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Hvězda pro soukromé motoristy
Dacia uvádí na trh novou generaci
n e j p ro d á va n ě j š í h o vo z u ev ro p s k ý m
soukromníkům – hatchbacku Sandero a jeho
oblíbené crossoverové varianty Sandero
Stepway. Tato modelová řada je od roku 2017
v Evropě nejprodávanější pro soukromé kupující.
Sandero představuje třetinu celkového prodeje
značky Dacia. Dosud se prodalo 2,1 milionu
těchto vozů, přičemž 65 % (1,3 milionu vozů) z toho
představuje verze Stepway V České republice se
za osm let prodalo 20 000 těchto vozů.
Nová generace přináší po stránce vzhledu
logickou evoluci navazující na předchozí
generace. Pohled do interiéru ale ukazuje,
že zde je všechno úplně jinak. Nové Sandero
a Sandero Stepway používá nejmodernější
alianční modulární platformu CMF-B, známé mj.
z nejnovější generace Renaultu Clio.

Do výbavy se díky tomu dostává nejmodernější
technika aniž by to bylo na úkor jednoduchosti,
robustnosti a cenové dostupnosti. Dosažení
příznivé ceny vychází z rozhodování o tom, co je
nutné použít z hlediska legislativy a co zákazníci
skutečně vyžadují. Tyto požadavky se postupně
vyvíjejí a nová generace na to reaguje. Proto
se na verzi Stepway objevují střešní ližiny a už
v základní výbavě se rozšiřuje využívání chytrých
telefonů, protože právě to si zákazníci žádají.
Motory jsou k dispozici zážehové tříválce 1,0 l.
Základem je nepřeplňovaný SCe 65/49 kW. Motor
TCe 90/67 kW s přeplňováním turbodmychadlem
je připraven i v hospodárné verzi TCe 100 LPG
(Eco-G 100), která je při pohonu na LPG nejen
úspornější, ale i výkonnější (74 kW) a dynamičtější.
Při jízdě na benzin má stejné parametry jako
TCe 90. Přestože má tato varianta druhou nádrž
na 40 l LPG, její zavazadlový prostor si uchoval
nezměněný objem 328 l. Použití LPG přímo
z výroby je levnější než CNG, propan je dostupný
v celé Evropě a o tento pohon je v mnoha
zemích velký zájem – ve Francii se čtvrtina vozů
Dacia prodává s pohonem na LPG.
Sandero se vyrábí v Tangeru a Casablance,
Sandero Stepway se kromě toho vyrábí i v Pitesti.
Cenová nabídka pro český trh bude zveřejněna
začátkem ledna a první vozy by k zákazníkům
měly dorazit na přelomu ledna a února. Základní
cena bude muset být poněkud vyšší než dosud,
protože ji zvyšují prvky požadované legislativou.
I nadále by měla být v porovnání s konkurencí
velmi příznivá.
Více na str. 10
více na
www.autoweek.cz

Toyota jediným vlastníkem závodu v Kolíně
Za účasti prezidenta závodu Koreatsu
Aokiho, ředitele českého zastoupení
Toyoty Martina Pelešky a starosty města
Kolína Michaela Kašpara bylo slavnostně
odhaleno nové jméno automobilky Toyota
Motor Manufacturing Czech Republic.
Firma bude vystupovat pod obchodním
názvem TMMCZ.
Společný podnik vznikl v roce 2002, od
roku 2005 vyrábí malé vozy Toyota Aygo,

Peugeot 108 a Citroën C1 a je jedním
z největších exportérů. V jejich výrobě
bude pokračovat i nadále. Toyota investuje
do rozšíření kapacity a modernizace
čtyři miliardy korun. V průběhu roku 2021
přibude výroba modelu Toyota Yaris
s hybridním pohonem. „Náš závod se stává
plně součástí skupiny Toyota Motor Europe,
která má v Evropě v současné době již
osm závodů, vývojové centrum a několik
logistických center. Zvýšená poptávka
po našich vozech a příprava na výrobu
nového modelu přinese i zahájení výroby
na tři směny od 28. 2.,“ uvedl prezident
TMMCZ Koreatsu Aoki.

Výrobci automobilů v EU vítají dohodu
Evropská
asociace
výrobců
automobilů ACEA vítá uzavřenou dohodu
o budoucích obchodních vztazích mezi
Evropskou unií a Velkou Británií. Tato
dohoda přináší evropským výrobcům
velkou úlevu, protože jim umožňuje vyhnout
se katastrofickému dopadu Brexitu bez
dohody. ACEA však současně konstatuje,
že nemůže zcela posoudit dopady
dohody, dokud nebudou zveřejněny
všechny její technické podrobnosti.
Teprve poté bude jasné, zda dohoda
plně odráží zájmy výrobců automobilů
v EU a jejich dodavatelských řetězců.
S přibližně 30 000 součástkami, použitými
při konstrukci jednoho automobilu a ještě
mnohem větším počtem při výrobě
nákladních vozidel, se automobilový

průmysl spoléhá na hladké dodávky justin-time. Ve srovnání s dnešní situací přináší
uzavřená dohoda pro průmysl mnohem
větší byrokratickou a regulační zátěž.
V roce 2019 bylo z Velké Británie do EU
vyvezeno 806 867 motorových vozidel za
14,3 miliardy eur a díly za 5,5 miliardy eur.
Z EU bylo do Velké Británie vyvezeno 2,2
milionu vozidel v hodnotě 39,6 miliardy eur
a díly za 10,3 miliardy eur. Z celkem 823 000
zaměstnanců v automobilovém průmyslu
Velké Británie jich minimálně 10 % pochází
ze zemí EU.
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Emil Frey v ČR spouští webový portál autosphere.cz
Zájem o rozvoz jídla byl u Dáme jídlo o Vánocích větší než dřív
Toyota zastavuje výrobu ve Francii a Velké Británii
více na
www.autoweek.cz

Spojení Fiat-Chrysler a Peugeot dostalo zelenou
Společnost Fiat Chrysler a francouzská
skupina PSA získaly souhlas evropského
antimonopolního úřadu s fúzí, z níž vzejde
čtvrtý největší výrobce automobilů na
světě s hodnotou 38 miliard dolarů poté, co
se zavázaly posílit společnosti Toyota Motor
v oblasti užitkových vozů. Když FCA a PSA
podaly žádost o schválení fúze do Bruselu,
Evropská komise vyjádřila obavy, že nová
firma může získat nespravedlivou výhodu
v Belgii, České republice, Francii, Itálii, Litvě,
Polsku, Portugalsku, Řecku a na Slovensku,
protože obě společnosti v těchto zemích
již mají vysoký podíl na trhu. Evropská
komise uvedla, že PSA prodlouží svoji
dohodu o dodávkách pro Toyotu zvýšením
kapacity a snížením převodních cen
pro lehká užitková vozidla, náhradní díly
a příslušenství, aby vyřešila obavy z narušení
hospodářské soutěže v EU. Fiat a PSA také

umožní soupeřům přístup k jejich sítím
servisů, aby jim pomohly expandovat na
trhu, uvedl donucovací orgán EU v oblasti
hospodářské soutěže.
Ovládajícím akcionářem FCA je Exor,
holdingová společnost italské rodiny
Agnelliů, zatímco hlavními akcionáři PSA
jsou rodina Peugeotů, francouzská vláda
a čínská společnost Dongfeng.

Volkswagen přijímá objednávky na elektrické SUV ID.4
Volkswagen
spouští
druhou
fázi
předprodeje
elektricky
poháněného
SUV ID.4. Po speciální edici ID.4 1ST a ID.4
1ST Max s exkluzivní výbavou je na výběr
prvních 5 verzí s předem nakonfigurovanou
výbavou, elektromotorem o výkonu 150
kW a akumulátorem o kapacitě 77 kWh,
s nímž lze ujet až 520 km (podle WLTP).

Informační systém pracuje s displejem až
12“. Zavazadlový prostor má objem 543 l
a připojit lze brzděný přívěs o hmotnosti až
1200 kg.
Stupně výbavy nesou označení Life
(1 167 900 Kč), Business (1 269 900 Kč), Family
(1 299 900 Kč), Tech (1 383 900 Kč) a Max
(1 470 900 Kč). Sériová výbava zahrnuje
mj. světlomety LED, adaptivní tempomat
ACC, asistent pro jízdu v dopravní
koloně, služby We Connect, systém pro
bezkabelové propojení chytrého telefonu
App-Connect Wireless, navigační systém,
klimatizaci a střešní nosiče.
Od ledna 2021 bude možné objednávat
také verze s kratším dojezdem a méně
výkonnými elektromotory – verze City
s menší sadou akumulátorů s kapacitou
52 kWh ujede 340 km (WLTP).
více na
www.autoweek.cz

Toyota Yaris získala ocenění za bezpečné airbagy
Toyota Yaris získala za vývoj a instalaci
centrálních airbagů prestižní ocenění
SafetyBest 2020. Yaris je prvním modelem
evropské třídy malých vozů s tímto prvkem
výbavy. Rozhodla o tom porota AutoBest,
složená ze 31 zástupců evropských
motoristických magazínů. Nový Yaris se
současně probojoval mezi finalisty soutěže
AutoBest 2021 – Nejlepší koupě mezi
evropskými vozy.
Při návrhu a vývoji nové Toyoty Yaris,
postavené na nové podvozkové platformě
GA-B, se uplatnily všechny nejnovější
bezpečnostní opatření včetně velmi
robustní a pevné struktury karoserie ve
prospěch co nejlepší ochrany posádky. Vůz
je prvním modelem značky Toyota, který
bude centrálními airbagy SRS vybaven.
Tyto airbagy, tvořící součást standardní

výbavy, se aktivují v případě bočního
nárazu a pomáhají zamezit vzájemnému
střetu hlav osob na předních sedadlech.
Ocenění SafetyBest získala Toyota již
podruhé. V roce 2017 jej obdržela za
standardní implementaci systému Toyota
Safety Sense v celé své modelové nabídce.

Víceúčelový pick-up Isuzu D-Max
Nová
generace
Isuzu
D-Max
je
automobilem
plnícím
potřeby
soukromých zákazníků, ale současně

zůstává všestranným pracantem do
nepohody
schopným
tahat
těžké
přívěsy. Přináší nejmodernější asistenční
systémy Isuzu Advanced Driver Assistance
Systems (ADAS) a infotainment. Karoserie
a podvozek byly rozsáhle přepracovány,
aby se zlepšila mobilita v terénu, odolnost
a výkonnost. Proměnou prošel také
turbodiesel 1,9 l/120 kW (163 k). Nový
D-Max bude k dispozici s karoseriemi
Single Cab, Space Cab a Double Cab
a ve čtyřech úrovních výbavy, přičemž
ve vrcholné verzi V-Cross představuje
alternativu k SUV.
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Velké rozdíly v kvalitě infolinek zásilkových přepravců
Nová aplikace MyŠkoda
Vylepšení pro Škodu Fabia Rally2 evo
více na
www.autoweek.cz

Apple připravuje elektromobil s revolučním akumulátorem
Společnost Apple Inc. činí pokroky
s vývojem autonomních automobilů, takže
si podle agentury Reuters údajně stanovila
za cíl zahájit jejich výrobu v roce 2024.
Vozidlo s elektrickým pohonem by mělo
používat vlastní akumulátor s průlomovou
technologií LFP, neboli lithio-železofosfátové články.
Prácenavývojiautomobilupřezdívaného
iCar začaly roku 2014, když byl zcela od
nuly zahájen Project Titan. Vývoj ovšem
probíhal velmi nerovnoměrně a v jednu
chvíli Apple práce zcela přerušil s tím, že se
zaměří jen na vývoj software. Společnost
Apple údajně hodlá navrhnout osobní
vozidlo pro masový trh, což je v kontrastu

s konkurenty. „Pokud
na planetě existuje
nějaká společnost,
která na to má
potřebné zdroje, pak je to Apple. Zároveň to
ale není mobilní telefon,“ uvedl pro Reuters
bývalý pracovník projektu Titan. Zatím
není jasné, kdo by měl automobil značky
Apple vyrábět, ale zdroje Reuters uvedly,
že se společnost bude při výrobě spoléhat
na partnera. Stále zde je i možnost, že se
Apple místo výroby automobilu pod vlastní
značkou rozhodne omezit rozsah svého úsilí
pouze na systém autonomního řízení, který
bude integrován do vozidla z produkce
tradiční automobilky.

Předseda dozorčí rady Bosch proti elektromobilitě
Předseda
dozorčí
rady
společnosti
Bosch
Franz
Fehrenbach
obvinil EU, že
j e d n o s t ra n n ě
upřednostňuje
elektricky
poháněné
automobily
s akumulátory, a tím ve skutečnosti
poškozuje ochranu klimatu. „Každý
ví, že ani elektromobily v německém
a celoevropském mixu výroby elektřiny
nejsou, na rozdíl od toho, co se často
tvrdí, klimaticky neutrální. Přesto se s nimi
zachází jako s vozidly s nulovými emisemi
CO2, protože zákonodárci neberou
v potaz energetickou bilanci při výrobě

elektrické energie pro nabíjení,“ prohlásil
Fehrenbach
novinám
Stuttgarter
Nachrichten.
Kromě toho Fehrenbach upozorňuje,
že pro výrobu článků akumulátorů je
zapotřebí velké množství elektrické
energie: „Tyto články pocházejí především
z Asie, kde je velmi vysoký podíl elektřiny
vyráběné v uhelných elektrárnách. Tady
se, na rozdíl od spalovacího motoru,
používá dvojí měřítko a děje se tak na
úkor klimatu. Chybí i obnovitelné zdroje
elektrické energie a potřebná kapacita
výroby článků akumulátorů. Politici, že
zejména na úrovni EU, se nicméně shodují
na zákazu motorů s vnitřním spalováním,
i když je lze provozovat také klimaticky
neutrálním způsobem.“
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Pojistné podvody motoristů jsou stále rozšířené
Místo vlastnění auta sdílení nebo spolujízda – Toyota KINTO Europe
více na
www.autoweek.cz

Nové hybridní kolo pro Škodu Octavia
Společnost Alcar Bohemia uvedla na
trh novou generaci svého úspěšného
hybridního kola a jako první jej nabízí
pro čtvrtou generaci nejprodávanějšího
vozu v České republice Škoda Octavia.
Hybridní ocelové kolo 2.0 je jednodílné
a je opatřené novou generací ještě
odolnějšího antracitového laku. Díky ECE
homologaci se hybridní kolo nezapisuje
do TP vozidla a k jeho montáži se použije
originální příslušenství. Hybridní kolo 2.0
v originálním rozměru 6,5x16 ET46 je
schválené i pro předcházející generaci
Škoda Octavia III, Volkswagen Golf VII,
Seat Leon a Audi A3.

Kromě Hybridního kola 2.0 Alcar
Bohemia pro novou Škodu Octavia nabízí
také pestrou nabídku designů litých
kol včetně kol v originálních rozměrech
i klasická ocelová kola značky Alcar
Stahlrad.

Autoservisy: osobní poradenství důležitější než internet
Pokud s vozidlem něco není v pořádku,
hledá jeho majitel radu. Odborníci německé
organizace pro monitorování motorových
vozidel KÜS zjistili, že pro většinu řidičů je
stále nejdůležitější osobní poradenství.
Informace z internetu osobnímu dialogu
nemohou konkurovat. Pokud je na vozidle
potřeba provádět opravu, 37 % řidičů
jako první zdroj informací volí nezávislý
autoservis, 31 % konzultuje autorizovaný
servis a 16 % požádá o radu známé. Pouze

10 % motoristů jako primární zdroj informací
použije internet. Až 73 % motoristů uvádí, že
by raději dostalo doporučení na autoservis
od známých než by hledali doporučení na
internetu.
Internet se využívá hlavně k porovnání
cen. Špičkovými produkty jsou v tomto
ohledu pneumatiky a více než polovina
řidičů je ochotna online nakupovat
navigační systémy, kola nebo střešní
boxy. Služby související s automobily se
prostřednictvím internetu zkoumají jen
zřídka, přičemž 81 % motoristů zahájí hledání
pomocí vyhledávače. Potenciál online
rezervací služeb autoservisů je vysoký. Je
na provozovatelích autoservisů, zda jej
dokáží využít. Pokud autoservisy nechtějí
přijít o zákazníky, musejí investovat do online
komunikace.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Ve Fordu končí služebně
nejstarší manažer
Nedávno oslavil 23 let ve firmě, ale vzápětí
se s automobilkou nedohodl na další
spolupráci – v české Ford Motor Company
31. prosince 2020 končí služebně nejstarší
manažer. Bývalý novinář Martin Linhart
nastoupil do pozici šéfa komunikace FMC
v roce 1997 a v současnosti patří k několika
nestorům v oboru, kteří zůstali věrni své
židli více než 20 let. Ve Fordu přežil několik
generálních ředitelů. Novináři oceňovali
na jeho práci nejen kvalitní servis, ale
také unikátní eventy, které přispívaly
k dlouhodobému budování vztahů Fordu
s médii.
Martin Linhart (61), který ve firmě de
iure fungoval jako externí spolupracovník,
okomentoval ukončení své kariéry ve Fordu
pro Automakers: „Důvodem je zřejmě tlak
na úspory, automobilka vypsala na pozici
výběrové řízení a bude zřejmě hledat
levnější řešení. Novou práci zatím nemám,
budu se rozhlížet po dalším uplatnění
v příštím roce.“ Česká FMC vypsala na
Linhartovu pozici tendr, který by se měl
uzavřít letos v lednu. Požaduje zkušeného
PR manažera. Podle dostupných informací
je mezi zájemci více než desítka lidí, včetně
současných i bývalých PR manažerů.

Změna v oddělení Komunikace
společnosti Škoda Auto
Christian Heubner od 1. ledna 2021
přebírá vedení celosvětové komunikace
produktu společnosti Škoda Auto. Na
této pozici ponese odpovědnost za
komunikování veškerých témat z oblasti
techniky, produktů a motorsportu. Bude
podřízen vedoucímu útvaru komunikace
Škoda Auto Jensi Katemannovi. Christian
Heubner nastoupil do útvaru Komunikace
koncernu Volkswagen v roce 2008 a od té
doby působil na různých řídících pozicích.
Ve společnosti Škoda Auto zúročil své
dlouholeté zkušenosti od poloviny roku 2017
jako vedoucí Managementu komunikace.
Navíc je v české automobilce pověřen
zastupováním
vedoucího
oddělení
Komunikace. Před svým příchodem do
Mladé Boleslavi Heubner řídil sportovní
komunikaci
značky
Volkswagen
a koordinoval mezinárodní komunikační
aktivity
mezi
značkami
koncernu
Volkswagen.
Dosavadní vedoucí Hermann Prax
nastoupí do čela public relations ve
společnosti Porsche Holding Salzburg
(PHS).
více na
www.automakers.cz
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Dacia Sandero
a Sandero
Stepway
Kde všude je
Škoda Auto doma

Online prodej ojetin

Historie motorů
Laurin & Klement
a Škoda

Dacia Sandero a Sandero Stepway
Novou generaci zvolila mezinárodní porota
mezi finalisty ankety AutoBest – Best Buy Car
Europe 2021. Ač se vnější rozměry změnily jen
minimálně, interiér je prostornější, lépe vybavený
a podstatně komfortnější než dosud. Mírně se
zvětšil i zavazadlový prostor, který nyní má objem
328 l/1455 l.
Crossoverová verze Stepway se v nové
generaci od hatchbacku Sandero odlišuje
mnohem víc než dosud – v podstatě jde
o svébytný model odlišný i v interiéru.
K p o zo r u h o d n é m u p o s u n u d o š l o
v infotainmentu. Využívají se při tom systémy
vyvíjené u Renaultu, nicméně při jejich výběru
byla opět rozhodující cenová dostupnost.
Ve všech úrovních je připraven držák s USB
připojením mobilního telefonu. K dispozici jsou tři
úrovně. V základní Media Control je připravena
dokovací stanice pro chytrý telefon, který zde

nahrazuje displej infotainmentu. Rádio má
ovládání na volantu. Ve střední úrovni Media
Display je 8“ dotykový displej zobrazující data
z připojeného telefonu.
Vrcholný systém Media Nav je vybaven
vestavěnou navigací a bezdrátovým spojením
s telefonem. Sandero je jediným vozem v tomto
segmentu nabízejícím takovýto systém. Media
Nav je pozoruhodný jednoduchostí ovládání
s příkladnou logikou, z níž by si tvůrci mnohem
dražších systémů i prémiových značek měli vzít
příklad.
Z nejmodernější techniky jsou v nabídce
mj. elektrická ruční brzda a LED světlomety pro
denní svícení (pro dálková světla jsou k dispozici
jen halogeny). Mezi asistenčními systémy už
nechybějí ani systém automatického nouzového
brzdění, hlídání mrtvého úhlu či parkovací
senzory vpředu i vzadu.

více na
www.autoweek.cz

Kde všude je Škoda Auto doma
Škoda Auto je firma s globální působností.
I když jejím domovem je Česká republika, vozy se
značkou Škoda opouštějí výrobní linky i v jiných
zemích, a na jiných kontinentech.

Škoda Auto v současnosti nabízí zákazníkům
deset modelových řad osobních automobilů:
Citigoe iV, Fabia, Rapid, Scala, Octavia, Superb,
Kamiq, Karoq, Kodiaq a Enyaq iV. Firma je aktivní
na více než 100 trzích po
celém světě a téměř po
celém světě se také vozy
Škoda vyrábějí.
Škoda Auto zaměstnává
celosvětově přes 35 000
lidí. Česká republika je
domovem značky Škoda.
V domovské zemi má Škoda
Auto tři závody – zatímco ve
Vrchlabí vznikají převodovky
pro značku Š koda
i další značky koncernu
VW, v Mladé Boleslavi
a Kvasinách se vyrábějí auta
a akumulátory. Vozy Škoda
se kromě České republiky
vyrábějí v Číně, Rusku, na
Slovensku a v Indii, většinou
prostřednictvím partnerství
v koncernu Volkswagen.
Ve spolupráci s lokálními
pa r t ne r y s j í žd ěj í ta ké
z výrobních linek na Ukrajině.
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Nejoblíbenější barvy za rok 2020
Společnost Axalta vydala 68. výroční zprávu
Global Automotive Color Popularity Report, která
odhaluje nejoblíbenější barvy automobilů ve
světě.
Společnost Axalta, přední světový dodavatel
kapalných a práškových barev, v 68. globální
zprávě o popularitě barev v automobilovém
průmyslu potvrzuje, že bílá zůstává celosvětově
nejoblíbenější. Automobilky letos vyrobily 81 %
vozidel v neutrálních odstínech bílé (38 %), černé
(19 %), šedé (15 %) a stříbrné (9 %).
Bílá barva, která se poslední tři roky stabilně drží
na 38 % celkového globálního trhu, je celosvětově
nejčastěji nakupovanou automobilovou barvou
už po dobu deseti po sobě jdoucích let. Šedá
celosvětově vzrostla o 2 % a je na desetiletém
maximu. Na mnoha trzích dochází k posunu od
stříbrné k šedé, protože šedá je považována za
modernější a luxusnější. Stříbrná klesá ve všech
regionech, její popularita klesla na jednociferný
podíl 9 %. Černá je dlouhodobě stabilní a zůstává
oblíbenou na luxusních automobilech.
V Evropě šedá zaznamenala další růst
o 1 % a už podruhé je zde nejoblíbenější barvou
s 25 %, přičemž Evropa vykazuje její celosvětově
největší popularitu. V kategorii kompaktních

a sportovních vozů se její popularita dokonce
zvýšila o 5 % na 29 %. Také bílá narostla o 2 %. Tento
růst byl způsoben segmentem MPV a užitkových
vozidel, protože ve vozových parcích je stále
nejoblíbenější.
Výsledky zprávy Global Automotive Color
Popularity vycházejí z analýzy údajů společnosti
Axalta o výrobě automobilů v roce 2020 a jsou
indikátorem současných tržních trendů. Zpráva
čerpá z údajů ze všech zemí, kde se vyrábějí
osobní a lehké užitkové automobily.
Poskytuje podrobná data z výroby,
takže automobilkám umožňuje
sledovat trendy po celém světě
a na konkrétních trzích.
Společnost Axalta aktivně
pracuje na zajištění výběru
inovativních barev pro své
zákazníky z automobilového
průmyslu. Nejnovější automobilové
trendy se porovnávají s aktuálními
trendy v architektuře, módě
a spotřebním zboží.
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Online prodej ojetin
Kvůli pandemii koronaviru se již potřetí
uzavřely maloobchodní prodejny. Koupi ojetých
automobilů online na konci roku proto využívali
především živnostníci, podnikatelé a společnosti,
aby si tak v závěru roku zajistili maximální odpočet
DPH. Dalším důvodem k pořízení vozu i pro osobní
použití na konci roku byl i fakt, že prodejci nabízeli
výrazné slevy, aby vylepšili prodejní výsledky.
Největší prodejce ojetých automobilů u nás,
AAA Auto, zahájilo výprodejovou akci s výrazným
snížením cen i kvůli poklesu ceny s koncem
kalendářního roku a tím zestárnutí o rok.
„Zahájení slev po vánočních svátcích se
nám osvědčuje již několik let. Letos hraje velkou
roli také podpora online prodeje. Máme dobře
připravený prodejní proces, díky kterému si
mohou lidé pořídit vůz i bez návštěvy prodejny.
Vozy lze on-line pořídit i na úvěr,“ uvedla Karolína
Topolová, generální ředitelka a předsedkyně
představenstva skupiny Aures Holdings, kam patří
mimo jiné značky AAA Auto nebo Mototechna
AAA Auto během dvou předchozích lockdownů
prodalo několik tisíc vozů.
Náročná logistika, nutnost ověřených podpisů
a specifické požadavky klientů ovšem podle
analýzy společnosti Mama Car zatím neumožní
naplno rozvinout online formu obchodování.
Mama Car se na českém trhu orientuje především
na vozy s českým původem a jasnou servisní
historií.
„Oslovili jsme část našich klientů abychom
zjistili jejich ochotu koupit nebo prodat ojetý vůz
online,“ říká manažer společnosti Mama Car

Benjamin Nicolas Brunner. Podle něj je výrazný
rozdíl mezi online prodejem a online výkupem
vozů. Zatímco s online výkupem vozů by podle
interního průzkumu souhlasilo téměř 90 % zákazníků,
online nákup vozu zvažuje pouze necelá třetina
z nich.
U online výkupu vozu zákazník využívá
možnosti domluvit si vše prostřednictvím online
komunikace bez nutnosti někam s vozem jezdit.
Nemusí tak řešit přistavení vozu k jeho fyzické
prohlídce nebo třeba elektronický podpis.
Pracovník společnosti přijede na adresu
zákazníka, vůz prohlédne, vyřeší s klientem
veškerou administrativu, vyplatí dohodnutou
částku a vůz si odveze.
U prodeje to ale takto nefunguje. „Klient, který
kupuje auto, si ho chce fyzicky prohlédnout, svézt
se v něm a porovnat ho třeba s konkurenčním
modelem,“ vysvětluje Brunner. Podle něho se
velmi často stává, že původně vyhlédnutý vůz
zákazník nakonec nekoupí, protože na místě se
mu zalíbí jiný.
Proto se bude v příštím roce hodně rozvíjet
tzv. hybridní online prodej ojetých vozů.
Ten se bude orientovat na co nejkvalitnější
online prezentaci vozů, včetně 360° fotografií,
videoprezentací nebo porovnávačů a recenzí.
Očekává se také nárůst přípravy předsmluvní
dokumentace k financování a pojištění. „Podle
našeho průzkumu si zákazník takto nejčastěji
vybere dva až tři vozy, které si v dohodnutém
čase fyzicky prohlédne a vyzkouší u prodejce
a vybere si ten nejlepší,“ konstatuje Brunner.
více na
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Historie motorů Laurin & Klement a Škoda
První díl publikace o historii motorů z Mladé
Boleslavi dokumentuje 80 konstrukcí, které
vznikly mezi léty 1899 a 1948. Knihu doprovází
unikátní obrazová dokumentace včetně mnoha
výrobních výkresů.
Společnost Škoda Auto si v letošním roce
připomenula 125 let od chvíle, kdy Václav Laurin
a Václav Klement v Mladé Boleslavi založili
společný podnik a položili tak základ dnešních
úspěchů. Po jízdních kolech přišly od roku 1899
motocykly, nejprve s jednoválcovými motory
ale brzy i se dvouválci a dokonce se čtyřválci.
Před 115 lety, v prosinci 1905, představil týdeník
Sport a hry českým čtenářům první automobil
z Mladé Boleslavi Laurin & Klement Voiturette A.
Následoval bezpočet dalších modelů
a spolu s nimi i motorů. Právě jim je věnována
nová kniha z pera Martina Chlupáče. První díl
mapuje vývoj pohonných jednotek z Mladé

Boleslavi v letech 1899 až 1948. Na 506 stránkách
obsahuje detailní popis téměř 80 motorů, které
v uvedených letech vznikly a k nimž se zachovala
alespoň základní dokumentace. Bohatý, většinou
dobový fotografický doprovod doplňují originální
konstrukční výkresy. Kniha rovněž seznamuje
s některými méně známými konstrukcemi,
okolnostmi návrhů zajímavých motorů Laurin &
Klement a Škoda a s klíčovými osobnostmi, které
za jejich vznikem stály.
Vedle motorů pro osobní vozy jsou samostatné
kapitoly věnovány pohonným jednotkám pro
nákladní automobily, závodní speciály a letadla.
Kniha Historie motorů Laurin & Klement
a Škoda/I. díl 1899 – 1948 je dostupná v prodejně
Škoda Muzea a v knižním maloobchodu za 490
Kč. Druhý díl, mapující motory automobilky Škoda
od roku 1949 do současnosti, vyjde v listopadu
2021.
více na
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