čipů však ani
u Volkswagenu nebylo možné předvídat.“
V době jeho vystoupení byla kvůli
chybějícím
čipům
ve
Cvikově
a Drážďanech na týden zastavena dosud
preferovaná výroba elektromobilů řady ID.
Postižena tím je i výroba pro Audi a Cupru.
více na
www.autoweek.cz

Cupra Born hvězdou veletrhu čisté mobility e-Salon
Nový vůz Cupra Born byl hvězdou třetího
ročníku veletrhu čisté mobility e-Salon 2021 na
výstavišti PVA Expo Praha v Letňanech. Současně
s českou výstavní premiérou přichází Cupra Born
na český trh. Zákazníci si jej mohou objednávat
za ceny od 984 900 Kč. Verze Cupra Born 58
s dojezdem 395 až 424 km podle WLTP, vystavená
na e-Salonu, vyjde se základní výbavou na
1 094 900 Kč.
Cupra Born je moderní kompaktní elektromobil
postavený na základě koncernové modulární
platformy pro vozidla s elektrickým pohonem
MEB. Při délce 4322 mm a rozvoru náprav

2766 mm poskytuje cestujícím prostorný interiér
a zavazadlový prostor o objemu 385 l.
Vůz s akumulátorem o kapacitě 58 kWh pohání
elektromotor poskytující 150 kW (204 k) a točivý
moment 310 N.m. Born s provozní hmotností
1736 kg zrychlí z 0 na 100 km/h za 7,3 s a největší
rychlost je elektronicky omezena na 160 km/h.
Spotřeba energie je 15,5-16,7 kWh/100 km. Později
nabídku doplní verze se sportovním paketem
e-Boost, poskytující největší výkon až 231 kW
(170 k), a akumulátory s kapacitou 45 kWh pro dojezd
340 km nebo 77 kWh umožňujícím dojezd
až 540 km.
Zákazníci mohou poprvé ve voze značky
Cupra využívat head-up displej s rozší řenou
realitou. K dispozici mají i novou úroveň konektivity,
12“ displej infotainmentu s online navigací či
nejmodernější asistenční systémy a funkce.
Funkce ve voze se ovládají prostřednictvím
standardního 12“ displeje. Mnoho funkcí lze
ovládat i mimo vůz pomocí aplikace My Cupra.
Vůz Cupra Born byl navržen a vyvinut ve
Španělsku v Martorellu a jeho výrobu zajišťuje
závod ve Cvikově v Německu. První vozidla už
v těchto dnech dorazila i k prodejcům v České
republice.
více na
www.autoweek.cz

Volkswagen Multivan eHybrid se představuje
Volkswagen Užitkové vozy na veletrhu
čisté mobility e-Salon 2021 v Letňanech
v české premiéře představil Multivan
eHybrid. K dispozici bude jen jako

až sedmimístné MPV a ne v užitkové
verzi. Standardní výbavou jsou nově
samostatná sedadla ve druhé řadě,
která lze i vyjmout. Osvědčený plugin hybridní pohon používá motor
1,4 TSI/85 kW a šestistupňovou převodovku
DSG. Největší systémový výkon je 160 kW
(218 k). Normovaná spotřeba je 1,5 až
1,6 l/100 km resp. 14,5 až 14,6 kWh/100 km.
Akumulátor s kapacitou 10,4 kWh umožňuje
dojezd s elektrickým pohonem 46 až
50 km. První hybridní Multivan si zákazníci
mohou objednávat za 1 436 876 Kč vč. DPH.

Milion kilometrů pro vozy služby Uniqway
Ojedinělá služba Uniqway od společnosti
Škoda Auto DigiLab, určená ke sdílení
vozů v akademickém prostředí, dosáhla
významný milník. Přesně po třech letech
provozu najely sdílené vozy Škoda již více
než 1 milion kilometrů. Službu Uniqway
je určena výhradně pro sdílení mezi
studenty a pedagogy. Službu využívá
5000 registrovaných uživatelů z 19
univerzit včetně zahraničních studentů
ze 79 zemí. Od letošního roku je služba
dostupná nejen v Praze, ale také v Mladé
Boleslavi a Kladně. Zatímco před třemi
lety zahrnoval vozový park 15 modelů
Fabia, dnes mají vysokoškoláci k dispozici
38 vozidel – od vozů Fabia a Scala přes
městský elektromobil Citigoe iV až po
Enyaq iV.

Princip pronájmu je jednoduchý: po
bezplatné registraci stačí vyzvednout
rezervovaný
vůz
pomocí
aplikace
v chytrém telefonu. Uživatelé mají pro
snadné doplňování paliva či elektrické
energie v autě k dispozici platební karty
nebo nabíjecí čipy. Vozy se vracejí do
vyhrazených zón.

více na
www.autoweek.cz

Renault představil Mégane E-Tech 100% elektrický
Po virtuální premiéře a vystavení na
veletrhu IAA Mobility v Mnichově a autosalonu
v Barceloně Renault představil svůj první model
založený na nové platformě CMF-EV i v Praze –
během veletrhu čisté mobility e-Salon. Uvedení
tohoto modelu na český trh se plánuje na březen
2022.

Renault Mégane E-Tech 100% elektrický
nechce být jen čistě elektrické vozidlo, ale bude
součástí většího elektrického ekosystému. Proto
je mj. vybaven technologií vozidlo-síť (V2G), kde
elektřina může proudit obousměrně – nejen
k nabíjení akumulátoru, ale lze ji i přivádět zpět
do sítě.

Cílem Renaultu je změnit způsob uvažování
kupujících, aby už nepřemýšleli zda si koupit
tradiční auto nebo elektromobil, protože
Mégane E-Tech 100% elektrický jim nabídne
vše jako auto se spalovacím motorem a k tomu
přidá přednosti elektrického pohonu. Také proto
používá osvědčené jméno Mégane. Navíc
přináší průkopnické rozší ření infotainmentu
vyvinuté ve spolupráci s Googlem.

Kompaktní vůz s délkou 421 cm má dlouhý
rozvor náprav 270 cm. Zavazadlový prostor
má objem 440 l. Renault nabídne dvě varianty
nových aliančních elektromotorů s výkony 96 kW
(130 k) nebo 160 kW (218 k) a akumulátory typu
NMC (nikl, mangan, kobalt) ve dvou úrovních
kapacity se 40 kWh pro dojezd 300 km a se
60 kWh pro dojezd 470 km podle WLTP. V podlaze
uložený pouze 11 cm vysoký akumulátor LG Chem
(vyrábí se v Polsku) je momentálně nejtenčí na
trhu.
Největší displeje ve vozidle kompaktní třídy
mají pro přístrojový panel rozměr 12,3“ a pro
informační systém 12“ (v základní výbavě to
je 9“). Díky novému displeji OpenR a novému
multimediálnímu systému OpenR Link, založeném
na operačním systému Android Automotive,
který byl vyvinut společně s Googlem, se bez
problémů zapojí do digitálního ekosystému svého
uživatele.
více na
www.autoweek.cz

GAP pojištění: Vše, co by o něm měl vědět
každý dealer vozů
GAP pojištění představuje stále poměrně
málo rozší řený koncept, který řidičům šetří
mnoho starostí a prodejcům umožňuje být
o krok před konkurencí. Zejména pro dealery
nových a ojetých vozů vyšší cenové kategorie
představuje GAP pojištění zajímavý produkt
podporující loajalitu zákazníků. V nabídce by ho
měli mít ti, kteří prodávají vozy na úvěr či leasing,
protože chrání zákazníky před případným dluhem
u banky či leasingové společnosti.
V okamžiku, kdy auto opustí brány prodejce,
ztrácí na hodnotě. Během tří let může jeho
hodnota klesnout až o 50 %. To představuje
problém zejména v momentě, kdy majitel o auto
přijde – ať už při nehodě, krádeži nebo povodni.
Z povinného ručení nebo havarijního pojištění
totiž dostane vyplacenou jen aktuální tržní cenu
v době incidentu, a ta mu neumožní koupit si
auto stejné kvality.
Hodnotu vozu je možné ochránit díky GAP
pojištění. To umí zajistit plnění až do výše kupní
ceny vozidla. GAP pojištění je možné sjednat
u některých pojišťoven v rámci havarijního
pojištění. Výhodnější je ale pořídit si ho zvlášť.

Klient tak má větší ﬂexibilitu a kdykoliv může
havarijní pojištění uzavřít u jiné společnosti.
Předním poskytovatelem a administrátorem
GAP pojištění je Defend Insurance Group.
V nabídce má několik variant GAP pojištění
pro nová i ojetá auta s havarijním pojištěním
i bez něho. Zákazník může ochránit svou
investici do vozidla až
po dobu 5 let a pojistit
lze auta až 10 let stará
s neomezeným počtem
najetých kilometrů včetně
elektromobilů a hybridů.
Vlajkovou lodí GAP pojištění je u Defend
Insurance varianta MAX, který poskytuje ochranu
až do úrovně pořizovací ceny vozidla a v případě
kombinace s programem Defend Gap XS kryje
i spoluúčast u havarijního pojištění. Majitelé
levnějších vozů nově pořídí MAX za nižší cenu
a naopak ti, co mají luxusní prémiový vůz, mohou
lépe ochránit svou vysokou investici.
V případě, že si zákazník kupuje auto na
úvěr či leasing je GAP pojištění v podstatě
nutností, protože ho chrání proti dluhu u banky
či leasingové společnosti. Pokud by totiž o svůj
vůz přišel, nejenže by neměl čím jezdit, ale musel
by doplatit i zbytek úvěru.
Pojištění Defend Gap může rozšířit nabídku
poprodejních služeb dealerství. Je možné ho
totiž sjednat až do 120 dnů od nákupu vozu.
R á d i by s te za č a l i GA P p o j i š tě n í
nabízet? Ozvěte se Defend Insurance na
info@defendinsurance.eu nebo +420 233 103 111.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Zástupci ČLFA zvoleni do vedení Euroﬁnas
Česká
leasingová
a finanční asociace
(ČLFA) bude mít příští
dva roky své zástupce
v nejvyšším vedení
Eurofinas – Evropské
federace
asociací
finančních
domů.
Do
představenstva
Eurofinas byli zvoleni
Jana
Hanušová,
předsedkyně představenstva ČLFA a šéfka
ESSOXu, a Jaroslav Krutilek, generální
tajemník ČLFA. Eurofinas na celoevropské
úrovni zastupuje 16 národních asociací,
které sdružují finanční domy, specializované
banky a nebankovní finanční společnosti,
leasingové firmy a další finanční instituce.
Dohromady
reprezentuje
Eurofinas
v Bruselu 490 finančních institucí, které
mají v portfoliu financování v objemu 1,1
bilionu EUR.

Dlouholetá členka předsednictva České
leasingové a finanční asociace Jana
Hanušová byla zvolena její předsedkyní.
Má rozsáhlé zkušenosti z vrcholných pozic
v oblasti financí u nás i v zahraničí. Od roku
2015 je generální ředitelkou společností
ESSOX v České republice a na Slovensku,
v rámci skupiny Komerční banky je také
členkou dozorčí rady ALD Automotive.
Od roku 2017 je generálním tajemníkem
České leasingové a finanční asociace
Jaroslav Krutilek. Patří mezi osobnosti, které
na začátku 90. let formulovaly nově vznikající
tuzemský leasingový trh.
Do roku 2006 působil
ve vedení společnosti
Leasing České spořitelny,
později v controllingu
Vorwerk CS. V letech
2003 až 2006 byl zároveň
více na
členem představenstva
www.automakers.cz
ČLFA.

Škoda Auto otevírá Sales & After Sales Training Akademii
Škoda Auto spojuje své prodejní
a poprodejní tréninkové programy v rámci
nově založené Sales & After Sales Training
Akademie. Standardizuje školící programy
pro své mezinárodní importéry a prodejce.
Zvyšuje tak kvalitu a efektivitu vlastních
vzdělávacích procesů. Nová akademie
bude úzce spolupracovat se školami
a univerzitami. Tréninková Škoda Sales &
After Sales Training Akademie má za cíl
modernizovat školicí technologie a stát
se digitálním kompetenčním centrem.
Svým obsahem se zaměří na témata
elektromobility a digitalizace. Bude vyvíjet

vhodné strategie pro konkrétní partnery
podle
specifik
jednotlivých
regionů
a bude úzce spolupracovat se školami
a univerzitami aby podpořila rozvoj inovací.
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Autosalon v Los
Angeles se vrací

Přístup COP26
k dopravě má
také své odpůrce
i zastánce
Klimatická politika
pod tlakem

Škoda Auto
ukázala kompletní
ekosystém
elektromobility

Prémiové pneumatiky
od vynálezce zimních
pneumatik

Přístup COP26 k dopravě má také
své odpůrce i zastánce
Nejnovější souhrn zpráv o mobilitě z celé Evropy
od Seana Gouldinga Carrolla v dopravním
zpravodaji Euractiv.
Ve zpravodajství o COP26 najdeme zvláštní
dichotomii. V závislosti na tom, odkud své
informace čerpáte, můžete mít dojem, že
konference v Glasgowě byla velkou nebo
bezvýznamnou událostí.
Někteří setkání odsuzují jako selhání a další
důkaz toho, že globální lídři nejsou schopni
přijímat rozhodnutí pokud jsou v rozporu s úzkými
ekonomickými zájmy. Ve jménu trhů odsuzujeme
naše děti k extrémnímu počasí, nedostatku
potravin, migraci, válce, násilí… Změny textu, jako
když bylo „postupné vyřazování“ uhlí upraveno
na „postupné snižování“, jsou vnímány jako
důkaz vlivu fosilní lobby na vlády.
Jiní považují setkání za hodné oslav. Globální
klimatická politika vyžaduje konsensus a konečný
text COP ukazuje souhlas s tím, že éra fosilních
paliv skončila. Je to základ, na němž se dá
stavět, spíš základ našich ambicí než jejich strop.
„Dohoda COP26 je krok správným směrem.
Cíl OSN omezit nárůst globální teploty na 1,5
°C zůstává na dosah, ale práce není zdaleka
dokončena,“ řekla po jednání předsedkyně
Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Konference kladla důraz na přechod od aut
na fosilní paliva k elektromobilům, což vyvolalo
hněv aktivistů za aktivní mobilitu: proč důraz na
čistá auta když chůze, jízda na kole a veřejná
doprava nabízejí lepší a dostupnější řešení, divili
se? Jednou z organizací, protestujících proti
převažujícímu zaměření na elektrická vozidla,
byla Evropská cyklistická federace ECF. Díky její
kampani bylo do oficiální dopravní deklarace na
poslední chvíli přidáno uznání aktivního cestování.
Závazek COP26 zastavit prodej znečišťujících
vozidel do roku 2040 označili aktivisté za změnu
klimatu za nedostatečný. Samostatná deklarace
o automobilech a dodávkách s nulovými
emisemi, která zavazuje signatáře „pracovat
na tom, aby veškerý prodej nových automobilů
a lehkých užitkových vozidel byl celosvětově
bezemisní do roku 2040 a nejpozději do roku 2035
na vedoucích trzích“, byla nejpozoruhodnější tím,
že nedokázala přilákat mnoho velkých ekonomik
a velkých automobilek.
Deklaraci COP o letectví, jejímž cílem je snížit
uhlíkovou stopu létání kompenzací a rozšiřováním
udržitelných leteckých paliv, nevládní organizace
odsoudily jako „příliš slabou“ a dokonce jako
„drzý greenwashing“ (obelhávání veřejnosti
zelenými nepravdami).
více na
www.autoweek.cz

Klimatická politika pod tlakem
Nová analýza lobbingu v automobilovém
sektoru odhaluje BMW jako nejzarytějšího
odpůrce ambiciózní klimatické politiky. Německá
automobilka podle zprávy vypracované
londýnským think-tankem InﬂuenceMap tlačí
proti plánům EU vyřadit spalovací motor do roku
2035 a snaží se snížit další krátkodobé limity emisí
motorů.
BMW není jediné. Také Mercedes-Benz dostal
v analýze známku D, stejně jako obchodní
asociace automobilového průmyslu ACEA.
O něco lépe si vedl pouze Volkswagen, který
dosáhl stupeň C díky podpoře cíle EU pro vozidla
s nulovými emisemi do roku 2035.

„Německý automobilový sektor chce jasně
přesvědčit veřejnost, že přechází na ‚zelenou‘
strategii, ale jeho negativní lobbing ukazuje,
že zůstává silným odpůrcem ambiciózních
kl i matic k ýc h p řed p i s ů,“ řek l a na ly ti k
InﬂuenceMap Ben Youriev.
V souvisejících zprávách Greenpeace
a německé nevládní organizace zabývající se
životním prostředím Deutsche Umwelthilfe se
uvádí, že podniknou právní kroky proti německým
automobilovým gigantům Volkswagenu, BMW,
Daimleru (Mercedes-Benz) a plynárenské a ropné
společnosti Wintershall Dea pokud neposílí svou
politiku pro řešení klimatických změn.
Nevládní organizace doufají, že případ
bude mít podobný dopad, jako loňská žaloba
vznesená proti Royal Dutch Shell v Nizozemsku,
v níž bylo úspěšně argumentováno, že společnost
neplní svou povinnost péče o občany.
Evropská agentura pro životní prostředí
EEA uvedla, že předčasná úmrtí, způsobená
znečištěním ovzduší jemnými částicemi, klesla
v Evropě o 10 % za rok, nicméně tento neviditelný
zabiják stále představuje 307 000 předčasných
úmrtí ročně.

více na
www.autoweek.cz

Autosalon v Los Angeles se vrací
Autosalon AutoMobility v Los Angeles se po
ročním přerušení vrací. První velký americký
autosalon od začátku pandemie navzdory zájmu
veřejnosti nerozptyluje obavy o střednědobou
budoucnost autosalonů pro klesající účast
výrobců. Současně ale ukazuje, že i po pandemii
je kreativita automobilového průmyslu velká,
takže nás v nadcházejících letech čeká spousta
inovativních aut.

důležitější pickupy pro rok 2022, a to jak Full size,
tak i ty menší. Ty na výstavní ploše alespoň co
do počtu kralují.

Na co se tedy většina lidí v LA přichází na
autosalon podívat? Zatímco mezinárodní média
vyzdvihují premiéry nových výrobců a vozidel
s elektrickým pohonem, pro Američany jsou

Průkopník elektromobilů Henrik Fisker předvádí
SUV Ocean. Jde o druhý pokus legendárního
konstruktéra Aston Martinu založit automobilku. Ten
nový vypadá perspektivněji než Karma před deseti
lety, protože přichází do rostoucího segmentu
prémiových elektricky poháněných SUV.

Rychle rostoucí vietnamská automobilka
VinFast přichází do USA se dvěma elektrickými
crossovery – menším VF e35 a středním VF e36.
Předobjednávky začne přijímat do poloviny roku
2022 a zahájení dodávek by mělo následovat
do konce roku.

Toyota bZ4X je pr vní elek tromobi l
s akumulátorem od největšího výrobce aut na
světě. Ze spojení Toyota-Subaru vzešel rovnou
i sourozenec Subaru Solterra.
Koncepty velkých elektrických SUV Hyundai
Seven a Kia EV9 naznačují připravované
sériové modely. Zaujmou především originalitou
inovativních, z řady vybočujících interiérů.
více na
www.autoweek.cz

Prémiové pneumatiky od vynálezce zimních pneumatik
Společnost Nokian Tyres vyvíjí nové a revoluční
pneumatiky tak, aby fungovaly na sněhu, ledu
a sněhové břečce, stejně jako na suché vozovce
a pomohly tak překonat proměnlivé podmínky
zimní sezóny. Společnost Nokian Tyres v roce
1934 vyrobila vůbec první zimní pneumatiku
na světě kvůli potřebě bezpečnosti v obtížných
podmínkách severské zimy pro nákladní vozidla
a autobusy. O dva roky později vznikla verze
pro osobní auta „Snow Hakkapeliitta“. Tyto dva
vynálezy odstartovaly skutečnou revoluci v jízdní
bezpečnosti v zimě.

s Mikou Häkkinenem, dvojnásobným mistrem F1,
který se podílel na jejich vývoji a testování.
Co se týče SUV, zima vyžaduje pevné a stabilní
vysokovýkonné pneumatiky, které jsou schopné
unést i vyšší zatížení a jsou vhodné také pro jízdu
na zasněžených a zledovatělých vozovkách.
Pneumatika Nokian WR SUV 4 je přesně taková.

„Ať už si pro nadcházející zimní sezónu
vyberete naše zimní nebo celoroční pneumatiky,
můžete se vždycky spolehnout na jejich
výjimečnou bezpečnost v extrémních situacích.
Naše pneumatiky pro SUV a užitková vozidla
jsou zpevněné aramidovými bočnicemi. Jedná
se o technologii, kterou nenabízí žádný jiný
výrobce a která zaručuje spolehlivou ochranu
před průrazy a průpichy při kontaktu s ostrými
kameny či obrubníky,“ říká produktový manažer
pro střední Evropu ve společnosti Nokian Tyres
Martin Dražík. Tuto technologii využívá také
nový letošní model Nokian Snowproof C, zimní
pneumatika určená pro těžká užitková vozidla.
Celoroční verze Nokian Seasonproof C zajišťuje
bezpečnost v zimních podmínkách a přitom si
uchovává vynikající jízdní vlastnosti po celý rok.
Prémiová zimní pneumatika Nokian
Snowproof pro osobní vozidla a její UHP verze
Nokian Snowproof P představují vynikající volbu
pro cestování během středoevropských zim.
Jedinečné vlastnosti byly vyvinuty ve spolupráci

V mírném klimatu možná raději zvolíte
celoroční pneumatiky Nokian Tyres Seasonproof
nebo Seasonproof SUV, které zaručují spolehlivost
a prvotřídní bezpečnost na zimních vozovkách,
stejně jako špičkové výkony a komfort během
letních měsíců.
„Při výběru pneumatik hledejte především
produkty od renomovaných výrobců, o kterých
je známo, že zaručují prémiovou kvalitu z hlediska
bezpečnosti a odolnosti. To platí nejen pro zimní
pneumatiky,“ dodává Martin Dražík.

více na
www.autoweek.cz

Škoda Auto ukázala
kompletní ekosystém elektromobility
Škoda Auto na veletrhu čisté mobility e-Salon
představila nejen své vozy, ale i navazující
služby. Pro maximální využití hospodárnosti
elektrifikovaných vozů Škoda nabízí tuzemské
zastoupení ve spolupráci se svými autorizovanými
obchodníky balíčky služeb eMobility, které byly
navrženy cíleně pro různé skupiny zákazníků –
firmám i soukromým osobám – podle rozsahu
služeb, plánovaného způsobu dobíjení, počtu
elektromobilů či požadovaných wallboxů.
Wallboxy Škoda iV Charger
umožňují rychlé a pohodlné
n a b í j e n í e l e k t r i f i kova nýc h
vozidel a lze je snadno využívat
i v domácnosti.
Karta PowerPass dovoluje
majitelům elektricky poháněných
vozů používat na cestách po Evropě
více než 200 000 dobíjecích bodů.
Kromě veřejných rychlonabíjecích
stanic celoevropské sítě Ionity
sem patří také nabíjecí stanice
autorizovaných prodejců značky
Škoda a další veřejné nabíjecí
stanice.

Nově je k dispozici nabíjecí aplikace Chargee,
která nabízí komplexní řešení elektromobility
zejména pro ﬂeetové zákazníky s elektrifikovanými
vozidly a vlastním řešením jejich dobíjení včetně
rozúčtování a dalších služeb vhodných pro
fungování firemních ﬂotil. Součástí obou řešení
jsou všechny velké energetické společnosti
působící na českém trhu.
Všechna servisní místa autorizovaných
partnerů Škoda Auto v ČR jsou schopna
se postarat o běžný servis
takového vozidla. Veškerý
personál byl proškolen na
servisní standardy eMobility
a sez ná men s před p i sy
o zacházení s elektrickými
zařízeními. Pokud by
byl nutný složitější úkon,
provede ho specializované
centrum. Tito specializovaní
s e r v i s n í p a r t n e ř i d o ká ž í
opravit závadu napří klad
tra kčn í ho a ku m u l á to r u
nebo v ysokonapěťov ých
komponent.
více na
www.autoweek.cz

