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Škoda Octavia vstupuje na domácí trh
V závodě Škoda Auto v Mladé Boleslavi už
z linky sjíždí Octavia Combi čtvrté generace.
Autorizovaní prodejci značky Škoda v České
republice již přijímají objednávky.
Nová Octavia sjíždí z výrobní linky haly M13
v hlavním závodě Škoda Auto v Mladé Boleslavi.
Zde se před více než 20 lety vyráběla první
novodobá generace Octavie. Pro výrobu čtvrté
generace automobilka připravila výrobní zařízení
na zavedení inovativních procesů a technologií.
Řadu složitých a fyzicky namáhavých výrobních
kroků přebírají roboty. Díky inovativním
technologiím jsou pracoviště mimořádně
ergonomická. Z linky, jež patří k nejmodernějším
a nejekologičtějším v Evropě, bude denně sjíždět
1150 vozů čtvrté generace modelu Octavia.
Nová Octavia už má i český ceník a prodejní
síť již nyní přijímá objednávky. První nejrychlejší
zájemci se svých automobilů dočkají ještě do
konce letošního roku. V současné době je možné
objednat verzi Octavia Combi se zážehovým
motorem 1,5 TSI ACT/110 kW se šestirychlostní
přímo řazenou převodovkou a výbavou Ambition
za 636 900 Kč včetně DPH. Doporučená prodejní
cena se vztahuje i na specifikaci Ambition se
vznětovým motorem 2,0 TDI Evo/85 kW, v obou
případech se šestirychlostní přímo řazenou
převodovkou. Verze s motorem 2,0 TDI Evo/110 kW
a sedmistupňovou dvouspojkovou automatickou
převodovkou DSG s novým řazením shift-by-wire
vyjde na 731 900 Kč.

Do konce března příštího roku bude nová
Škoda Octavia k dispozici výhradně s karoserií
Combi, ve dvou výbavových stupních a se
třemi pohonnými jednotkami. Liftback přijde do
prodeje na přelomu března a dubna příštího
roku. V základní specifikaci Ambition s motorem
1,0 TSI/81 kW se šestirychlostní přímo řazenou
převodovkou bude mít doporučenou cenu 456
900 Kč včetně DPH.
Dosud bylo vyrobeno přes 6,5 milionu Octavií.
Se 400 000 prodanými vozy ročně jde o jeden
z nejprodávanějších vozů v Evropě. V průběhu
roku 2020 se do prodeje dostanou i verze Scout,
RS, G-Tec s pohonem na stlačený zemní plyn
a poprvé u Octavie také plug-in hybridní Octavia
iV.
Více vč. kompletního ceníku a výbav
na str. 10 (jen v pdf verzi).
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Nová Toyota Mirai přichází na evropský trh
Vůz poháněný s využitím palivových
článků Toyota Mirai druhé generace bude
mít v roce 2020 premiéru na japonském,
evropském a americkém trhu. Vylepšená
pohonná soustava umožní prodloužení
dojezdu o 30 % (stávající generace zvládá
500 km). Nový Mirai je větší, protože
vychází z platformy TNGA, stejně jako
nové generace modelů Corolla, Camry,
RAV4, Prius a C-HR.
Německá vláda sází na využití vodíkové
technologie
v
dopravě.
Spolkové
ministerstvo dopravy s organizací H2
Mobility Germany, jíž je partnerem i Toyota,
podepsaly dohodu o dalším rozšíření
infrastruktury čerpacích stanic na vodík.
Do poloviny roku 2020 jich vznikne 100
a do konce roku 2021 dalších 30. To zvýší

atraktivitu provozu vozidel na palivové
články. V Německu je v současné
době 76 veřejných vodíkových stanic.
Díky rozšiřování bude síť do konce roku
2021 schopna obsloužit více než 60 000
vodíkových osobních automobilů a 500
užitkových vozidel.

Nová strategie Aliance Renault, Nissan a Mitsubishi
Aliance
Renault-Nissan-Mitsubishi
uspořádala
v
Boulogne-Billancourt
pravidelné zasedání operační rady.
Setkání se soustředilo na zlepšení efektivity
Aliance. Jako první krok se operační rada
Aliance rozhodla jmenovat generálního
tajemníka. Tento výkonný člen Aliance
bude mít klíčovou roli při koordinaci
a zajištění realizace významných projektů
Aliance vedoucích ke zrychlení obchodní
efektivity všech tří společností. Generální
tajemník bude podřízen operační radě
a generálním ředitelům Aliance. Nově
vytvořená pozice je součástí nové
firemní strategie pro reorganizaci těchto
tří společností přijatá rok poté, co byl
zatčen bývalý generální ředitel Aliance
a Renaultu Carlos Ghosn. Generálním
tajemníkem Aliance Renault, Nissan
a Mitsubishi se stal 49letý francouzskolibanonský inženýr Hadi Zablit, který
dosud řídil obchodní rozvoj Aliance.
více na
www.autoweek.cz

Peugeot 208 oslovuje designem i technikou
Peugeot se vydal novou cestou – u nové
generace modelu 208 poprvé zákazníkům
nabízí na výběr tři systémy pohonu. Peugeot
se snaží vycházet vstříc všem možnostem – se
zážehovými motory na benzin, vznětovými
i elektrickými – zákazník si zvolí model a výbavu
a pak si může vybrat jaký systém pohonu mu
bude nejvíc vyhovovat. Získá automobil navenek
i uvnitř stejný se stejnou výbavou. Vychází při
tom z toho, že vozy v tomto segmentu nekupuje
jediný vyhraněný typ zákazníků, ale klientela
je velmi různorodá, stejně jako způsob využití
těchto vozidel.
První objednávky po zahájení prodeje ve
Francii ukazují dominující zájem o nejvyšší
úrovně výbavy GT Line a Allure – volí je 75 %
kupujících. Cílem je dodávat kolem 10 % verzí
e-208 s elektrickým pohonem, ovšem zájem
zatím překonává očekávání s podílem 20 %.
Verzi e-208 kupují především firemní zákazníci,
zatímco soukromníci volí vyšší výbavy s cenou
na úrovni elektrifikované verze.
Základem této strategii je platforma PSA CMP.
Ta je lehčí o 30 kg v porovnání s předchozí PF1
a má lepší aerodynamiku pro proudění vzduchu

pod podlahou vozu. Nový Peugeot 208 je o 80
mm delší a o 30 mm nižší než dosud. Objem
zavazadlového prostoru je 265 l.
Ve zjednodušené nabídce motorů je základní
zážehový tříválec 1,2 l PureTech ve třech
výkonových verzích 55 kW (75 k), 74 kW (100 k)
a 96 kW (130 k). I nadále je v nabídce turbodiesel
BlueHDi 1,5 l/75 kW (100 k). Verze s elektrickým
pohonem má výkon 100 kW a dojezd až 340 km.
Peugeot používá originální pozici řidiče
i-Cockpit. Jde o výsledek systematického
výzkumu a mnoha studií, podle nichž se reakční
doba u řidiče, který sleduje přístroje přes volant,
zkracuje o 0,5 s.
Peugeot 208 se včetně verze e-208 vyrábí na
Slovensku v Trnavě. Na český trh byl uveden na
konci listopadu 2019, elektrický e-208 se přidá
počátkem roku 2020. Akční nabídka v ČR začíná
na ceně 295 000 Kč. Úspěšná sága malých
hatchbacků značky Peugeot začala v roce
1983 s modelem 205. Za 37 let si modely řady 2
už našly 22 milionů zákazníků.
Více vč. kompletního ceníku a výbav na str. 11
(jen v pdf verzi).
více na
www.autoweek.cz

Audi e-tron Sportback: elektrické kupé SUV
Audi e-tron dostane variantu SUV kupé
nazvanou Sportback. K prodejcům má
dorazit na jaře roku 2020. Elektromobil

dlouhý 490 cm v typickém vzhledu e-tronu
má sofistikovanou aerodynamiku (cx
0,25). Za příplatek mohou vnější zrcátka
nahradit kamery. Světovou premiérou
zde mají digitální LED Matrix světlomety
s mikrozrcadly DMD, které mohou být
ovládány s vysokou přesností. Díky
elektromotorům na každé nápravě má
e-tron Sportback 55 quattro pohon všech
kol. Normální výkon je 265 kW, v režimu
boost je po dobu 8 s k dispozici 300 kW.
S akumulátorem o kapacitě 95 kWh má
dojezd 446 km podle WLTP. V roce 2020
bude uvedena verze E-tron Sportback 50
quattro s výkonem 230 kW, akumulátorem
s kapacitou 71 kWh a dojezdem 347 km.

Audi zvyšuje účinnost e-tronu
Poměrně brzy po zahájení výroby prvního
elektromobilu značky Audi se inženýrům
podařilo dosáhnout dalšího zlepšení
hospodárnosti modelu e-tron. Úpravy se
týkají softwaru, optimalizací hardwaru
měniče a zvýšení účinnosti. Audi e-tron díky
to mu na jedno nabití akumulátorů ujede
až 436 km podle WLTP, takže jeho dojezd je
o 25 km delší. Technická modernizace se
týká všech verzí, včetně nově uváděného
modelu e-tron Sportback. SUV Audi e-tron
55 quattro pohání elektromotor s výkonem
230 kW a akumulátory mají využitelnou
kapacitu 86,5 kWh. Cena zůstává beze
změny od 2 122 900 Kč. Prodej verzí e-tron 50
a e-tron Sportback 50 bude v ČR zahájen
v nejbližších týdnech.
Audi v příštích pěti letech investuje
37 miliard eur na výzkum, vývoj, z toho

12 miliard na elektromobilitu. Do roku
2025 chce nabídnout více než 30
elektrifikovaných modelů, z toho 20 plně
elektrických. Zároveň do roku 2025 sníží
počet pracovních míst o 9500.
více na
www.autoweek.cz

Největší výrobci akumulátorů
pro elektromobily na světě
Agentura Reuters shromáždila informace
o výrobcích akumulátorů pro elektrifikovaná
auta.
Čínská společnost CATL (Contemporary
Amperex Technology) je největším dodavatelem
akumulátorů pro elektrifikovaná vozidla na světě.
Své výrobky dodává pro BMW, Volkswagen,
Daimler, PSA, Volvo, Toyotu a Hondu. Vedoucí
postavení získala díky dotacím na vozidla
vybavená čínskými akumulátory. CATL provozuje
továrny v Číně, staví závod v Německu a zvažuje
výstavbu továrny v USA.
Japonský Panasonic, dodavatel průkopníka
elektromobility společnosti Tesla Motor, investoval
1,6 miliardy USD do zvýšení výroby v závodě Tesly
v Nevadě. Akumulátory vyrábí i v Japonsku
a Číně a plánuje společný podnik s Toyotou. Mezi
jeho zákazníky patří také Honda a Ford Motor.
Čínský BYD, který je podporován Warrenem
Buffettem, je jedním z největších výrobců
akumulátorů na světě. Používá je ve vlastních
vozidlech pro domácí trh, ale zvažuje produkci
v Evropě.
Jihokorejský LG Chem se zařadil mezi
průkopníky když v roce 2008 získal kontrakt
na dodávku pro Chevrolet Volt koncernu GM.
Dodává také pro Ford, Renault, Hyundai, Teslu,
Volkswagen a Volvo. Investuje 2,8 miliardy USD
do rozšíření výroby v blízkosti nově budovaného

závodu Tesla v Šanghaji. V Číně má společný
podnik s holdingem Geely, který vyrábí vozy
Volvo/Polarstar. Zvažuje výstavbu druhé továrny
v USA a rozšiřuje závod v Polsku.
Samsung SDI, pobočka jihokorejského
technologického gigantu Samsung Electronics,
má závody v Jižní Koreji, Číně a Maďarsku. Ty
zásobují BMW, Volvo a Volkswagen. Samsung
SDI investuje 1,2 miliardy eur do rozšíření továrny
v Maďarsku, ale EU zkoumá dodržení pravidel
státní podpory.
SK Innovation sídlí v Soulu jako LG Chem
a dodává akumulátory pro Volkswagen, Daimler
a Kia Motors, jakož i pro Jaguar Land Rover
a Ferrari. Společnost, provozující rafinérie na
zpracování ropy, se mezi výrobce akumulátorů
zařadila pozdě. Nyní investuje 3,9 miliardy USD do
výstavby závodů v USA, Číně a Maďarsku. Zatím
provozuje jedinou továrnu v Jižní Koreji. V srpnu
2018 založila společný podnik s automobilkou
BAIC v Číně a za 1,7 miliardy USD staví továrnu
v USA nedaleko továrny VW.
Společnost LG Chem obvinila SKI ze zneužití
obchodního tajemství, protože ta získala jejích
77 bývalých zaměstnanců. Obě společnosti se
snaží navzájem si zabránit v prodeji akumulátorů
určených pro Volkswagen, Chevrolet (GM),
Jaguar, Audi, Kia Motors a připravovaný pickup
Ford.
více na
www.autoweek.cz

ČEZ představil zákaznický systém pro elektromobilitu
Síť 180 veřejných dobíjecích stanic pro
elektromobily, provozovaná Skupinou ČEZ,
zákazníkům, kterých je už téměř 1000,
nabídne vyšší míru komfortu nasazením
IT systému od izraelské společnosti Driivz.
Pro klienty bude znamenat snadnější
správu jejich účtů, včasnou indikaci
obsazenosti, příp. nefunkčnosti stanic nebo
možnost lepšího přehledu nad nabíjením
v domácnostech a ve firmách. Driivz bude
do provozu nasazen v průběhu ledna, kdy
nahradí všechny platformy administrace
plateb a řízení provozu sítě dosud
využívané v rámci projektu Elektromobilita
ČEZ. V následujících měsících dojde
také k úpravě podmínek využívání sítě
dobíjecích stanic. U nového IT systému
nejde jen o jeho zprovoznění v podobě
propojení se sítí dobíjecích stanic, ale
o přechod zákazníků ze stávajících smluv
na paušální dobíjení na nové smlouvy
spojené s novými produkty a tarify. Stávající

systém paušálních plateb bude zachován
jen do konce února 2020. Pro zákazníky,
kteří se do nového systému nezaregistrují,
bude platit stávající smlouva, ale s novým
ceníkem, který začne zpoplatňovat
dobíjení na základě skutečného odběru.
Novinkou bude zpoplatnění obsazení
dobíjecích stanic vozidly po doplnění
kapacity jejich akumulátorů částkou
2 Kč/min.

Elektrobusy v BB Centru už čtyřikrát objely
zeměkouli a svezly 2 miliony pasažérů
Dva elektrobusy už přes tři roky nepřetržitě
zajišťují pravidelnou kyvadlovou dopravu
mezi pražským BB Centrem a stanicí metra
C Budějovická na bezplatných linkách

BBC 1 a BBC 2. Za tu dobu k listopadu
2019 najezdily 150 000 km a přepravily dva
miliony cestujících. Pro představu to je, jako
kdyby čtyřikrát objely zeměkouli. Elektrobusy
jsou společným projektem developerské
a investiční společnosti PasserInvest Group,
Skupiny ČEZ a dopravní společnosti Arriva.
Elektrobusy každý den ujedou zhruba 115
km, přičemž na to spotřebují přibližně 80 %
celkové kapacity akumulátoru, jehož nabití
vystačí až na 150 km. Dobíjení probíhá
v nočních hodinách v depu.
Nespornou výhodou elektrobusů je
také jejich nízká hlučnost a plynulost při
rozjezdech i brždění, takže jsou pro cestující
komfortnější. K dalším výhodám se řadí
i klimatizace a bezplatná wifi.
více na
www.autoweek.cz

Personalia z
Personální rošáda v komunikaci Škoda Auto
PR aktivity značky Škoda v České republice
měl minulých osm let na starosti Vítězslav Pelc.
Od 1. prosince zamířil do oddělení marketingu
automobilky. Ze své pozice bude zodpovídat
za koordinaci marketingových a aktivaci
sponzoringových aktivit značky na domácím
trhu. „Po téměř 12 letech práce pro Škodu
v Oddělení komunikace jsem se vlivem souhry
několika okolností rozhodl vstoupit do další
etapy profesního života,“ rozloučil se s novináři
Vítek Pelc (37).
Novým PR manažerem a tiskovým mluvčím
značky pro český trh bude Pavel Jína (27), který
se na pozici přesouvá naopak z produktového
Vítek Pelc

Pavel Jína

marketingu značky. Do Komunikace produktu
Škody v Mladé Boleslavi dále přichází Martin
Preusker.
Pavel Jína vystudoval žurnalistiku na
Univerzitě Karlově v Praze. Ve Škoda Auto
pracuje od roku 2017. V uplynulých téměř třech
letech byl součástí oddělení Komunikace
produktu, kde jako tiskový mluvčí zodpovídal
za celosvětovou komunikaci modelů Citigo,
Fabia, Rapid, Scala a Kamiq. Ve své nové
funkci bude zodpovědný za komunikaci
značky Škoda na českém trhu.

Carsharing HoppyGo s novým manažerem
Český peer-to-peer car sharing
HoppyGo posiluje IT oddělení. Na pozici
technologického ředitele nastupuje Michal

Roth, který dříve působil na obdobné
pozici ve společnosti Intergram a v různých
vývojářských pozicích ve společnostech
All In Agency či Altron. Roth by měl být
důležitým článkem při implementaci
externích inovací a insourcování veškerých
IT procesů do systému.
„Carsharing pro mě byl vždy zajímavým
fenoménem stejně jako služby z oblasti
sdílené ekonomiky. Líbí se mi, že HoppyGo
propojuje oba tyto segmenty, a tím chce
určovat trendy v automobilovém průmyslu,“
řekl Michal Roth.
více na
www.automakers.cz
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Nová Octavia je nejdůležitějším
modelem značky Škoda
Nová Octavia nabízí v moderním interiéru
ještě velkorysejší prostor. Jeho dominantou je
dvouramenný volant, který může být na přání
vyhřívaný. Poprvé se ve voze značky Škoda
volitelně nabízejí ergonomická sedadla, která
nabízejí také elektricky ovládanou masážní
funkci. Tato vrcholná verze se může pochlubit
pečetí kvality AGR (Iniciativa pro zdravá záda).
Obsahuje i funkci ventilace. Absolutní novinkou
ve vozech Škoda je na přání dodávaný headup displej.
Výbava Ambition zahrnuje mj. dvouzónovou
automatickou klimatizaci Climatronic, 10“
Virtuální kokpit, který nahradil analogové přístroje,
LED světlomety vpředu i vzadu, asistent udržování
jízdního pruhu, asistent rozpoznání únavy, 16“ litá

kola, centrální zamykání s dálkovým ovládáním
a startováním tlačítkem, elektrické ovládání
všech oken i vnějších zpětných zrcátek, malý
kožený paket, multifunkční volant, 8“ infotainment
Swing s digitálním radiopříjmem, vyhřívané trysky
ostřikovače čelního skla, 7 airbagů, tempomat
s omezovačem rychlosti a mnoho dalších
položek.
Nejvyšší výbavový stupeň Style přidává
například bezklíčový přístup Kessy pro všechny
dveře, 10“ infotainment Columbus s navigací,
vyhřívané čelní sklo, přední mlhové LED
světlomety, ambientní LED osvětlení interiéru,
vyhřívání předních sedadel, zadní parkovací
senzory nebo síťový program s Cargo elementy
v zavazadlovém prostoru.
Na přání jsou nabízeny MatrixLED světlomety, které umožňují mít
za tmy neustále rozsvícena dálková
světla, aniž by byli oslněni ostatní
řidiči. V nabídce jsou také Top
LED zadní světla s dynamickými
směrovkami. Nově jsou ve voze
Škoda k dispozici antikolizní asistent,
asistent při odbočování, varování
při vystupování z vozu nebo
varování před lokálním dopravním
omezením. Infotainment lze
částečně ovládat gesty.

více na
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Akční nabídka pro Peugeot 208
Akční nabídka začíná
na ceně 295 0 0 0 Kč za
verzi 1,2 PureTech 75 se
základní úrovní Like, která má
v základní výbavě mj. i palubní
počítač, tempomat a sadu
bezpečnostních asistentů Pack
Security, klimatizaci, centrální
zamykání, elektricky ovládaná
přední okna, Peugeot i-Cockpit
s v y v ýšeným sdruženým
přístrojem s LCD displejem,
kompaktním volantem, rádio
s 5“ dotykovým displejem
a ovladači základních funkcí.
Značková záruka se skládá
z dvouleté záruky a následně ze záruky plynoucí
ze servisní smlouvy Optiway Garance na další
tři roky resp. do najetí 60 000 km. Se stejným
motorem a výbavou Active je cena 315 000 Kč.
S motorem 1,2 PureTech 100 přijde na 345 000 Kč
a s turbodieselem 1,5 BlueHDi 100 to je 385 000
Kč. Cena verze e-208 zatím nebyla stanovena.
Pro nejvyšší verze výbavy je k dispozici
i-Cockpit 3. generace s holografickou 3D
grafikou, zdůrazňující výstrahy asistenčních
systémů pro vyšší bezpečnost. Nad přepínači
v centrální části je k dispozici dotykový displej
v závislosti na úrovni výbavy velký 5“, 7“ nebo 10“.

V boji o kupující malých hatchbacků se
Peugeot snaží model 208 posunout blíž k vyšším
kategoriím. Nabídka asistenčních systémů je
proto v tomto segmentu ojedinělá – zahrnuje
totiž vše, co je k dispozici pro model 508 s jedinou
výjimkou – systém nočního vidění (Night Vision)
by zde byl příliš nákladný. Znamená to, že nová
generace modelu 208 je schopna autonomního
řízení na úrovni 2.
Největší zájem se předpokládá o 1,2 l
PureTech ve verzi 75 kW (100 k). Unikátní je
automatická osmistupňová převodovka Aisin,
nabízená pro motory 75 kW a 100 kW. Turbodiesel
vychází vstříc trvajícímu
zá j m u v n ě k te r ýc h
zemích a u jistého typu
zákazníků. U verze e-208
má řidič má na výběr
tři jízdní režimy a dvě
ú rov n ě re k u p e ra ce.
Akumulátor s kapacitou
50 kW umožňuje dojezd
až 340 km podle WLTP. Na
akumulátory se poskytuje
záruka na osm let resp.
160 000 km na udržení
minimálně 70 % kapacity.

více na
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Statistiky z oblasti prodeje ojetých vozidel
z přehledu Cebia Summary
V prvních třech čtvrtletích letošního roku
došlo meziročně k mírnému navýšení počtu
dovezených ojetých osobních automobilů ze
zahraničí (+ 0,5 %). Oproti situaci v polovině roku
však jde o výraznější nárůst, neboť v prvních šesti
měsících došlo naopak k poklesu o 2,7 %.
Do České republiky se od ledna do konce
září dovezlo 135 983 ojetých osobních vozů.
Alarmující je jejich kvalita, neboť každé páté je
starší 15 let. Podle analýzy, kterou společnosti
Cebia je mezi dovezenými vozy ve stáří od 3 do
11 let každé dvacáté po totální havárii. Průměrné
stáří dovážených ojetin je 10,3 roku, jenže podíl
dovezených ojetých aut ve stáří nad 15 let 19,16
%. Naopak prodávané ojeté vozy s českým
původem vykazují průměrné stáří pouhých 7,5
roku. Zatímco v prvním pololetí byl podíl ojetých
vozů s tuzemským původem téměř 53 %, vlivem
vyššího dovozu klesl pod 50 %.
Průměrná cena ojetých aut prodaných do září
činila 226 200 Kč. Meziročně stoupla o 0,5 %,
proti druhému čtvrtletí ale došlo k mírnému
poklesu, který je způsoben především tím, že se
na trhu přestaly ve větší míře vyskytovat zánovní
a mladé ojetiny z ukončených krátkodobých
operativních leasingů, které významně ovlivnily

trh ve druhé polovině loňského roku a v první
polovině letošního.
S klesající cenou a menším množstvím zánovních
ojetin souvisí i mírný nárůst podílu aut, která
vykazují vyšší kilometrový nájezd. Průměrná
udávaná hodnota byla 156 000 km. Vzhledem
k průměrnému stočení odometrů by průměrný
nájezd ve skutečnosti měl být 180 000 km.
Stočený odometr má podle zjištění společnosti
Cebia 33 % ojetých aut nabízených k prodeji.
U prodávaných ojetých vozů převládají i nadále
vznětové motory s podílem 55 %, podíl aut na
benzin 42 %. Průměrná doba prodeje ojetiny
činila 83 dní. Se servisní knížkou se letos prodalo
75 % ojetých aut a 18,4 %
vozidel bez platné STK.
V letošním roce se prodávalo
49 % vozidel u nichž bylo
deklarováno, že jsou po
prvním majiteli a 99 %
p ro d á va nýc h o j et ýc h
voz i d e l j e i n ze rová n o
jako nehavarované. Ve
skutečnosti má škodní
událost v průměru 25 %
pětiletých aut a v případě
desetiletých aut je to 60 %.

více na
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CarGarantie: opětovný růst nákladů za opravy
Po fázi relativní stability také v roce 2018
průměrné náklady na opravy u nových
a ojetých vozů značně vzrostly. Tento trend
ukazuje vyhodnocení pojistného portfolia
specialisty v oblasti záručních a věrnostních
programů CarGarantie. CarGarantie. Celkem
bylo vyhodnoceno 767 262 ukončených záruk
pro ojeté vozy a 240 956 ukončených záruk pro
nové vozy veškerých značek a modelů.
Poté, co průměrná regulace škod sice
kontinuálně, ale jen mírně, rostla, jsou za poslední
dva roky patrné značné skoky. Již v roce 2017 bylo
zaznamenáno signifikantní zvýšení z 502 na 514
eur. V roce 2018 se ukázalo, že to nebyla výjimka:
průměrné náklady na opravu zvýšily na 527 eur.
V oblasti ojetých vozů se podíl nákladů na
opravy u jednotlivých konstrukčních skupin
ukazuje téměř beze změny. Jak již v roce 2017,
tak v roce 2018 má na nejvyšších nákladech
podíl motor s 23,6 %, následuje palivový systém
včetně turbodmychadla (18,2 %) a převodovky
(11,6 %). U nových vozů ještě v roce 2017 nesl ještě
palivový systém nejvyšší podíl na nákladech,
aktuálně se však také zde dostal motor na nejvyšší
příčku s celkem 21,3 %. Následuje palivový systém
s 21 % a elektrická zařízení, která se v roce 2017
nacházela ještě na 4. místě, postoupila v roce
2018 na 3. místo s 10,7 %.

Podíl na četnosti škod neukazuje téměř žádné
změny vůči roku 2017. Ačkoliv je motor u ojetých
a nových vozů odpovědný za nejvyšší náklady,
nachází se s ohledem na četnost výskytu závad
s 10,8 % na 3. místě (ojeté vozy), resp. s 8,7 % na
4. místě (nové vozy). V segmentu nových vozů
je komfortní elektronika na třetím místě (9,5 %).
Následuje na druhém místě skupina elektrická
zařízení (ojeté 17,4 %, nové 17,8 %). Stejně jako
v roce 2017 se na prvním místě nachází palivový
systém včetně turbodmychadla s podílem
ve výši 19,9 % (ojeté vozy), resp. 21,5 % (nové
vozy). Palivový systém se tedy podílí na pětině
veškerých škod.
Poté, co byl v roce 2017 zaznamenán dřívější
vznik škod, se tendence v roce 2018 mírně
změnila. V segmentu ojetých vozů nastává 30,1
% škod v průběhu prvních 5000 km od počátku
platnosti záruky a 83,3 % škod se vyskytuje během
prvních 25 000 km od počátku platnosti záruky.
Obdobný mírný pokles je možné pozorovat
v segmentu nových vozů. Také zde se vyskytuje
téměř pětina škod (27 %) v průběhu prvních 25
000 km od počátku platnosti záruky. Podobně
je tomu při rozdělení škod z časového hlediska.
Nároky vyplývající ze záruky se čerpají během
prvního roku od počátku záruky u 80,9 % ojetých
a 46,7 % nových vozů.
více na
www.autoweek.cz

Manifest za rovné digitální příležitosti
Široká koalice vyzývá odpovědné zástupce
EU k předložení legislativy do roku 2020 a zajištění
skutečně spravedlivého digitálního prostoru pro
vzdálený přístup k datům a funkcím vozidel.

– nezávislý software, běžící přímo v propojeném
vozidle pomocí vestavěných výpočetních kapacit
a zpracovávající veškerá dynamicky generovaná
data co nejblíže ke zdroji.

Jedním z klíčových prvků uvedeného nového
přístupu by měl být vzdálený a přímý přístup
k datům vozidla a funkčním zdrojům. Legislativní
řešení, umožňující tento přístup, nepřinese pouze
možnost inovací, ale rovněž zlepší spotřebitelský
výběr na sekundárním automobilovém trhu.

Rozsáhlé testování ukázalo, že přístupový
model prosazovaný výrobci vozidel, tzv. „Extended
Vehicle“ (ExVe), jenž přesměrovává veškerou
komunikaci určenou pro vzdálený přístup k datům
na proprietární administrativní server výrobce
vozidla, řeší tyto prvky nedostatečně. Kvůli
neodmyslitelným koncepčním nedostatkům by
tento model stál spotřebitele a nezávislé operátory
do roku 2030 až 65 miliard eur. Výše zmíněné funkce
jsou možné s „interoperabilní, standardizovanou,
bezpečnou a otevřenou přístupovou platformou
ve vozidle“ (OTP). Bezpečnostní architektura, jež
je nedílnou součástí této platformy, by rovněž
podpořila nejvyšší standardy kyberbezpečnosti
a ochrany dat, a neznamenala by tedy riziko
v otázce bezpečnosti.

Nezávislí operátoři potřebují čtyři zásadní
prvky (v příslušném případě se souhlasem řidiče
nebo vlastníka vozidla), aby mohli zákazníkům
poskytovat konkurenceschopné a inovativní
řešení a služby:
– nezávislý a přímý přístup v reálném čase
k datům generovaným vozidlem, která
nemonitoruje výrobce automobilu, včetně dat,
u nichž hraje zásadní roli čas
– obousměrnou komunikaci s vozidlem a jeho
funkcemi, nezávisle na výrobci vozidla
– bezpečnou a nezávislou vzájemnou interakci
s řidičem pomocí uživatelského rozhraní vozidla
(např. prostřednictvím přístrojové desky nebo
hlasových pokynů)

Aktuální podmínky na trhu nenapomáhají
efektivní konkurenci nebo tvorbě inovativních
služeb, jež budou dostupné pro spotřebitele. Proto
je potřeba legislativní rámec EU aktualizovat,
podpořit inovace a zajistit, že tyto nové služby
budou skutečně dostupné pro spotřebitele.
více na
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