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AutoBest testoval ve Vairanu
Tradiční test finalistů ankety AutoBest, hledající to
nejlepší auto ke koupi pro evropské motoristy, už
podruhé proběhl v areálu ASC Vairano. Hlasování 31
porotců, kde každý zastupuje jednu evropskou zemi,
poslalo do finále šest vozů. Jejich sestava přesně
vystihuje současné trendy evropského trhu: malý
crossover Citroën C3 Aircross, malý hatchback Ford
Fiesta, kompaktní hatchback Honda Civic, kompaktní
crossover Opel Grandland X, malý hatchback Seat
Ibiza a malé SUV Volkswagen T-Roc.
Akce začala prvním seznámením se všemi vozy
na hodně rozbitých silnicích v okolí městečka San
Genesio Ed Uniti na předměstí Milána.
Poté následovaly prezentace jednotlivých značek: 10
minut dlouhé vystoupení a poté 15 minut otázek a
odpovědí, přičemž se mohli zapojit všichni přítomní,
tedy i zástupci ostatních značek. Prezentace měly
velmi vysokou úroveň. Časový limit i zkušenosti z
minula vedou k zaměření na ty skutečně podstatné
věci s ohledem na známá, přesně definovaná kritéria
hodnocení AutoBest.
Druhý den následovaly jízdy na okruhu ve Vairanu,
kde byly připraveny speciální testy pro ověření

ovladatelnosti vozů v sériích rychlých a pomalých
zatáček, chování vozu při intenzivním brzdění a
vyhýbacím manévru na suchu, činnost elektronických
systémů při jízdě na mokrém povrchu a komfort
jízdy na různých typech velmi nekvalitního povrchu.
Nejde o srovnávací test, ale o poznání chování vozů v
extrémních situacích, které mohou nastat v běžném
provozu.
Nyní porotce čeká nelehký úkol všechny získané
informace vyhodnotit a na jejich základě ocenit vozy
na základě 13 přesně definovaných kritérií, zahrnujících
i další důležité faktory, jako je cena, provozní náklady,
servisní zázemí atd.
Vítěz bude oznámen už
ve druhém prosincovém
týdnu.
Slavnostní
předání cen i vítězům
dalších
kategorií
proběhne 7. února 2018
v rakouském Salcburku.

více na
www.autoweek.cz

Hyundai i30 Fastback
zná ceny
Ceny
za
novou
karosářskou
verzi
Fastback
vozu
Hyundai i30 jsou
podle
očekávání
přesně mezi cenami
hatchbacku a kombi.
Současně s uvedením nové verze Fastback připravil Hyundai limitovanou edici Best of
Czech pro všechny tři karosářské varianty modelu i30. V jejím rámci přijde hatchback
i30 (u Hyundaie mu říkají Liftback) s motorem T-GDI 120/88 kW a šestirychlostní přímo
řazenou převodovkou na 369 990 Kč, v případě Kombi to je 389 990 Kč a zcela nová
verze Fastback v této podobě stojí 379 990 Kč. Hatchback a Kombi se navíc nabízejí
ve verzi Best of Czech Club také s motory T-GDI 140/103 kW a CRDi 110/81 kW, zatímco
pro Fastback tyto motory v nabídce nejsou.
Více, vč. kompletního ceníku a technických dat, na str. 11 (po stažení pdf verze)
více na www.autoweek.cz
Známe finalisty ankety Auto roku 2018 v ČR
Do 2. kola ankety Auto roku 2018 v ČR postupují vozy (v abecedním pořadí): BMW 5, Kia
Stinger, Opel Insignia, Subaru Impreza a Škoda Karoq. Rozhodla o tom odborná porota
sestavená z 35 českých motoristických novinářů, z nichž jen 24 se zúčastnilo testovacích
jízd, při kterých měli příležitost
porovnat všechny nominované vozy.
Jak je vidět, většina motoristických
novinářů nejeví zájem o běžná auta.
Ve čtvrtek 7. 12. budou následovat
jízdy s pěticí finalistů a poté hlasování
o vítězi. Vítěz ankety bude vyhlášen
5. ledna 2018 na tiskové konferenci
Svazu dovozců automobilů.
více na www.autoweek.cz
Krátce
- Sociálními demokraty vedená vláda Dolního Saska si ponechá významný akciový
podíl ve VW AG.
- PSA zvažuje přesun výroby 200 000 motorů ze slovenské Trnavy do některého ze závodů
Opelu.
- BMW prodává svůj podíl ve výrobci kompozitních materiálů s uhlíkovými vlákny SGL
Carbon a investuje do výroby akumulátorů.
- Vláda Velké Británie investuje 84 milionů do umělé inteligence a 180 milionů do
ultrarychlé sítě 5G a 448 milionů eur do elektromobility.
- Šéf odborů VW Bernd Osterloh vyzval německé sociální demokraty, aby se v zájmu
stability zapojili do velké koalice.

Zahájena
výroba
malého SUV Volvo
XC40
V Belgii v Gentu byla
zahájena
výroba
prvního malého SUV
značky Volvo. Volvo
XC40 se připojí k
větším modelům XC60
a XC90 aby završilo
globální modelovou
řadu SUV automobilky
Volvo. XC40 je prvním
modelem postaveným na nové kompaktní modulární platformě CMA automobilky
Volvo Cars vyvinuté ve spolupráci s koncernem Geely. Ta se stane základem pro
všechny další připravované modely řady 40 včetně plně elektricky poháněných
vozů. Od zahájení výroby bude Volvo XC40 k dispozici se vznětovým motorem D4
a se zážehovým T5 z řady Drive-E. Později se nabídka rozšíří o další včetně hybridu a
elektrické varianty. První zákazníci vůz XC40 dostanou začátkem příštího roku.
více na www.autoweek.cz
Robustnější Kia Picanto X-Line
Kia Picanto nově přichází v outdoorovém provedení X-Line inspirované vozy SUV.
Picanto X-Line má atraktivní vzhled inspirovaný crossovery a SUV značky Kia. Vzhled této
outdoorové verze podtrhují kontrastní barvy a zvětšená světlá výška o 15 mm na 156
mm. Zavazadlový prostor je s objemem 255 l je největší v segmentu miniaut. Sklopením
zadních opěradel jej lze zvětšit na 1010 l. V nabídce jsou dva zážehové motory 1,25 CVVT
a vůbec poprvé u modelu Picanto přeplňovaný řadový tříválec s přímým vstřikováním
1,0 T-GDI o výkonu 74
kW (100 k). Základní
cena pro Picanto X-Line
s motorem 1,25 CVVT je
294 980 Kč (vč. DPH),
s novým motorem 1,0
T-GDI stojí 324 980 Kč.
Stejně výkonný motor je
nově nabízen také ve
sportovní edici GT Line
za stejnou cenu 324 980
Kč. Kia Picanto X-Line je
jako všechny vozy Kia
nabízena se sedmiletou
zárukou s omezením na
150 000 km.
více na www.autoweek.
cz

Chybějí suroviny pro elektromobilitu
Německý automobilový průmysl varuje politiky,
že ekonomika země bude při svém směřování k
elektromobilitě čelit dramatickému nedostatku
surovin potřebných pro výrobu elektromobilů a jejich
akumulátorů. Stranou zájmu přitom jsou nepříznivé
dopady jejich získávání.
Komoditní expert Spolkové federace německého
průmyslu BDI Matthias Wachter varuje před
rostoucím rizikem nedostatku klíčových surovin,
protože poptávka po nich roste mnohem rychleji
než výrobní kapacity. V současné době neexistují
a v reálné době ani nebudou žádné průmyslově
použitelné alternativy pro použití kobaltu, grafitu,
lithia a manganu.
Pro výrobu BMW i3 je potřeba 12 kg kobaltu, 11 kg
manganu, 6 kg lithia a 35 kg grafitu. Přitom 60 %
kobaltu pochází z Katangy v Kongu a 70 % grafitu
z Číny. V Kongu není k dispozici infrastruktura pro
rozšíření těžby a dopravu vytěženého kobaltu.
Ekonomické analýzy ani lidskoprávní organizace se
přitom vůbec nezabývají tím, že se v Kongu při těžbě
ve velkém využívá práce malých dětí. Ty zde musejí
pracovat už od svých sedmi let za dva dolary denně
s trvalými zdravotními následky. Podobně zůstává
stranou zájmu ekonomů a ekologů rozsah totální
devastace obrovských území v Latinské Americe při
těžbě lithia.

International velké německé společnosti reagovaly
odmítavě a vlády evropských států i vedení EU před
tímto problémem zavírají oči.
Německé automobilky (ale nejen ty) se předhánějí
v publikování počtů připravovaných elektromobilů,
které uvedou do roku 2025 na trh. Investice do vývoje
těchto vozidel budou v řádu desítek miliard eur. O
tom, kde se vezmou suroviny pro jejich výrobu, se ale
dosud nemluvilo.

Tato temná stránka ekologické dopravy (ale nejen
dopravy - totéž platí i pro mobilní telefony, tablety či
notebooky) zůstává skrytá. Na upozornění Amnesty

Těžba lithia

Těžba kobaltu

více na
www.autoweek.cz

Hattrick pro Nošovice
Nošovická automobilka HMMC
(Hyundai Motor Manufacturing
Czech) se znovu stala vítězem
Národní ceny kvality v nejvyšší
kategorii Excelence. Jako první
firma tak završila hattrick, když
obhájila svá vítězství z let 2011 a
2014. Trofej pro excelentní společnost převzali ve Španělském sále Pražského hradu za
účasti nejvyšších představitelů České republiky zástupci automobilky. „Pochopitelně
takový výsledek není zadarmo. Ani po zisku druhého ocenění Excelence v roce 2014
jsme nepolevili a pokračovali jsme s neustálým rozvojem zaměstnanců, vylepšováním
výrobků i fungování společnosti a nastavených procesů. Nejvyšší cena Excelence
je potvrzením naší kvalitní a vytrvalé práce,“ uvedl generální ředitel Hyundai Motor
Manufacturing Czech Dong Hwan Yang.
více na www.autoweek.cz
První Plug-In Hybrid pro Range Rover Sport
Nový Range Rover Sport se významně mění. Nejvýznamnější novinkou je první plugin hybridní vůz (PHEV) společnosti Jaguar Land Rover P400e, kombinující zážehový
čtyřválec 2,0 l Ingenium/ 221 kW (300 k) s elektromotorem o 85 kW. Největší celkový
dostupný výkon je 297 kW (404 k). Řidič může volit ze dvou režimů - paralelní hybrid,
kombinující pohon zážehovým motorem a elektromotorem a režim EV (elektromobil)
umožňující jízdu výhradně na elektromotor. Inteligentní systém Terrain Response 2
rozděluje točivý moment elektromotoru mezi všechna kola. Dalšími inovacemi jsou
inteligentní pixelové LED světlomety s laserem a infotainment Touch Pro Duo.
Kromě plug-in hybridu si zákazníci mohou vybrat ze zážehových a vznětových čtyřválců
a motorů V6 a V8. Vrcholná verze SVR
nyní poskytuje 423 kW (575 k) a zvládne
zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,5 s.
Ceny začínají na 1 769 020 Kč pro základní
model Range Rover Sport 2,0 SD4 S, nová
plug-in hybridní verze P400e SE od 2 408
021 Kč. První vozy budou zákazníkům
doručeny na konci roku 2017.
více na www.autoweek.cz
Další aktuality 48. týdne na www.autoweek.cz:
UTA plánuje integraci osmi systémů mýt
Revoluční řešení pro chytré světlomety Osram Eviyos LED
Toughbook Panasonic CF-54 se středně silnou odolností
Nexen Tire uvádí na trh novou zimní pneumatiku Winguard Sport 2
Informace Sdružení SISA k elektronickým servisním knížkám Škoda Auto
Taxi pro seniory Taxík Maxík do dalších měst
Renocar otevřel v Brně jediný BMW M showroom v Evropě

Varování společnosti Kaspersky Lab
Automobily se stávají propojenější a zahrnují stále více
chytrých technologií. Díky nim jsou inteligentnější a
bezpečnější. Předpokládá se, že do roku 2020 bude
98 % všech vozidel připojených k internetu. Díky
tomu vzniklo rychle se vyvíjející prostředí, které je
ideální živnou půdou pro kybernetické útoky. Mezi
ty největší pro automobilový průmysl bude podle
odborníků z Kaspersky Lab patřit:

- Nebude trvat dlouho, než se objeví aplikace s
trojským koněm, které vnesou malware přímo do
jádra automobilu.

- Zranitelnosti způsobené tím, že se výrobce
dostatečně nevěnuje kybernetickému zabezpečení
nebo mu chybí odbornost. To umocňuje nutnost
dodávat na trh neustále nové produkty a služby.

„Propojené technologie automobilů umožňují víc
než jen autonomní řízení. Jde o stovky tisíc řádek
kódu, které řídí a zlepšují řízení a zabezpečení
vozidla. Přinášejí ale i nové zranitelnosti. Aby se s nimi
automobilky vypořádaly, je nutné začlenit bezpečnost
do samého jádra systému automobilu a zahrnout
zastřešující bezpečnostní řešení, které ochrání
veškeré externí komponenty připojené k internetu.
To vše by mělo být podpořeno konzistentními
průmyslovými standardy. Předpokládáme, že v roce
2018 se začnou takové standardy objevovat, stejně
tak jako kyberbezpečnostní řešení pro vzdálenou
diagnostiku a telematiku,“ komentuje vedoucí týmu
v Kaspersky Lab Sergej Zorin.

- Zranitelnosti způsobené zvyšující se složitostí
produktů a služeb. Subdodavatelé automobilového
průmyslu se snaží dodávat velké množství vzájemně
propojených služeb. Každé takové propojení je ale
slabým článkem, na který cílí kyberzločinci. Vývojáři
totiž neustále vytvářejí kód a platformy pro správu
a ve výsledku žádný subjekt nemá celkový přehled
o zdrojovém kódu. To způsobí, že některé útoky
mohou zůstat neodhaleny.

- Propojené automobily budou generovat čím dál
více dat o samotném autě, o jednotlivých cestách
i o osobních datech cestujících. Taková data jsou
žádaným zbožím pro kyberzločince.

více na
www.autoweek.cz
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Hyundai i30 Fastback - ceny
a technická data

Prodej auta nekončí předáním
klíčů

Hyundai Ioniq v carsharingu

Nejrychlejší sedan Jaguar XE SV
Project 8

Evropský grant pro Elektromobilitu ČEZ +
Shell s dobíjecími stanicemi Ionity

Hyundai i30 Fastback - ceny a technická data
Hyundai i30 Fastback je pětidveřové kupé dlouhé 4455
mm (pětidveřový hatchback i30 má délku 4340 mm a
i30 Kombi 4585 mm) a má zavazadlový prostor o objemu 450 l/1351 l (pětidveřový hatchback 395 l/1301
l, Kombi 602 l/1650 l). Také i30 Fastback používá víceprvkovou zadní nápravu, ale liší se ale o 15 % vyšší
tuhostí pérování.
V limitované edici Best of Czech cena i30 Fastback
začíná na 379 990 Kč, samozřejmě s pětiletou zárukou. Základní výbavou pro tyto vozy je mj. klimatizace,
rádio, multifunkční volant, tempomat, palubní počítač,
elektricky ovládaná přední okna, systém varování před
čelním nárazem FCW a autonomní nouzové brzdění
FCA, aktivní asistent jízdy v pruzích LKA, sledování

únavy řidiče DAW a automatické ovládání dálkových
světel.
Za příplatek 10 000 Kč lze získat verzi Best of Czech
Club, která přidává 15“ litá kola (v případě Fastbacku
kola 16“), kůží potažený volant, LED denní světlomety,
statické přisvěcování do zatáček, elektricky ovládaná
i zadní okna a zadní parkovací senzory.
V jeho základní výbavě pro i30 Fastback Trikolor je mj.
asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LKA, asistent pro sledování pozornosti řidiče DAW, systém pro
autonomní nouzové brzdění FCA s varováním před
čelním nárazem FCW a asistent rozjezdu do stoupání
HAC, klimatizace, tempomat s omezovačem rychlosti,
rádio s ovládáním na volantu.

více na
www.autoweek.cz

Prodej auta nekončí předáním klíčů
Veřejný ochránce práv se opakovaně setkává s případy
lidí, kteří prodali auto a neohlídali si, jestli došlo i k
jeho přepisu na nového vlastníka v registru vozidel.
Administrativně tak zůstávají vlastníky s povinností
platit povinné ručení nebo pokuty za přestupky
způsobené kupujícím.
Po prodeji je nutné do 10 dnů ohlásit registru vozidel
změnu osoby vlastníka a provozovatele vozidla. Pokud
k tomu nedojde, může úřad obě strany převodu
pokutovat. Pro prodávajícího i tohle může být tou
lepší variantou. Může se mu totiž stát, že zůstane v
registru vozidel i dál zapsán jako vlastník a budou mu
chodit pokuty za přestupky, které s vozidlem spáchal
kupující, nebo další lidé, jimž vozidlo svěřil či dokonce
prodal. Hrozí mu také, že po něm od 1. ledna 2018
bude Česká kancelář pojistitelů požadovat příspěvky
do Garančního fondu, protože provozuje vozidlo, aniž
by zaplatil povinné ručení.
Nejlepším řešením je, když po uzavření smlouvy
zajdou na úřad prodávající s kupujícím a přepis
udělají společně. V praxi ale většinou dá prodávající
plnou moc kupujícímu, aby přepis zajistil. V takovém
případě by si ale měl nejpozději po 10 dnech ověřit,
zda k přepisu skutečně došlo. Jestliže zjistí, že vozidlo
není přepsáno, měl by prodávající zajít na registr
vozidel sám a požádat o zápis změny vlastníka a

provozovatele vozidla. Nesmí s tím otálet. Podmínkou
je, že protokol o evidenční prohlídce, který si registr
vozidel může z informačních systémů sám opatřit,
není starší 30 dnů.
Pokud k přepisu vozidla nedojde do 30 dnů od
evidenční prohlídky a kupující je nedohledatelný či
odmítá poskytnout svou součinnost k přepisu, je
situace prodávajícího řešitelná jen soudní cestou. Po
celou dobu prodávající nese objektivní odpovědnost
za přestupky spáchané s již prodaným vozidlem.
K lepšímu legislativnímu řešení problému přepisů
ombudsmanka vyzvala ministra dopravy. V tuto chvíli
radí prodávajícím, jak předejít problémům:
1) Smlouvu o prodeji vozidla uzavírejte písemně a
ověřte si správnost osobních údajů druhé strany
2) Přepis vozidla udělejte na úřadu osobně společně
s protistranou
3) Pokud jste dali plnou moc k přepisu vozidla
kupujícímu, ověřte si, že přepis skutečně provedl
v zákonné lhůtě 10 dnů od prodeje a pokud ne,
neprodleně se na registr vozidel obraťte sami a
požádejte o zápis změny vlastníka a provozovatele
vozidla.

více na
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Nejrychlejší sedan Jaguar XE SV Project 8
Jaguar na autosalonu v Los Angeles představila
nejrychlejší sedan na světě XE SV Project 8. Jde o
nejextrémnější vůz určený do běžného provozu,
jaký kdy Jaguar postavil. Pod kapotou z uhlíkových
kompozitů, vybavenou ventilačními otvory, je
upravená verze pětilitrového V8 automobilky
Jaguar Land Rover. Motor přeplňovaný mechanicky
poháněným dmychadlem má výkon 440 kW (600 k).
Vůz akceleruje z 0 na 100 km/h za 3,3 s a nejvyšší
rychlost dosahuje 322 km/h.
Project 8 je druhým automobilem ze série Collector's
Edition divize SVO. Ruční sestavování 300 exemplářů,
určených pro zákazníky z celého světa začne v
technickém centru SVO v anglickém městě Coventry

začátkem roku 2018. Kromě standardní čtyřmístné
verze lze v rámci paketu Track Pack na přání získat
také dvoumístnou variantu.
„Divize SVO existuje proto, aby posouvala hranice
výkonu, luxusu a terénních schopností. Ručně
sestavované XE SV Project 8 bere tento přístup
až na úplný limit, přenáší výkony překonávající
supersportovní automobily do nejkompaktnějšího
čtyřdveřového sedanu značky Jaguar. Zájemci o
Project 8, historicky nejextrémnější Jaguar, si budou
moci už brzy na vlastní kůži vyzkoušet, jak skvělý
náš sedan je,“ řekl John Edwards, Jaguar Land Rover
Special Operations Managing Director.

více na
www.autoweek.cz

Hyundai Ioniq v carsharingu
Ve Vídni společnost Hyundai Motor předala nové
službě sdílení vozů Stadtauto prvních 15 vozidel Ioniq
Hybrid. Službu provozuje společnost greenmove,
která se v Rakousku specializuje na ekologickou
mobilitu. Do jara 2018 plánuje v rámci své nabídky
poskytovat celkem 70 vozů.
Stadtauto je služba pro sdílení aut ve městě, v rámci
které se vozy vyzvedávají na vyhrazených místech.
Po zadání osobních údajů na webových stránkách
společnosti Stadtauto a po zaplacení jednorázového
registračního poplatku si mohou
zákazníci pronajímat jednotlivé vozy.
Ke stažení je k dispozici i mobilní
aplikace Stadtauto, kde je možné
si vozidla rezervovat nebo si ověřit
jejich momentální dostupnost. Služba
umožňuje vybrat si z několika modelů
předplatného pro různé přepravní
nároky.
Vozový park služby sdílení vozů ve
Vídni bude po instalaci nabíjecích
stanic ve městě postupně přecházet na
čistě elektrická vozidla. Hyundai Motor
v modelu Ioniq jako první nabízí tři
elektrifikované pohony v jednom typu
karoserie: hybridní, plug-in hybridní a
elektrický. Od podzimu 2016 Hyundai
prodal více než 23 000 vozů řady Ioniq.
V Amsterodamu společnost Hyundai
Motor Europe spustila první službu

sdílení elektrických vozidel. Celá flotila čítá 100
modelů Ioniq Electric, z nichž každý nabízí dojezd 280
km na jedno nabití. Sdílení vozů Ioniq v nizozemském
hlavním městě je tak v současnosti službou s vůbec
největším celkovým dojezdem čistě elektrických vozů
v celé Evropě.
„Do roku 2020 plánujeme uvést do provozu dalších
15 ekologických modelů, které dále posílí naši pozici
v oblasti ekologické mobility,“ říká Thomas A. Schmid,
výkonný ředitel společnosti Hyundai Motor Europe.

více na
www.autoweek.cz

Evropský grant pro
Elektromobilitu ČEZ
Elektromobilita ČEZ
uspěla v evropském
grantovém řízení na
výstavbu dalších 63
r yc h l o d o b í j e c í c h
stanic.
Stanice,
umožňující
dobití
většiny
běžné
kapacity
baterií
během
necelé
půlhodiny, Elektromobilita ČEZ vybuduje v letech 2017–20. Jde o program Connecting
Europe Facility (CEF), jehož prostřednictvím Evropská komise podporuje propojování
Evropy instalací dobíjecích bodů podél hlavní silniční sítě TEN-T. Celkový rozpočet
projektu je 2,937 milionu eur, z toho 2,496 milionu eur tvoří grant EK a zbylých 15 % činí
spoluúčast ČEZ.
ČEZ evropské prostředky na výstavbu rychlodobíjecí infrastruktury v rámci projektu
EV Fast Charging Backbone Network Central Europe pro elektromobily poprvé získal
loni. Dosud přinesly vznik sedmi stanic rychlého dobíjení u dálnic D0, D1 a D8. Další
desítky dobíjecích míst jsou ve fázi přípravy a vyrostou ještě letos a v roce 2018. Nad
rámec toho ČEZ staví i stanice z vlastních prostředků - letos takto vzniklo nebo v brzké
době odstartuje provoz 10 stanic. Projekt Elektromobilita ČEZ v současnosti provozuje
35 rychlodobíjecích a 50 stanic pro normální dobíjení.
více na www.autoweek.cz
Shell s dobíjecími stanicemi Ionity
Společnost Shell podepsala dohodu s provozovatelem nabíjecích stanic Ionity s cílem
vybudovat síť vysoce výkonných dobíjecích stanic pro elektromobily v 10 evropských
zemích včetně České republiky. Na začátku vzniknou rychlodobíjecí místa u 80
největších čerpacích stanic podél hlavních dálničních tahů. Na každé z vybraných
čerpacích stanic Shell bude průměrně šest stání pro nabíjení Ionity. U budoucí generace
elektromobilů díky výkonu až 350 kW
zvládnou doplnit energii v akumulátorech
v průměru za 5 až 8 minut, tedy třikrát
rychleji, než nejvýkonnější stanice v
současnosti. Stanice budou vybaveny
standardem nabíjení CCS (Combined
Charching System).
Shell je partnerem Ionity v Belgii, Francii,
Nizozemsku, Rakousku, České republice,
Maďarsku, Polsku, Slovensku, Slovinsku a
Velké Británii.
více na www.autoweek.cz

