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Nejen pro outdoorové aktivity: Octavia Scout
Z nové generace modelu Octavia Škoda
už po třetí odvodila i atraktivní crossoverovou
variantu Scout pro řidiče vyznávající outdoorovou
jízdu. S karoserií kombi a pohonem všech kol
nabízí v segmentu kompaktních vozů ojedinělou
kombinaci. Verze se zvýšeným podvozkem,
specifickým tvarem nárazníků a plastovými
ochrannými prvky na blatnících a spodní části
karoserie, má stálý okruh příznivců především na
trzích v České republice, Německu, Velké Británii,
Švédsku a Švýcarsku.
Prodej Octavie Scout je poměrně stabilních 10
000 vozů ročně. První generace se v letech 2007
až 2014 se prodalo 53 627 kusů. Druhá generace
v letech 2014 až 2020 přidala dalších 55 535
vozů. V naprosté většině šlo o vozy poháněné
turbodieselem (86 %) a s automatickou
převodovkou (73 %). Dosud se Scout nabízel jen

s pohonem všech kol. To se u třetí generace mění,
ovšem varianta s pohonem předních kol bude
k dispozici jen v některých zemích především na
jihu Evropy, nikoliv na českém trhu kde i nadále
zůstává Scout synonymem pro pohon 4x4.
Vůz dlouhý 4703 mm s rozvorem 2688 mm má
zavazadlový prostor o objemu 640 l. Standardně
je vybaven koly 18“, za příplatek 19“. Podvozek
zvýšený o 15 mm na 163 mm v porovnání se
standardní verzí zlepšuje průchodnost terénem,
přičemž charakteristika podvozku poskytuje
řidiči jistotu při ovládání na silnicích i na polních
cestách a cestujícím v obou případech stejnou
míru pohodlí.
V nabídce pohonných jednotek jsou nová
evoluce zážehového čtyřválce 2,0 TSI/140 kW
s točivým momentem 320 N.m a nová generace
turbodieselu 2,0 TDI Evo ve verzích s výkonem 110
kW a točivým momentem 360 N.m resp. se 147
kW a 400 N.m. Všechny se kombinují výhradně se
sedmistupňovou převodovkou DSG a pohonem
všech kol.
V době zahájení prodeje bude k dispozici
jen varianta 2,0 TDI/147 kW 4x4 DSG. Její základní
cena je 926 900 Kč. Ta dosahuje největší rychlost
230 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,8 s při
spotřebě 5,0 l/100 km (emise CO2 133 g/km)
a utáhne přívěs o hmotnosti až 2 t.
Více o výbavě vozu na str. 10 (dostupná po
stažení pdf verze)
více na
www.autoweek.cz

Toyota představuje druhou generaci Mirai
Toyota představuje druhou generaci svého
elektromobilu Mirai s vodíkovými palivovými
články. Nový sedan je delší, širší a plošší
a nově jsou poháněna zadní kola. Toyota
Mirai byla uvedena na trh v roce 2014 jako
první sériově vyráběný vůz s elektrickým
pohonem využívajícím palivové články
(FCEV). Hlavním cílem pro novou generaci

bylo dosáhnout dojezd překonávající
většinu elektromobilů s akumulátory. Díky
přepracovanému systému palivových
článků a efektivnější aerodynamice se
prodloužil o 30 % na 650 km a maximální
výkon se zvýšil na 128 kW. Modulární
platforma GA-L umožňuje podstatně
efektivnější využití obestavěného prostoru
až pro pět cestujících. Rozvor náprav se
prodloužil na 2920 mm a celková délka
vozu se prodloužila na 4975 mm.
Toyota chce s novým Miraiem překonat
prodej první generace desetinásobně.
Nová generace je také o 20 % levnější,
takže v Německu přijde na 63 900 eur
(1 680 000 Kč).

Modernizovaný Koleos s LED světlomety
SUV z korejské produkce Renault
Koleos prošlo mírnou aktualizací vzhledu
a už v základní výbavě dostalo Full LED
hlavní světlomety i 3D svítilny na zádi.
Pro verze s pohonem všech kol je nově
k dispozici také asistent pro jízdu z kopce.
Toto zařízení, dodávané v kombinaci
s turbodieselem Blue dCi 190 4x4 X-Tronic,
pracuje v rychlostech 5-30 km/h. Koleos
pro modelový rok 2021 také zjednodušuje
svou nabídku, která nyní začíná úrovní
výbavy Intens. Všechny pohonné jednotky
(1,3 l TCe 160/116 kW se sedmistupňovou
převodovkou EDC a 2,0 l Blue dCi 190/
140 kW 4x4 s převodovkou X-Tronic) splňují

normu Euro6 DFull. Renault Koleos model
2021 se představí českému trhu hned
z počátku nového roku.

Krátce
Podíl elektrické verze Peugeotu e-208 v Německu překročil 50 % celkového prodeje
modelu 208.
VW rozpouští oddělení Motorsport a pracovníky převádí do vývoje elektromobility.
Oznámení o výrobě prvního evropského elektromobilu Ford v Kolíně n. R. a klesající
produkce Focusu vyvolává obavy o budoucnost továrny v Saarlouis.
více na
www.autoweek.cz

Modernizované Peugeoty 3008 a 5008 v prodeji
Druhá generace kompaktního crossoveru
Peugeotu 3008 se okamžitě po uvedení na trh
v roce 2016 setkala s velkým prodejním úspěchem.
Tak úspěšný model proto nebylo snadné vylepšit
a přitom nic nepokazit. Modernizace přinesla
proměnu přídě, která působí mohutněji a je
i efektivnější z hlediska aerodynamiky. Zcela nové
jsou Full LED světlomety a nový design dostaly
i zadní LED svítilny.
V interiéru dominuje nový 10“ dotykový
centrální displej. Řidič má před sebou uspořádání
Peugeot i-Cockpit, jehož součástí je zcela nový
digitální přístrojový panel. Hlavní technické
inovace jsou dvě – z modelu 508 převzatý
Highway Integrated Assist, představující systém
semiautonomního řízení na úrovni 2, a systém
pro noční vidění Night Vision.
Na výběr jsou přeplňované zážehové motory
– tříválec 1,2 PureTech/96 kW (130 k) a čtyřválec
1,6 PureTech/133 kW (180 k) – a turbodiesel 1,5
BlueHDi/96 kW (130 k). Novinkou jsou verze s plugin hybridním pohonem (PHEV). Hybrid 225 e-EAT8
s pohonem předních kol používá zážehový motor
1,6 l/133 kW (180 k) v kombinaci s elektromotorem
s 81 kW a akumulátorem s kapacitou 13,2 kWh. Při
celkovém výkonu 165 kW (225 k) má dojezd na
čistě elektrický pohon 56 km. Verze s pohonem
všech kol Hybrid4 300 e-EAT8 má motor 1,6 l/
147 kW (200 k) a k elektromotoru s 81 kW se
přidává druhý s výkonem 83 kW u zadní nápravy.
Celkový výkon je 220 kW (300 k) a s akumulátorem

13,2 kWh má dojezd na čistě elektrický pohon
59 km.
Vůz dlouhý 4450 mm s rozvorem náprav
2675 mm má zavazadlový prostor o objemu
520 l/1482 l ve verzi Hybrid resp. Hybrid4
395 l/1357 l. Akční cenová nabídka začíná na 562
000 Kč za verzi Active 1,2 PureTech 130. Varianta
Hybrid 225 e-EAT8 s výbavou Allure Pack přijde
na 1 005 000 Kč a verze s pohonem všech kol
Hybrid4 300 e-EAT8 s výbavou GT začíná od
1 200 000 Kč.
Modernizací samozřejmě prošla i sedmimístná
varianta 5008 s rozvorem náprav prodlouženým
o 165 mm na 2840 mm a délkou 4640 mm. Úpravy
jsou identické jako u modelu 3008. Nabídka
pohonných jednotek sestává z tříválce 1,2
PureTech/96 kW (130 k) a čtyřválce 1,6 PureTech/
133 kW (180 k), ovšem turbodiesel 1,5 BlueHDi se
nabízí kromě verze 96 kW (130 k) i ve výkonnější
podobě se 133 kW (180 k). Pro 5008 nejsou
k dispozici plug-in hybridní verze. Základní akční
cena pro Peugeot 5008 je 605 000 Kč za verzi
Active 1,2 PureTech 130.

více na
www.autoweek.cz

Mercedes-Benz zpřísní podmínky pro výrobu akumulátorů
S masovým zaváděním elektrického
pohonu do vozů Mercedes-Benz souvisí
také odpovědná těžba surovin a jejich
zpracování. V tomto ohledu je nezbytné
zajištění ochrany lidských práv a životního
prostředí v rámci celého výrobního řetězce
od těžby surovin až po hotový výrobek.
V současné době se pozornost zaměřuje
zejména na kobalt a lithium, protože ty
představují základ akumulátorů. Vysoce
rizikové země nejsou z možnosti dodávat
suroviny dopředu vyloučeny, protože
cílem tohoto přístupu je zlepšit podmínky
zaměstnanců v daných zemích.
„Náš dodavatelský řetězec pro elektrické
modely prošel auditem, a to až na úroveň
těžby surovin. Na základě získaných
poznatků budeme instruovat dodavatele
akumulátorů, aby v budoucnu odebírali

kobalt a lithium výhradně z certifikovaných
lokalit. Tímto způsobem lze vedle dětské
práce a dalších sociálních problémů
minimalizovat také environmentální rizika
při těžbě surovin. Do budoucna budeme
pracovat pouze s dodavateli, kteří splní
tyto požadavky,“ uvedl Markus Schäfer,
člen představenstva společností Daimler
a Mercedes-Benz odpovědný za výzkum
a vývoj.

Rinspeed CitySnap pro automatizovanou logistiku
Švýcarský průkopník nekonvenčních
konstrukcí Rinspeed připravuje koncept
rozvážkového vozidla s elektrickým
pohonem CitySnap jako nejnovější
příspěvek do své řady studií Snap
Motion. Vozidlo je navrženo jako součást
vysoce
automatizovaného
systému
s vyzvedáváním z mobilních zásilkových
stanic. Podle společnosti Rinspeed tato
modulární dodávková vozidla nejen
výrazně
sníží
výdaje na poslední
míli, ale také sníží
potřebný
počet

vozidel provozovaných v centrech měst
až o 50 %.
Hlavní idea návrhu Rinspeedu spočívá
v odstranění neefektivity dodávek eliminací
čekacích dob a nedoručených zásilek
při snaze o „just-in-time setkání příjemce
a dodávkového vozidla“. CitySnap
místo toho využívá snadno přemístitelné
zásilkové stanice, které lze na určitou dobu
zaparkovat na vhodná místa, kde budou
pro zákazníky snadno přístupné. Rinspeed
chce koncept CitySnap představit na jaře
roku 2021 a už vede jednání s potenciálními
partnery pro pilotní provoz.

Krátce
Příští generace sedanu Volkswagenu Passat a odvozeného modelu Arteon má být
poslední, nahradit by ji měla Škoda Superb s karoserií liftback.
„Nebýt přísných limitů emisí CO2 by automobilky neinvestovaly do elektromobility,
přitom potřebná technika je dostupná,“ uvádí Transport & Environment.
více na
www.autoweek.cz

Šéf Volva chce zákaz spalovacích motorů
Generální ředitel společnosti Volvo
Cars Håkan Samuelsson se domnívá, že
zákaz vozidel se spalovacími motory by
byl efektivnějším způsobem, jak přimět
automobilky k přechodu na elektrický
pohon, než pokračovat v poskytování
dotací na elektricky poháněné automobily
s akumulátory. Na summitu Future of the
Car, pořádaném deníkem Financial Times,
označil spalovací motor za „technologii
minulosti“ a ocenil příslib britské vlády
povolit od roku 2030 pouze prodej vozidel
s elektrickým pohonem. Potvrdil závazek
Volva být do roku 2030 výrobcem
pouze vozidel s elektrickým pohonem.
Samuelsson věří, že luxusní segment
v elektrifikaci předběhne automobily pro

běžné občany. „Jsme
přesvědčeni, že segment
prémiových automobilů se
postupem času stane plně
elektrickým a naší ambicí
je stát se v tomto segmentu
lídrem,“ uvedl na summitu.
Samuelsson si nemyslí,
že státní podpora prodeje elektromobilů
bude stačit k jejich rozšíření v potřebném
měřítku: „Nikdo nemůže vybudovat
úspěšné a ziskové podnikání spoléháním
se na prodejní pobídky. Dočasné pobídky
mohou pomoci povzbudit průmysl
k správnému rozvoji, ale pro vlády by
bylo efektivnější stanovit jasný program
směřující k elektrické budoucnosti.“

Bernd Pischetsrieder navržen novým předsedou Daimleru
Na konci výroční valné hromadě
společnosti Daimler 31. března 2021 po
14 letech odstoupí její předseda Manfred
Bischoff (78). Po neočekávaném odchodu
bývalého generálního ředitele Daimleru
Dr. Dietera Zetscheho, s nímž se počítalo
pro tento post, byl do funkce předsedy
navržen bývalý generální ředitel koncernu
Volkswagen a bývalý člen představenstva
BMW Bernd Pischetsrieder (72).
Volba by měla být pouhou formalitou.
Jenže jeho nominaci nepřijali s nadšením

zástupci akcionářů. „Šéf
Daimleru Ola Källenius
a celé představenstvo by si
zasloužili progresivnějšího
a v digitálním světě
se
lépe
orientujícího
předsedu dozorčí rady,
který může ovlivňovat
dlouhodobou strategii,“
řekl Marc Tüngler, výkonný ředitel Německé
asociace pro ochranu vlastníků cenných
papírů DSW.

Další témata 49. týdne na autoweek.cz
Autobazary očekávají zvýšený zájem zákazníků
Odpovědná příprava na zimní cestování
Trh ojetin se ČR kvůli koronaviru zmenšil o 100 000 vozů
Akční modely Škoda pro rok 2021
Evropu čeká boom LNG
Elektronická dálniční známka 2021
více na
www.autoweek.cz

Goodyear uvedl mobilní službu výměny pneumatik
S tím, jak stále více zákazníků přechází
k online nakupování a mobilním dodávkám
až domů, služba Goodyear Mobile Install
umožňuje řidičům ve velkých městech USA
nechat si profesionálně nainstalovat nové
pneumatiky, aniž by museli opustit domov.
Zákazníci mohou nakupovat pneumatiky
online a nechat si je odborně nainstalovat
doma bez zvýšených nákladů. Technici
Goodyearu v rámci této služby dodržují
přísná distanční a hygienická opatření.
Zkušený technik dorazí ve zvolený čas
a na určené místo aby zajistil instalaci
pneumatik.
„S možností mobilní instalace pneumatik
se snažíme vyhovět zákazníkům, kteří raději

neopouštějí své domovy, aby si nechali
pneumatiky nainstalovat, stejně jako těm,
kteří mohou jednoduše těžit z ušetřeného
času. Naše nejmodernější dodávka
poskytuje stejně kvalitní proces montáže,
vyvažování a instalace, jaký očekáváte
v servisu, aniž byste museli opouštět
domov, pracoviště nebo fotbalové hřiště
vašeho dítěte,“ konstatoval manažer
mobilních služeb společnosti Goodyear
Ryan Hartschuh.

Akumulátorový šroubovák IXO Classic je zpět
Společnost
Bosch
optimalizovala
akumulátorový šroubovák IXO Classic.
Zkrátila nabíjecí dobu o 30 %, takže
je připraven k opětovnému použití za
méně než dvě hodiny. Třístupňový LED
indikátor nabíjení umožňuje uživatelům
neustále sledovat, jak dlouho mohou ještě
šroubovat, vrtat či za pomoci různých

nástavců z kolekce IXO vykonávat jiné
činnosti.
IXO Classic kombinuje výraznou
siluetu s jemnými křivkami současné
generace a tradiční zbarvení s klasickou
zelenou barvou Bosch a červenými
ovládacími prvky. S prodejem více než 19
milionů kusů je tento kultovní šroubovák
nejpopulárnějším elektrickým nářadím na
světě. Za úspěchem stojí dlouhodobý vývoj
a unikátní funkce. Díky regulaci otáček se
IXO liší od šroubováků stejné třídy na trhu.
Čím silněji je spínač stisknutý, tím rychleji
IXO šroubuje. Šroubování na nejméně
dosažitelných místech je možné pomocí
úhlového a excentrického nástavce.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Nový šéf marketingu
a komunikace AAA Auto
AAA Auto najala Karla Smrže jako nového
ředitele marketingu a komunikace. V rámci
této pozice povede interní marketingový
tým a bude zajišťovat kompletní řízení
marketingu a komunikace všech značek
skupiny Aures Holdings v České republice,
na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Mezi ty
kromě AAA Auto patří například prodejce
zánovních vozů Mototechna, inovační
laboratoř AuresLab nebo půjčovna vozů
Mototechna Drive.
Cílem Smrže v rámci společnosti je
zejména rozvíjet marketing na pozici
respektovaného oddělení v rámci celého
holdingu. „Mám okolo sebe skvělý tým,
který je i v této složité době maximálně
motivovaný dělat skvělou práci pro firmu,“
říká Karel Smrž.

České BMW bude měnit
generálního ředitele
Generální ředitel českého BMW Group
Stephan Deppe se po třech letech chystá
přesunout do vedení jedné z obchodních
divizí BMW Niederlassung v Německu. Kdo
ho nahradí v Praze?
Od 1. března 2021 převezme pozici
generálního ředitele BMW Group Česká
republika Federico Izzo (47). Federico Izzo je
francouzské a italské národnosti a pro BMW
na různých pozicích pracuje již 13 let. Ve
světě marketingu se ale pohybuje více než
dvě desetiletí. Pracovní zkušenosti získával
na různých pozicích v BMW Italia S.p.A.,
ale také v salcburské centrále společnosti
pro střední a jihovýchodní Evropu. Izzo měl
na starosti aktivity nejen značky BMW, ale
také Mini. Do pozice generálního ředitele
BMW Group Česká republika Federico Izzo
přechází z postu ředitele marketingu BMW
Italia S.p.A.

více na
www.automakers.cz
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Ocenění
SmartBest pro JLR
za systém Pivi Pro

Škoda Octavia
Scout – už potřetí

Hon na staré levné
ojetiny

Hyundai představuje
platformu pro
elektromobily E-GMP

AAA Auto je
jedničkou
v on-line prodeji

Škoda Octavia Scout – už potřetí
Třetí generace Škody Octavia Scout přichází
nejen s robustnějším vzhledem navenek, ale
i s úpravami v interiéru a specifickými prvky
výbavy.
V interiéru jsou použity speciální materiály vč.
lišty ze dřeva. Potahy sedadel mají specifický
design Scout. Přední sedadla jsou vybavena
sedáky umožňujícími jeho protažení. Specifické
je i ovládání infotainmentu na 10“ dotykovém
displeji a animace na 10,25“ displeji virtuálního
kokpitu umožňující zobrazení okolí vozu.
Infotainment je standardně vybaven hlasovým
ovládáním pomocí digitální asistentky Laura.
Součástí standardní výbavy je funkce off
road, která upravuje reakci motoru na pohyb
akcelerátoru a převodovky, a nově se přidává
asistent pro jízdu ze svahu udržující v klesání
stálou rychlost 30 km/h.

Pohon 4x4 je zajištěn prostřednictvím
6. generace mezinápravové lamelové spojky.
Nově integrovaná řídicí jednotka přizpůsobuje její
reakci i jízdnímu režimu a stylu jízdy řidiče, takže
dokáže reagovat předvídavě – ještě před tím,
než dojde k prokluzu předních kol.
Nabídka asistenčních systémů se rozšířila jako
u jiných verzí nové Octavie, tedy včetně systému
Assisted Driving 2.0 umožňujícího autonomní řízení
2. úrovně až do rychlosti 210 km/h. Při jeho využití
musí mít řidič stále ruce na volantu, což sleduje
systém Hands-on-Detection na volantu. Za
příplatek je k dispozici také adaptivní podvozek
DCC.
Novinkou v bezpečnostní výbavě je
standardně dodávaný centrální airbag mezi
řidičem a spolujezdcem. Objem nádrže paliva
je 55 l, tedy o 10 l víc než u standardní verze.
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Hon na staré levné ojetiny
Po celé Evropě roste zájem o starší levná ojetá
auta, protože stále více lidí se chce vyhnout
jízdě v hromadných dopravních prostředcích.
Současně ale kupující nehodlají v této složité době
s nejistou budoucností do aut investovat příliš velké
prostředky. Za ojetá levná auta platí hotově.
Údaje analytickou firmou IHS Markit a online
obchodníkem s automobily AutoScout24 ukázaly,
že v celé Evropě došlo k výraznému posunu
v registraci starších ojetých automobilů, stejně jako
k prudkému nárůstu internetového vyhledávání
starších vozidel. Tento trend samozřejmě není
dobrou zprávou pro hromadnou dopravu ani
pro životní prostředí. Ukazuje se, že stará auta,
neplnící současné emisní limity, jsou mnohem
více žádaná než nová vozidla s elektrickým
pohonem.
Výkonný ředitel AutoScout24 Edgar Berger
uvedl, že zatímco individuální mobilita se kvůli
pandemii stala důležitější, spotřebitelé se kvůli
ekonomické nejistotě stali opatrnější při vydávání
peněz.
Ameen Sultani, generální ředitel londýnské
společnosti Nawaie Motoring, uvádí, že ceny

automobilů starších více než deset let a s cenou
do 3000 liber vyskočily o 25 %, protože kupující,
kteří dosud jezdili do zaměstnání vlaky a autobusy,
hledají dostupné alternativy. „Cokoli s cenou do
3000 liber se prodá velmi rychle,“ uvedl.
Ve Francii registrace ojetých vozidel starších
15 let ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostly o 16 %.
Ve Španělsku registrace ojetých vozidel starších
20 let vzrostly o 25 % a u vozidel starších 15 let
o 16 %.
Online trh s automobily AutoScout24
pro agenturu Reuters uvedl, že internetové
vyhledávání vozidel starších 20 let vzrostlo ve
Francii o 80 %, v Nizozemsku o 77 % a v Belgii
o 59 %.
Kromě možného negativnímu dopadu
na ambiciózní cíle EU se snižováním emisí
CO2 přechod k individuální mobilitě zasahuje
i hromadnou dopravu, která kvůli tomu v řadě
zemí volá po státních dotacích. Aktivista
Greenpeace Sam Chetan-Welsh uvedl, že odklon
od veřejné dopravy představuje větší problém
pro životní prostředí, než starší automobily na
silnici.
více na
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Ocenění SmartBest pro JLR za systém Pivi Pro
Společnost Jaguar Land Rover získala od
poroty AutoBest za systém Pivi Pro ocenění
Smar tBest 2020 udělované za nejlepší
technologie v automobilovém průmyslu. Systém
Pivi Pro tvoří klíčovou součást vozů značek
Jaguar a Land Rover. Prostřednictvím obrazovky
s vysokým rozlišením a hardwaru, který najdeme
u nejnovějších chytrých telefonů, umožňuje
ovládání všech funkcí vozidla.

neustálé připojení, zábavu a okamžitou dostupnost
nejnovějších aktualizací. Fungování systému Pivi
Pro lze přirovnat k mozku – každá polovina má
své vlastní připojení a umožňuje nepřerušovanou
obsluhu. Stejně jako v mozku zajišťuje jedna
polovina racionální funkce, např. fungování
systému SOTA, zatímco druhá je zaměřena
na kreativní úkony,“ dodal Peter Virk, ředitel
Connected Car and Future Technology JLR.

K infotainmentu lze pomocí Bluetooth připojit
dvě zařízení najednou. To umožňuje řidiči
i spolujezdci využívat připojení souběžně. Pokud
například spolujezdec přehrává prostřednictvím
svého zařízení hudbu, řidiči to nijak nebrání
v přijímání telefonických hovorů s funkcí
handsfree.

Systém Pivi Pro má vlastní napájecí zdroj, který
umožňuje jeho okamžité spuštění. Navigace je
tak k dispozici již ve chvíli, kdy řidič usedá za
volant, a systémové aplikace jako Spotify, Deezer
či TuneIn jsou funkční i bez připojeného telefonu.
Mezi další funkce patří připojení kalendářů
Google či Microsoft Outlook. Řidič se může
prostřednictvím handsfree připojovat k důležitým
hovorům.

Systém Pivi Pro svým jednoduchým ovládáním
řidiči umožňuje plně se soustředit na řízení – 90
% běžně využívaných funkcí je prostřednictvím
obrazovky dostupných nanejvýš na dvě kliknutí.
„Pivi Pro je výsledkem skvělé práce našich
softwarových inženýrů a jsme moc rádi, že byl
vyznamenán tímto oceněním. S LTE modemem
a eSIM kartou, umožňujícími funkci Software Over
The Air (SOTA), přehrávání hudby a používání
aplikací, přinášejí naše nové modely zákazníkům

Pokročilá konektivita systému SOTA (Software
Over The Air) umožňuje stahování a instalaci
softwarových aktualizací na dálku bez nutnosti
navštěvovat autorizované prodejce. Aktualizace
se stahují na pozadí a zákazníci jsou informováni
o důležitých změnách. Pro aktualizace, které
vyžadují vypnutí vozidla, si mohou zákazníci sami
určit čas, který jim nejlépe vyhovuje.
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Hyundai představuje platformu
pro elektromobily E-GMP
Skupina Hyundai Motor Group, jejíž součástí
jsou značky Hyundai, Kia a Genesis, představila
svoji první platformu E-GMP vyhrazenou pro
elektromobily s akumulátory s 800 V technologií.
Platforma Electric-Global Modular Platform
(E-GMP) má modulární strukturu a je vysoce
standardizovaná, aby se snížila složitost. Umožňuje
použití pohonu zadních nebo všech kol.
Dosavadní platformy skupiny jsou primárně
přizpůsobeny pohonům se spalovacími motory.
Platforma E-GMP pro elektromobily má mnoho
výhod včetně větší ﬂexibility při vývoji, lepšího
jízdního výkonu, většího dojezdu, optimalizované
bezpečnosti a více prostoru pro cestující
a zavazadla. Podle společnosti Hyundai ji lze
použít ve většině segmentů včetně sedanů, SUV
a crossoverů.
Hyundai očekává, že vyhrazená elektrická
globální modulární platforma E-GMP mu umožní
zkrácení času a nákladů na výrobu snížením
počtu komponent o 60 %. Platforma E-GMP
skupině Hyundai Motor Group umožní rozšířit
řadu elektromobilů v relativně krátkém období.
Elektrické vozidlo, založené na platformě E-GMP,

nabídne na jedno nabití dojezd 500 km i víc,
což je zlepšení o nejméně 23 % oproti modelu
Kona EV, který v řadách elektromobilů Hyundai
disponuje nejdelším dojezdem.
Společnost Hyundai Motor a její sesterská
společnost Kia Motors si kladou za cíl v roce
2025 společně prodat 1 milion elektromobilů
a stát se třetím největším dodavatelem vozidel
s elektrickým pohonem. Do roku 2025 slibují
23 nových elektromobilů včetně 11 plně
elektricky poháněných modelů. Součástí plánu
je od začátku příštího roku představit rodinu
elektromobilů pod nově vytvořenou značkou
Ioniq. Platforma E-GMP má být poprvé použita
v roce 2021 v novém modelu Ioniq 5 a u zcela
nového elektromobilu značky Kia.
Pětiprvkové zavěšení zadních kol a náprava
s integrovaným pohonem IDA (Integrated Drive
Axle) zajišťují vyšší jízdní komfort a ovladatelnost.
Pohon E-GMP se skládá z výkonného trakčního
elek tromotoru, převodovk y a měniče
integrovaných do jednoho modulu. Maximální
otáčky motoru mají být až o 70 % vyšší než
u předchozích elektromotorů. Vysokootáčkový
motor může být menší a lehčí se srovnatelným
výkonem. Dnes jsou elektromobily a infrastruktura
pro rychlé nabíjení vybaveny převážně
400 V systémy, které podporují nabíjecí
výkon 50 až 150 kW. S 800 V infrastrukturou
umožňuje nabíjecí výkon až 350 kW a rychlejší
nabíjení.
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AAA Auto je jedničkou v on-line prodeji
Stejně jako v jiných sektorech maloobchodu,
i na trhu ojetých vozů urychlila pandemie
koronaviru rozvoj on-line prodeje. Nástup
nakupování ojetin přes web začal již před
pandemií, ale během letošního roku se z něj na
trhu vozů z druhé roky stalo hlavní téma.

Podobný trend je i ve Velké Británii, kde se
jenom v průběhu posledního roku prodalo
přes 10 000 aut v roce 2020. Průzkum anglické
společnosti AM zjistil, až 40 % Britů se chce při
nákupu vyhýbat showroomu a svůj nákupní
proces přesunout více do on-line prostředí.

„Světový trend online prodeje ojetých vozů
v mnoha zemích překračuje nárůst o více než
100 %. Tento trend je znatelný hlavně v západní
Evropě a v USA. Důležité je, že aaaauto.cz není
pouze webová stránka s nabídkou aut, ale
skutečně umožňuje zprocesovat celý nákup
online. Od výběru vozu, přes zaplacení až po
doručení domů – o svátku, o půlnoci, kdykoliv,“
říká výkonný ředitel inovační laboratoře AuresLab
z holdingu Aures, provozovatele mezinárodní sítě
AAA Auto, Stanislav Gálik.

Výhodou pro společnost AAA Auto je, že
již v první vlně zavedla on-line prodej, na který
si zákazníci čím dál tím více zvykají. Prodejce,
vybavený osobními ochrannými prostředky,
přiveze vydesinfikovaný vůz zákazníkovi až
před dům. „Již v průběhu jarní vlny pandemie
COVIDu jsme umožnili plnohodnotný on-line
nákup z pohodlí domova včetně doručení
vydesinfikovaného vozidla domů. Nadále
intenzivně zdokonalujeme procesy, které
umožňují opravdu bezkontaktní, bezpečný
a pohodlný nákup tak, jak to lidi znají z běžných
e shopů,“ konstatuje Stanislav Gálik.

Globální trend on-line prodeje ojetých vozů
roste o více než 100 %. Nejvíc napřed jsou v USA.
Podíl ryze online pořízených automobilů na
B2C trhu je přibližně 1 %. Při celkovém prodeji
40 milionů automobilů již prodej on line dosáhl
jenom u největších hráčů v součtu přes 400 000
vozidel. Důležité je říct, že nejde o žádné pseudo
on-line procesy, ale o opravdové objednání online a doručení k rukám zákazníka přesně tak,
jak to známe z běžného e-commerce.

AAA Auto se v průběhu roku etablovalo jako
jednoznačná jednička on-line nákupu ojetého
vozu v České republice i na Slovensku. V první
vlně pandemie v březnu a dubnu prodalo
v České republice a na Slovensku on-line
2200 aut a v druhé vlně během října a listopadu
už přes 3000 a další ještě do tohoto výsledku
přidá.
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