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reportáž │ Ženeva 2018

Novinky ze Ženevy
Letošní jubilejní 88. ročník autoshow  
v ženevském výstavišti Palexpo se konal 
od 8. do 18. března a také my jsme si 
udělali výlet za novinkami a trendy 
v automobilovém světě. 

Základním kamenem u nabídky většiny 
výrobců byly modely typu SUV a Crossovery, 
které se těší mimořádné oblibě. Interiérům 
vládnou infotainmenty v designu nápadně 
připomínajícím napůl zasunutý tablet. Dalším 
společným jmenovatelem jsou nové techno-
logie, konektivita vozidel, hybridní pohony 
a bezpečnostní asistenty.
Na stánku ŠKODA AUTO nejvíce přitahoval 
koncept VISION X, který ukazuje, jak by 
mohl vypadat další přírůstek do současné 
modelové řady. Zaujal facelift Fabie, expozici 
ale dominovaly hlavně akční deriváty 
klíčových modelů, především KODIAQ 
v provedení Sportline a Laurin&Klement, 
Superb Sportline, nebo Octavia RS.
KIA přivezla zcela novou generaci modelu 
ceed v provedení hatchback i kombi, kterému 
markantně povyrostl zavazadlový prostor. 
Nový design klíčového evropského modelu 
přitahoval pozornost, magnetem ale byl 
Stinger GT, který ani půl roku po své evropské 
premiéře neztratil kouzlo výjimečnosti. Také 
KIA vsází na sportovně laděné verze, příkladem 
bylo Sorento, nebo Rio v provedení GT Line.

Bezpečnost Vašich údajů je naše priorita
Naším cílem je zpracovávat osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation neboli 
tzv. GDPR (zákon č.101/2000 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č.2016/679).

Abychom splnili velmi přísné požadavky, které s sebou nové nařízení přináší, je potřeba doplnit či aktualizovat Vaše souhlasy se zpracováním 
osobních údajů. Rádi bychom Vám i nadále zasílali náš firemní časopis, občas zaslali e-mailem newsletter či pozvánku na připravovanou akci, 
případně informační SMS.

V nejbližších dnech od nás obdržíte e-mail, kde budete moci vyjádřit svůj souhlas a zůstat tak s námi ve spojení. U těch z Vás, kde 
e-mail nemáme, si Vás dovolujeme požádat, abyste navštívili naše internetové stránky: www.hlavacek.cz, kde kliknutím na odkaz budete 
moci tento souhlas taktéž udělit. Více informací o GDPR se dozvíte v Informačním memorandu, umístěném na našich internetových stránkách 
pod záložkou AUTO Hlaváček, kde popisujeme zásady ochrany osobních a dalších zpracovaných údajů.

Jako další možnost pro udělení souhlasu je vyplnění a odeslání Souhlasu, který je vložen jako samostatný list v tomto časopise.

Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň a těšíme se i na budoucí komunikaci.
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představujeme │ ŠKODA Kodiaq Sportline představujeme │ŠKODA Kodiaq Sportline

ŠKODA Kodiaq Sportline
Je tomu rok, co společnost ŠKODA před-
stavila své největší SUV KODIAQ. Rozšířila 
tím své působení ve velmi dynamicky se 
rozrůstajícím segmentu trhu s osobními 
automobily a prodejní čísla zatím hovoří 
zcela jasně – trefila se do černého. Třetina 
nově registrovaných vozů je právě ze 
segmentu SUV a ŠKODA se bude opět 
pohybovat na špičce prodejnosti těchto 
vozidel.

KODIAQ si velmi rychle získal oblibu 
u zákazníků značky ŠKODA a díky svému 
vzhledu, kvalitě zpracování, jízdním vlast-
nostem a paletou motorů, výběrem výbav, 
velkorysým prostorem a v neposlední řadě 
velice dobře vycházejícím poměrem cena/
výkon přilákal řadu zákazníků nových. 
Nyní přišel čas na rozšíření rodiny vozů KODIAQ. 
Světlo světa spatřili bratři Kodiaqu SCOUT 
a SPORTLINE. Mají zcela rozpoznatelnou desig-
novou filozofii mateřské značky s již tradičními 
Simply Clever prvky, a přesto každý z nich má 
svou vlastní tvář a svébytný půvab.
Představme si nejprve KODIAQ SPORTLINE, 
který již máte možnost si osobně prohlédnout 
a samozřejmě i vyzkoušet u nás na dealerství 
AUTO Hlaváček. Jedná se o derivát základního 
modelu, což znamená, že se zde setkáte 
s nejmodernějšími prvky bezpečnostní 
výbavy, asistenty a infotainmentem, na jaký 
jste zvyklí, ale zároveň vám budou nabídnuty 
specifické jízdní dojmy a zážitky z jízdy, 
umocněné sportovním designem.
Exteriéru dominují detaily v černém 
provedení, které zvýrazňují sportovní linie 
tohoto modelu: maska chladiče, kryty 

zpětných zrcátek a nepatrné, ale přesto 
výrazné prvky dotvářející spodní část 
předního nárazníku. Rovněž boční zadní 
okna a sklo pátých dveří mají vyšší stupeň 
tónování a celek doplňují černé střešní ližiny. 
Při pohledu na vůz si nejde nevšimnout 
bočních ochranných lišt v barvě vozu a speci-
ficky tvarovaného zadního nárazníku s chro-
movanou lištou evokující koncovky výfuku. 
Sportovní charakter exteriéru dotváří deva-
tenáctipalcová kola z lehkých slitin „Triglav“ 
v antracitovém odstínu či na přání dodávaná 
dvacetipalcová kola „Vega“.
Interiér je zcela v duchu sportovní elegance 
laděn do černé. Při pohledu do kabiny vás 

upoutá černá stropnice, která dotváří atmo-
sféru vozu a samozřejmě sportovní sedadla 
v kombinaci alcantara-kůže se stříbrným 
prošitím. Dveřní výplně jsou potažené alcan-
tarou, tmavá dekorační lišta palubní desky 
a dveří s karbonovým vzorem je doplněna 
o plaketu SPORTLINE, pedálové ústrojí 
a prahové lišty jsou z ušlechtilé oceli a vše 
je oživeno vkusným LED ambientním osvět-
lením. Na centrálním displeji si nově můžete 
prohlížet informace z ukazatelů zaměřených 
na dynamickou jízdu, jako například aktuální 
teplotu motorového oleje a chladicí kapaliny, 
hodnoty přetížení, tlak turbodmychadla, 
aktuální výkon a měření času, které vám 

mohou pomoci vyhodnotit statistické údaje 
při jízdě na okruhu. 
Díky široké škále výkonných motorů přepl-
ňovaných turbodmychadlem se v zakrou-
cených horských serpentinách i na dálnicích 
budete cítit jako doma. Vybrat si můžete 
benzínové agregáty o výkonu 110 a 132 kW 
či dynamické a úsporné diesely s výkony 
110 a 140 kW. S volitelným pohonem všech 
kol posunete hranici jízdních zážitků ještě 
dále a komfort jízdy umocníte skvěle spolu-
pracující a přesně fungující dvouspoj-
kovou automatickou převodovkou DSG 
s ovládáním pod sportovním tříramenným 

volantem. Další možností, jak si vůz přizpů-
sobit svému jízdnímu stylu a naturelu, je 
volba adaptivního podvozku s nastavitelnými 
tlumiči ACC. Pro dynamickou jízdu je pro vás 
připraven režim Sport, pro jízdu na nerovných 
silnicích Komfort. Pokud raději dáváte 
přednost nízkým nákladům a ekologičnosti 
provozu je právě vám určena varianta Eco. 
A pokud zrovna nemáte náladu něco řešit, 
zkrátka zůstanete u volby Normal. 
Na závěr dodejme, že ač se jedná o sportovně 
laděný derivát základního modelu KODIAQ, 
neztratil nic ze svých vlastností, pro které je 
tento vůz tak oblíbený. Připomeňme si, že se 

světlou výškou 194 mm se můžete pustit do 
boje s lecjakou nezpevněnou cestou a přitom 
vézt až 7 pasažérů. Můžete vyrazit s rodinou 
k moři a zůstat nezávislí na ubytování, protože 
váš KODIAQ utáhne až 2 500 kg vážící karavan. 
Anebo si vzít na cestu skoro vše, nač si vzpo-
menete – do kufru o objemu 720 – 2 065 litrů 
se toho vejde opravdu dost.
Využijte tedy příležitosti a přijďte si k nám 
prohlédnout tento nový KODIAQ a vyzkou-
šejte, co všechno umí a čím vás mile překvapí. 
Máme pro vás připravený krásný červený 
model s benzínovým motorem o výkonu 
132 kW a automatickou převodovkou DSG.
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informujeme │ KIA Niroinformujeme │ Facelift KIA Sorento

KIA NIRO se zapisuje do České knihy rekordů:  
je neúspornějším hybridem
KIA Niro HEV si dojela pro další rekord 
ve spotřebě paliva. Ekologické auto roku 
2017 v ČR urazilo téměř 500 kilometrů 
s průměrnou spotřebou 3,89 l/100 km. 
Provozní náklady na ujetý kilometr činily 
pouze 1,20 Kč. Po zápisu do Guinnessovy 
knihy rekordů® jde o další důkaz reálné 
úspornosti crossoveru Kia Niro.

Společnost KIA MOTORS CZECH s radostí 
oznamuje, že hybridní městský crossover 
KIA Niro HEV byl oficiálně zapsán do České 
knihy rekordů jako Nejúspornější hybrid 
v reálných podmínkách v ČR s průměrnou 
spotřebou 3,89 l/100 km. Stalo se tak přesně 
11 měsíců poté, co se Niro zapsalo do 
Guinnessovy knihy rekordů® jako nejúspor-
nější vůz s hybridním pohonem, když přejelo 
napříč USA s rekordní průměrnou spotřebou 
3,7 l/100 km. Niro tak znovu dokazuje, že 
dělá čest svému titulu Ekologické auto roku 
2017 v České republice.
„Zápis crossoveru Niro do Guinnessovy 
knihy rekordů nám všem udělal na konci 
minulého roku velkou radost. Přemýšleli jsme 
však, nakolik se bude reálná spotřeba lišit 
v podmínkách, které mohou řidiče potkat 

v České republice. Ať už jde o specifický terén 
či povětrnostní podmínky. Postupně v nás 
proto uzrávala myšlenka vyzkoušet Niro 
v typickém českém podzimním počasí,“ říká 
Kateřina Jouglíčková, PR Manager společ-
nosti KIA MOTORS CZECH. Pokus o vytvoření 
českého rekordu nakonec provedla nezá-
vislá motoristická redakce Autoweb pod 
dohledem Agentury Dobrý den a jejího 
oficiálního komisaře rekordů pana Tomáše 
Hrabánka ve dnech 28. a 30. října, tedy 
za velmi nepříznivých povětrnostních 
podmínek při přechodu tlakové níže Herwart 
přes Českou republiku.
Během své cesty za českým rekordem 
a titulem Nejúspornější hybrid v reálných 
podmínkách v ČR ujel crossover Niro za 8:01 
hodiny čisté jízdy celkem 493 kilometrů. 
Průměrná rychlost jízdy tak činila 61,5 km/h. 
Během své cesty Niro spotřebovalo 19,18 l 
paliva a při spotřebě 3,89 l/100 km tak usta-
novilo nový český rekord ve spotřebě paliva 
v reálných podmínkách mezi hybridními 
vozy. Při ceně paliva 31,20 Kč za litr urazil 
vůz celou vzdálenost s celkovými náklady ve 
výši 598,40 Kč. Celou trasu Praha – Krušovice 
– Loket – Karlovy Vary – Chomutov – Most – 
Litoměřice – Doksy – Dubá – Mělník – Praha 

tak Niro dokázalo ujet s náklady, které dosa-
hovaly pouhé 1,20 Kč za ujetý kilometr. 
Vozidlo nebylo před jízdou nijak upra-
vováno a pro cestu byl použit standardní 
sériový vůz se standardní výbavou. Aby 
bylo Niro doopravdy testováno v reálných 
podmínkách, tvořili posádku dva lidé a jejich 
zavazadla. Celková hmotnost vozu tak přesa-
hovala normovanou provozní hmotnost 
přibližně o 130 kg. 
Během jízdy byly využívány všechny prvky 
přispívající k cestovnímu komfortu posádky 
jako topení, klimatizace pro odmlžování skel, 
nabíjení mobilních zařízení, audiosystém 
apod. Tlak v 16“ pneumatikách nebyl nijak 
upravován a činil předepsaných 2,5 baru. 

Facelift modelů KIA SORENTO a KIA OPTIMA 
přináší novou techniku
Luxusní sedmimístné SUV Sorento přichází 
v modelovém roce 2018 s novým designem 
přední masky a mlhových světlometů, která 
doprovází světlomety s Full LED techno-
logií. Nová jsou také zadní světla. Interiéru 
dominuje nový volant a ovladače klimatizace, 
o zážitky z poslechu hudby se stará prémiový 
sound systém HARMAN/ KARDON® se 
zesilovačem o výkonu 640 W a technologií 
prostorového ozvučení QuantumLogicTM. 
Největší technickou novinkou je použití 
osmistupňové automatické převodovky pro 
vznětový motor 2.2 CRDi, která zrychluje 
reakční dobu na pokyn řidiče a také se podílí 
na výrazném snížení produkovaných emisí 
CO2 ze 172 na 159 g na kilometr. Inteligentní 
systém DRIVE MODE SELECT nabízí 4 jízdní 
režimy NORMAL, SPORT, ECO a SMART, 
bohatou škálu bezpečnostních asistentů 
nově doplňuje systém sledování únavy 
řidiče DAW. KIA nově nabízí výbavové stupně 
Comfort (výhradně s pohonem předních kol), 
Exclusive, Premium a GT Line, která klade 
důraz na sportovně laděné doplňky, jako je 
dvojitá koncovka výfuku, červené třmeny 
brzd, nebo mlhovky se čtyřmi LED zdroji. Inte-
riéru dominují černá kožená sedadla s šedým 
prošitím a emblémy GT Line, páčkami pro 
řazení pod volantem a řadou matných chro-
mových dekorů.

Prémiový model střední třídy KIA Optima 
přichází s dvěma novými pohonnými 
jednotkami. Zbrusu nový přeplňovaný 

vznětový motor „U3“ 1.6 CRDi díky použití 
systému selektivní katalytické redukce (kata-
lyzátor SCR) výrazně snižuje tvorbu škodlivých 
emisí, a s předstihem tak plní přísné emisní 
normy EURO 6d TEMP. Agregát disponuje 
výkonem 136 koní a točivým momentem 
320 Nm v rozmezí 2.000-2.250 otáček za 
minutu, který přenáší na přední kola pomocí 
šestistupňové manuální, nebo sedmi-
stupňové dvojspojkové automatické převo-
dovky DCT a v nabídce nahrazuje motor 1.7 
CRDi. Benzínové jednotky 2.0 CVVL/120 kW 
a nejvýkonnější 2.0 T-GDI/180 kW pro verzi 
GT nově doplňuje přeplňovaný čtyřválec 1.6 
T-GDI s výkonem 130 kW, výhradně spojený 
s automatickou sedmistupňovou dvojspoj-
kovou převodovkou DCT.
Nový design předního nárazníku doplňují 
přepracované mlhovky a přední světlomety, 
také lité disky o rozměrech 16, 17 a 18“ jsou 

nové. Změny se promítly i v interiéru, kde 
byla věnována patřičná pozornost výběru 
kvalitních materiálů, v závislosti na volbě 
jízdních režimů systému DRIVE SELECT se 
mění barva vnitřního ambientního osvětlení.
Mezi klíčové bezpečnostní prvky patří asis-
tenty ze systémů na podporu řízení KIA 
ADAS, jako je asistent pro zamezení čelní 
kolize FCA, asistent pro rozpoznání únavy 
řidiče DAW, asistent dálkových světel HBA, 
systém pro jízdu v pruzích, nebo Full LED 
světlomety s funkcí dynamického přisvě-
cování do zatáček.
Infotainment vozu s úhlopříčkou obra-
zovky 7 nebo 8“ nabízí navigaci a on-line 
služby KIA Connected Services s podporou 
od TomTom®. Díky technologiím Apple 
CarPlayTM a Android AutoTM je kompatibilní 
s většinou chytrých telefonů.
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doporučujeme │ ŠKODA Economy díly doporučujeme │ Šeková knížka

Rok 2018 – rok plný slev
Využijte Šekovou knížku, kterou nabízí 
ŠKODA AUTO.

Pokazila se vám na milované škodovce 
spojka, máte sjeté brzdové kotouče 
nebo potřebujete udělat rozvody? Bojíte 
se, že oprava bude příliš drahá? Nevá-
hejte a pořiďte si Šekovou knížku plnou 
slev, kterou pro vás firma ŠKODA AUTO 
připravila!

Až do konce roku 2018 tak budete mít 
možnost u autorizovaných servisních 
partnerů využít dvacetiprocentní slevové 
kupóny, platné pro materiál i práci, hned 
na několik oprav. Například na výměnu 
ŠKODA Originálních brzdových destiček, 
čelistí, kotoučů a bubnů, na výměnu ŠKODA 
Originálního středního nebo zadního dílu 
výfuku nebo na výměnu ŠKODA Originální 
spojkové lamely, přítlačného kotouče, 
vypínacího ložiska a setrvačníku (v tomto 
případě platí sleva pouze při montáže 
u servisního partnera ŠKODA).

Slevy ještě nekončí!

Dále na vás čekají šeky se slevou 20 % na 
výměnu ŠKODA Originálních tlumičů. Zde 
slevu uplatníte na materiál, práci, a dokonce 
na předepsané přeměření geometrie 
po výměně předních tlumičů. Dalších 
15 procent budete moci ušetřit s šekem na 
ŠKODA Originální řemeny, kladky a vodní 
čerpadla v případě výměny rozvodů; zde 
sleva zahrnuje pouze díly. A desetiprocentní 
úsporu přinese i slevový kupón na ŠKODA 
Originální díly: to v případě, že celková 
cena opravy převýší 3 000 Kč včetně DPH 

(počítejte ovšem s tím, že do celkové ceny 
opravy nejsou zahrnuty hodnoty oprav, na 
které byl uplatněn některý z dalších šeků, 
a s tím, že maximální výše slevy činí 5 000 Kč).

Koho tato nabídka zaujala, může se těšit na 
další z možností, která Šeková knížka nabízí: 
na dvacetiprocentní slevu při nákupu 
ŠKODA Originálního příslušenství. V tomto 
případě můžete slevu uplatnit pouze při 
provedené servisní práci na voze nebo při 
montáži příslušenství. Nevztahuje se na 
pultový prodej příslušenství, na samotnou 
montáž příslušenství, na nákup zimních 
kompletních kol ani na produkty zakoupené 
přes ŠKODA E-shop. Šek lze kombinovat 
s libovolným dalším šekem z šekové knížky. 

A ještě zbývá jeden kupón – ten využijete, 
pokud bude celková oprava vyšší než 
1 000 Kč (včetně DPH): budete si moci vybrat 
jeden kus z široké palety autokosmetiky, 
kterou najdete na rubové straně kupónu. 
Nezapomeňte jen, že k celkové hodnotě 

opravy se nepočítají ceny oprav, na které 
bylo uplatněno prvních šest šeků z Šekové 
knížky.  

Která škodovka má nárok na 
Šekovou knížku?

Všichni majitelé modelů ŠKODA CITIGO, 
FABIA, RAPID, OCTAVIA, ROOMSTER, 
YETI a SUPERB, kteří již svým vozem 
jezdí čtyři a více let, si mohou Šekovou 
knížku stáhnout na webových stránkách 
firmy ŠKODA AUTO, objednat si ji přes 
e-shop ŠKODA  anebo se obrátit na náš 
autorizovaný servis, kde ji máme pro vás 
připravenou. 

Neváhejte a pořiďte si Šekovou knížku 
plnou slev. V autorizovaných servisech 
firmy ŠKODA AUTO si můžete být jistí, že 
pracovníci používají výrobcem předepsané 
technologické postupy i originální díly. Což 
vašemu vozu zaručuje dobré jízdní vlast-
nosti i delší životnost.

Když cena klesá a kvalita zůstává
Pořiďte si nové výrobky z řady ŠKODA 
Economy díly.

ŠKODA AUTO myslí též na zákazníky, pro 
které je kromě kvality a bezpečnosti důležitá 
také cena výrobků i služeb. Vyvinul pro ně 
proto novou řadu tzv. ŠKODA Economy dílů, 
která jistě osloví mnohé z nich. Sortiment 
Economy dílů se stále rozšiřuje. Dnes máme 
v nabídce tlumiče výfuku, upěvňovací sady. 
startovací baterie, alternátory, brzdové 
obložení a brzdové kotouče, tlumiče, 
zapalovací svíčky, prachové a pylové filtry 
i stírací lišty.

Použití těchto dílů, které jsou určené pro 
vozidla starší pěti let, nabízejí optimální 
poměr mezi cenou opravy a zůstatkovou 
hodnotou automobilu.

Záruka špičkové funkčnosti

O kvalitu si zákazníci nemusí dělat starosti.  
Ve ŠKODA Economy dílech se odráží technická 
kompetence značky ŠKODA a pochopení pro 
ekonomické požadavky majitelů starších 
vozidel, stejně jako dlouholeté zkušenosti 
získané při výrobě těchto modelových řad.

Co zákazníky potěší

Výroba ŠKODA Economy dílů se uskutečňuje 
v souladu se specifickým vývojovým procesem 
koncernu Volkswagen. K jejich hlavní výhodě 
patří, že je při jejich produkci kvalita sériové 
výroby modifikována s ohledem na věk 
a hodnotu vozidla. Tato posériová výroba 
zajišťuje maximální kvalitu finálních produktů. 
Splňují stejně vysoké nároky jako ŠKODA 
Originální díly. Na rozdíl od nich mají ovšem 
změněné některé konstrukční vlastnosti – 
kupříkladu autobaterie obsahuje nižší podíl 
olova, přesto je jeho hodnota až o 20 % vyšší 

než u aftermarketových baterií. Také použité 
materiály se mohou lišit – třeba u výfukového 
potrubí je ušlechtilá nerezová ocel nahrazena 
ocelovým plechem s žárově pokoveným 
hliníkem. ŠKODA Economy díly také nejsou 
vyráběny ve velké škále variant – výfukový 
systém je tak opatřen tlumiči s univerzálním 
kruhovým průřezem, aby byl využitelný pro 
různé modely. Všechna tato opatření ovšem 
nic neubírají dílům na kvalitě, díky nim mají 
výrobky příznivou cenu – mohou být levnější 
než ŠKODA Originální díly až o 35 procent 
– a ze srovnání s konkurenčními produkty 
vycházejí výrazně lépe.

Technologické standardy firmy ŠKODA AUTO 
zaručují ŠKODA Economy dílům maximální 
kvalitu a bezpečnost, na kterou se samo-
zřejmě vztahuje dvouletá záruční lhůta.



www.hlavacek.cz

15

doporučujeme │ Jak jezdit bezpečně

Letní pneumatiky: jak jezdit bezpečně?
Kontakt s vozovkou je nejdůležitější. Správnou volbou pneumatik zajistíte mimo jiné i to, že výkon Vašeho vozidla na silnici bude 
odpovídat hodnotám udávaným v technickém průkazu.

Déšť Vás může překvapit, aquaplaning nemusí.
Aquaplaning způsobuje nedostatečná hloubka dezénu. K aquapla-
ningu dochází ve chvíli, kdy pneumatika ztratí kontakt s vozovkou 
při jízdě za mokra a začne plavat, což vede ke ztrátě kontroly.

Intenzivní déšť, příliš rychlá jízda a nedostatečná hloubka dezénu 
jsou hlavními příčinami aquaplaningu. Pravidelně kontrolujte, zda 
je dezén dostatečně hluboký, protože jen tak je zajištěno opti-
mální odvádění vody mezi pneumatikou a vozovkou a minima-
lizuje se riziko aquaplaningu. Pro dosažení maximální přilnavosti 
na mokrém povrchu Continetal doporučuje vyměnit pneumatiky 
při hloubce dezénu 3 mm.

Doporučujeme: pneumatiky PremiumContact family  

Přeneste vaši radost z řízení do pohybu a eliminujte nebezpečí
Continental doporučuje používat pneumatiky, které nejlépe 
vyhovují jednotlivým ročním obdobím, včetně léta. Tyto pneu-
matiky poskytují maximální bezpečnost řízení a obsahují tyto opti-
mální funkce:  
-   Krátká brzdná dráha na mokré i suché vozovce
-   Perfektní přilnavost a precizní handling za jakýchkoliv jízdních   
     podmínek     
-   Vylepšený valivý odpor
-   Výborná ochrana proti aquaplaningu

Špičkové pneumatiky musí obstát v přísných zkouškách.
V zájmu vaší bezpečnosti Continetal testuje po celém světě. Po 
celý rok znovu a znovu dokazují, že jejich testování nezná hranic. 
Mají své vlastní testovací polygony v USA, na Novém Zélandu, ve 
Švédsku, Španělsku a v neposlední řadě také domovskou dráhu 
Contidrom poblíž Hannoveru, která se stala vyhledávanou refe-
renční dráhou pro nezávislé odborníky. Každý typ zimních i letních 
pneumatik je tedy testován na různých typech povrchů za rozma-
nitých povětrnostních podmínek. Není třeba připomínat, že k tomu 
využívají nejmodernější testovací metody a měřící technologie.

Neriskujte. Na hloubce dezénu vašich pneumatik záleží.
Méně není vždy více. Pokud hloubka pneumatiky klesne pod 
3 mm, brzdná dráha se výrazně prodlouží.

Tlak v pneumatikách je třeba pravidelně kontrolovat.
Protože 50 % všech osobních vozidel jezdí na pneumatikách 
se špatným hustícím tlakem, životnost pneumatik se podstatně 
snižuje. Dále pak také ovlivňuje spotřebu paliva, jízdní vlastnosti 
a životnost pneumatiky.

Nové bezpečné letní pneumatiky na váš vůz lze zakoupit na 
stránkách: http://pneucentrum.cz

Zdroj: www.contionlinecontact.com                  
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představujeme │ Lakování

Lakování krok za krokem

Mnozí z vás už jste se jistě někdy dostali do situace, kdy váš vůz vyžadoval odborný servisní zásah v autolakovně. A možná vás také už někdy 
napadlo, co všechno se vlastně s vaším autem při takové opravě děje a jak celý proces probíhá. Pojďme se na to tedy podívat trochu blíže.
Jak už to tak u řemesla bývá, základem kvalitně odvedené práce je profesionál, tedy lakýrník. Lakýrník je dnes muž několika profesí. Dokonale 
ovládá počítač, kde se orientuje v databázi jednotlivých odstínů a receptur, kterých je dnes téměř sto tisíc. Ovládá jedinečný přístroj, který pomáhá 
při výběru správného odstínu pro váš vůz. Zná a řídí se technologickými postupy doporučenými výrobcem, jejichž účelem je zajistit delší životnost 
opravy. Jedním z jeho hlavních pracovních nástrojů však i nadále zůstává stříkací pistole pro aplikaci jednotlivých vrstev.
Abyste mohli nahlédnout pod pokličku jeho práci, pokusíme se vám krok po kroku popsat, jak ve skutečnosti probíhá oprava v naší lakovně AUTO 
Hlaváček. Jako modelový příklad jsme zvolili jednu z nejčastějších oprav - poškození laku při parkování.

Výběr odstínu
Pracoviště: myčka, lakovna

•   Umytí vozu a dokonalé odleštění místa pro výběr odstínu, nástroj: rotační leštička s leštící pastou.
•   Výběr odstínu pomocí fotospektrometru, případně vzorníku barev.
•   V případě nutnosti nástřik test karty.

Broušení, tmelení, základování a aplikace plniče
Pracoviště: přípravné stání

•  Maskování okolních dílů, ochrana proti prašnosti a nežádoucímu potřísnění mlhovinou při stříkání 8 maskovací folie, teplotě odolná  
     maskovací páska.
•   Odbroušení poškozeného místa 8 rotační bruska.
•   Kontrola povrchu, v případě potřeby tmelení 8 sušení infrazářičem.
•   Broušení tmelu do požadovaného tvaru 8 rotační bruska.
•   Odmaštění rozpouštědlovým odmašťovačem, nástřik epoxidového popř. reaktivního základu 8 sušení infrazářičem.
•   Příprava a nástřik stříkacího tmelu nebo plniče pro dorovnání plochy, sušení 8 stříkací pistole, infrazářič.
•   Jemné broušení a dokonalá příprava povrchu pod barvu, odmaštění 8 rotační bruska.
•   Výměna maskovací folie před vjezdem do lakovacího boxu s maximálním důrazem na čistotu, ochrana proti nežádoucímu potřísnění barevnou 
    mlhovinou 8 maskovací folie, teplotě odolná maskovací páska.

Nástřik podkladové barevné báze a ochranného bezbarvého laku
Pracoviště: lakovací kabina opatřená výhřevem a výměnou vzduchu

•   Odmaštění odmašťovačem na vodní bázi, čištění antistatickou utěrkou.
•   Příprava barvy dle vybrané receptury v požadovaném množství 8 PC, digitální váha s přesností desetiny gramu, míchací zařízení.
•   Nástřik vodní báze v požadovaného odstínu metalíza/uni odstín 8 lakovací pistole pro bázi.
•   Vysušení báze pomocí spuštění výměny vzduchu v lakovací kabině.
•   Příprava dvousložkového bezbarvého laku v požadovaném množství 8 PC, digitální váha.
•   Nástřik bezbarvého laku, prohřátí finální vrstvy v lakovacím boxu při 60 °C po dobu 20-30 minut 8 lakovací pistole pro lak.
•   Po ochlazení finální rozleštění lakované plochy, včetně okolních dílů pro jejich barevné sjednocení 8 leštící pasta, rotační leštička.
•   Umytí vozu a předání zákazníkovi.

Kdykoliv bude třeba, využijte bez obav služeb lakovny AUTO Hlaváček. Naše lakovna disponuje nejmodernějším vybavením používaným v oblasti 
lakýrnictví spolu se značkovými produkty Cromax® v nejvyšší kvalitě a s důrazem na ochranu životního prostředí. Kvalifikovaný, pravidelně 
proškolovaný personál lakovny se vám postará o vašeho plechového miláčka s maximální péčí.

1 - Pozinkovaný ocelový plech cca 5-10 µm

2 - Zinkové fosfátování cca 2 µm

3 - Kataforetické elektrické lakování ponorem cca ≥ 17 µm

4 - Plnič cca 35±10 µm

5 - Vodou ředitelný podkladový lak cca 10 - 30 µm

6 - Bezbarvý lak cca 45±10 µm



Nabízíme

•   Rychlá administrativa 

•   Přehledná nabídka služeb

•   Dostupné ceny pro všechny za auta v perfektním stavu

•   Po dohodě možnost zapůjčení vozů do zahraničí

•   Nemáme žádné skryté poplatky

•   Vozy dostanete vždy v perfektním stavu

Potřebné dokumenty k zapůjčení vozidla

 Soukromá osoba

•   platný OP + ŘP, vratná kauce ve výši dle typu vozu

•   platný telefonní a emailový kontakt

V ceně pronájmu je zahrnuto

•   Zákonné a havarijní pojištění vozidla

•   Silniční daň

•   Dálniční známka po ČR

•   Poplatky za rádio

•   Údržba vozů, včetně pravidelných prohlídek

     v autorizovaném servisu

•   Zimní a letní pneumatiky

•   STK, emise

•   Asistenční služba

Firma

•   výpis z OR, nebo ŽL, vratná kauce ve výši dle typu vozu

•   oprávnění jednat za firmu (plná moc)

•   platný telefonní a emailový kontakt 

Pronájem vozů od AUTOKOMPLEX OLOMOUC s.r.o.

Nájezd vozidla max. 3000 km/měsíc, každý další km 2,- Kč bez DPH.

Olomouc

Tel: +420 725 350 963

Opava

Tel: +420 725 350 962



AUTO Hlaváček a.s.
Týnecká 669
779 00 Olomouc
Prodej NV KIA
585 153 071-72
autohlavacek.prodej@hlavacek.cz
Servis
585 153 075
autohlavacek.servis@hlavacek.cz

provozovna PROSTĚJOV
Plumlovská 183
796 01 Prostějov
Prodej NV KIA
602 476 891
588 882 163-4
prostejov.prodej@hlavacek.cz

provozovna OPAVA 
Těšínská 3012/93
746 01 Opava - Předměstí 
Prodej NV KIA
553 794 734
opava.prodej@hlavacek.cz
Servis
553 662 900
opava.servis@hlavacek.cz

AUTO Hlaváček a.s.
Týnecká 669/5
779 00 Olomouc
Prodej NV Škoda
585 151 056-57
prodej@hlavacek.cz
Prodej ojetých vozů 
585 151 062
bazar-olomouc@hlavacek.cz
Servis
585 151 063
servis-olomouc@hlavacek.cz

provozovna LITOMYŠL
Nedošín 125
570 01 Litomyšl
Prodej vozidel
461 613 600, 602 313 725
petr.zak@hlavacek.cz
Servis
461 613 600 
servis-litomysl@hlavacek.cz

AUTOKOMPLEX OLOMOUC s.r.o.
Týnecká 922/9
779 00 Olomouc
Operativní leasing, Autopůjčovna
Prodej referenčních vozidel
602 730 935, 725 350 963
info@autokomplex-ol.cz

AUTO Hlaváček a.s.

AUTOKOMPLEX OLOMOUC s.r.o.

INFO AUTO Hlaváček
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Vydává: AUTO Hlaváček a.s. 
              Týnecká 669/5
              779 00 Olomouc
              IČ: 65138180
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www.hlavacek.cz

provozovna LITOVEL
Svatoplukova 14/963
784 01 Litovel
Prodej vozidel
585 341 810
kucera@autokomplex-ol.cz
Servis
585 341 810
bosch-litovel@autokomplex-ol.cz

provozovna ZÁBŘEH
Leštinská 32
789 01 Zábřeh
Servis
583 495 248, 602 227 536
till@autokomplex-ol.cz

Smluvní partner AUTO Hlaváček a.s.


