


Tým AUTO Hlaváček opět zabodoval v soutěži 
pořádané výrobcem vozů ŠKODA
Pro všechny své servisní partnery pořádá 
firma ŠKODA AUTO, a. s., každoročně soutěž, 
která bývá zaměřena hlavně na spokojenost 
zákazníků a podporu servisních prodejců. 
Soutěž, v níž soupeří servisní týmy z celé 
republiky, konkrétně z devíti oblastí, je 
rozdělena do několika kategorií. Patří sem 
zejména spokojenost zákazníků s nabídkou 
služeb (například šeková knížka, Škoda 
pojištění, prodloužená záruka či před-
placený servis), která vychází z dlouhodobých 
průzkumů. Celkové hodnocení ovlivňuje 
mimo jiné také skutečnost, jestli se firma 
zapojila do programu Certifikovaná karosárna 
a lakovna. Vyhodnocuje se pět nejlepších 
servisních partnerů.

Mezi soutěžícími nechybí ani tým společnosti 
AUTO Hlaváček, a. s., Olomouc. Díky odbor-
nosti členů a jejich vysokému nasazení se mu 
již dvakrát podařilo dosáhnout na nejvyšší 
metu a skončit v soutěži na prvním místě. 
Letošní výsledek je místo třetí. Olomoučtí 
ale hodnotí své umístění kladně, především 
je pro ně důležité, že je soutěž motivuje ke 
snaze držet se v servisní síti stále na přední 
pozici.
A v čem vidí pozitiva soutěže pro své servisní 
partnery sama firma ŠKODA AUTO? Zejména 
v tom, že soutěžící mohou v porovnání 
s ostatními týmy zjistit, jaké jsou silné a slabé 
stránky jejich vlastního obchodu. Soutěž 
rovněž zvyšuje jejich potenciál pro zlepšení 

výkonnosti na trhu a s tím související nárůst 
spokojenosti zákazníků. 
Velkou odměnou jsou pro členy soutěžních 
týmů také atraktivní ceny.

Společnost MAPEI, založená 
v roce 1937, je v současnosti jedním 
ze světových lídrů v produkci lepidel a produktů 
stavební chemie pro stavební průmysl.
Naše řešení vycházejí z požadavků pro jednotlivé stavby, přičemž jsou 
rozdělena podle příslušných oblastí aplikace, s cílem poskytnout všem odbor-
níkům ve stavebním průmyslu kompletní servis.
Výrobky Mapei jsou součástí našeho každodenního života nejen v našich domovech ale například ve 
formě konstrukcí budov či fasád historických domů.
Díky pokročilým inovacím našich laboratoří výzkumu a vývoje používáme při tvorbě našich výrobků takové suroviny a mate-
riály, které jsou šetrné k životnímu prostředí a snižují energetickou náročnost budov. Usilujeme o trvalé zvyšování kvality života i bezpečí 
a estetické úrovně prostředí, v němž žijeme.

Tereza Pelikánová | asistentka marketingu
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ZCELA NOVÝ MODEL ŠKODA - SCALA
Mladoboleslavská automobilka před-
stavuje každým rokem několik přepra-
covaných či zcela nových modelů. Ten 
nejdůležitější si schovala až na úplný 
závěr loňského roku, kdy představila 
velmi atraktivní hatchback pojmenovaný 
SCALA. 

Nový model ve výrobním programu zaplňuje 
prostor mezi vozy FABIA a OCTAVIA. Využívá 
nejmodernější platformu a jde o svébytný 
vůz navržený ve zcela odlišném duchu než 
typ RAPID. ŠKODA SCALA přináší do nabídky 
automobilky mnoho zajímavých změn, od 
designu přes uspořádání interiéru až po 
použitou techniku.
ŠKODA SCALA také míří do nového segmentu, 
kde automobilka nebyla dříve přítomna. Vůz 
přijíždí s jedinou karoserií typu hatchback, která 
na délku měří 4362 mm, na šířku 1793 mm 
a na výšku 1471 mm. Rozvor náprav nabídne 
2649 mm. Celkově jde tedy o podstatně větší 
automobil, než již zmiňovaný model RAPID 
SPACEBACK. Zejména však došlo k významné 
změně proporcí karoserie.
Mimochodem, mladoboleslavská novinka 
přerůstá na výšku dokonce i model OCTAVIA 
(o 2 mm) a co je asi vůbec nejzajímavější, 
oproti Volkswagenu Golf, coby typickému 
zástupci hatchbacků nižší střední třídy, je delší 
(+10 cm) a má delší rozvor náprav (+3 cm).

DESIGN 
ŠKODA SCALA se od současné nabídky auto-
mobilky výrazně liší také vnějším vzhledem. 
Nový designový jazyk je více emociální, než 
tomu bylo u spíše strohého předchůdce. 
Spolu s touto změnou přichází také několik 
detailů, které dostala právě SCALA jako vůbec 
první model značky.
Řeč je například o nápisu „ŠKODA“ nahrazu-

jícím tradičního logo uprostřed zádi. Druhým 
zajímavým detailem jsou koncová diodová 
světla s možností objednat si animované 
ukazatele směru jízdy. Jde o věc známou 
z některých modelů prémiových značek, kdy se 
jednotlivé diody dané světelné funkce rozsvěcí 
postupně. Asi nepřekvapí, že designový styl 
této novinky následně převezmou také další 
připravované modely ŠKODA.
O tom, že půjde o dospělejší a dynamičtější 
vůz ve srovnání s předchozím typem, svědčí 
například i taková drobnost, jakou je nabídka 
kol. Největší alternativou pro vůz ŠKODA 
SCALA budou ráfky s průměrem 18 palců.

INTERIÉR
Spolu s novým stylem designu přichází 
také modernější uspořádání interiéru. Na 
přání je k dispozici Virtuální kokpit místo 
běžného přístrojového štítu. Ten nabídne 
velikost 10,25“, což je největší hodnota 
v dané kategorii, a z funkčního pohledu 

zejména možnost volit mezi pěti různými 
režimy zobrazení. Kromě klasických je 
k dispozici také minimalistická grafika 
vhodná pro jízdu za tmy. Současně ale je 
možné sáhnout po sportovní variantě typické 
velkým otáčkoměrem umístěným uprostřed 
obrazovky a samozřejmě nebude chybět 
ani varianta s mapou, známá z ostatních 
modelů ŠKODA. Druhý displej je umístěný na 
palubní desce, což je další zajímavá změna 
přicházející právě s modelem SCALA. Volně 
stojící a výše umístěná obrazovka je lépe na 
očích, je v podobné výšce jako hlavní přístroje 
a blíže spodnímu okraji čelního skla. Designéři 
navíc zasadili tento displej do palubní desky 
tak, aby pod ním zůstala vystupující lišta. Toto 
řešení není samoúčelné a nemá být pouze 
efektní na pohled. Lišta slouží jako opěrka 
ruky pro snazší klikání prstem na konkrétní 
místa displeje. V nabídce najdeme tři varianty 
multimediálního systému. Ten základní 
(Swing) má velikost 6,5“, větší alternativa 

Bolero nabízí 8“ a vrcholné provedení 
Amundsen využije displej o velikosti 9,2“. 
Interiér modelu SCALA není jen o nových 
displejích, ale zejména o velikosti. Jde totiž 
o mimořádně prostorný hatchback. Už jen 
informace o tom, že ve druhé řadě je pro 
kolena cestujících stejných 73 mm, jako tomu 
je u současného modelu OCTAVIA, vypadá 
dost zajímavě.
A nebyla by to ŠKODA, kdyby nedošlo na prak-
tické detaily známé pod označením Simply 
Clever. Opět nechybějí tradiční drobnosti jako 
deštníky ve dveřích řidiče nebo škrabka na led 
ve víčku nádrže, nově automobilka nabízí inte-
grované tažné zařízení, u něhož bude potřeba 
pouze stisknout tlačítko, čímž se elektricky 
odjistí, a pak už ho bude možné například 
nohou jednoduše zacvaknout do příslušné 
polohy. Praktickým detailem jsou i elektricky 
ovládané páté výklopné dveře s funkcí Tip-
-To-Close (pro zavření stačí pouze krátce 
zatáhnout za dveře namísto mačkání tlačítka).
Kromě prostorného interiéru je připraven také 
nadprůměrně objemný zavazadlový prostor. 
Základní hodnota 467 litrů je špičkou mezi 
hatchbacky nižší střední třídy. Po sklopení 
zadních opěradel je k dispozici až 1410 litrů. 
Vhod přijde i dvojité dno zavazadelníku, 
díky němuž lze vybírat mezi maximálním 
objemem, nebo ložnou plochou zarovnanou 
s nakládací hranou.

TECHNIKA
ŠKODA SCALA přijíždí, podobně jako třeba 
KAROQ nebo KODIAQ, na platformě MQB. 
Konkrétně se jedná o variantu MQB A0, což 
je nejmenší provedení tohoto dnes už všeo-
becně známého a napříč celým německým 
koncernem hojně používaného technického 
základu, ale bylo by hodně zjednodušené 
říkat, že technici z Mladé Boleslavi pouze vzali 
to, co dostali k dispozici, a na tento základ 
„ušili“ vlastní karoserii. Takto snadno vývoj 
automobilů opravdu neprobíhá. Už jenom 
skutečnost, že SCALA je velkým vozem, si 
vyžádala patřičné přepracování podvozku. 
ŠKODA navíc nabízí budoucím zákazníkům 
dvě verze podvozku. Ten základní dostal 
pasivní tlumiče, příplatkovou alternativu 
představuje dynamická verze s elektronicky 
nastavitelnými tlumiči Kayaba. Řidič tak má 
možnost výběru mezi režimy podvozku 
Normal a Sport. Už v základním nastavení 
Normal ale jsou tlumiče tužší oproti těm 
pasivním. Celý tento příplatkový podvozek 
(s označením Sport Chassis Preset) je navíc 
o 15 mm snížený.

MOTORY
Nabídka pohonných jednotek obsahuje pět 
položek. Přesněji řečeno jde o tři zážehové 
přeplňované jednotky, jeden vznětový 
agregát a v průběhu letošního roku dorazí 
také čím dál oblíbenější varianta kombi-
nující benzin a CNG. Nejdostupnější ŠKODA 
SCALA dostane pod kapotu tříválec 1.0 TSI 
o výkonu 70 kW (95 k). Silnější alternativou 

je stejný motor naladěný na 85 kW (115 k) a 
vrcholem bude čtyřválec 1.5 TSI (110 kW/150 
k). Zájemci o diesel mohou sáhnout po 
jednotce 1.6 TDI (85 kW/115 k) a provedení 
G-TEC bude pohánět tříválec 1.0 TSI o výkonu 

66 kW (90 k). Pokud jde o převodovky, pěti-
stupňovou manuální dostane pouze základní 
benzinový tříválec. U ostatních motorů si lze 
vybrat mezi šestistupňovou manuální převo-
dovkou a sedmistupňovým DSG (tato převo-
dovka nebude dostupná pro G-TEC).

ASISTENČNÍ SYSTÉMY
Velký posun kupředu znamenají také asistenční 
systémy. Jejich nabídka je už u stávajících 
modelů automobilky ŠKODA velmi bohatá, 
ale SCALA přichází i v této oblasti s  několika 
zajímavými novinkami. Začít můžeme 
například u adaptivních Bi-LED světlometů, 
které výrazně zlepšují viditelnost na neosvět-
lených silnicích. Adaptivní tempomat pracuje 
až do rychlosti 210 km/h a nechybí ani systém 
sledování mrtvých úhlů ve zpětných zrcátkách. 
Nově ovšem může být doplněn o systém 
Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist). 
Jeho přínos je v tom, že dokáže zaznamenat 
vůz na delší vzdálenost. Zatímco klasický Blind 
Spot Detect pracuje se vzdáleností maximálně 
20 m, tedy hlídá vyloženě mrtvý úhel, Asistent 
změny jízdního pruhu (Side Assist) vidí až do 
vzdálenosti 70m za vůz. To se hodí hlavně na 
dálnicích, kdy vás mohou některé automobily 
míjet větší rychlostí.
Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) 
ještě obsahuje Asistent vyparkování (Rear 
Traffic Alert). SCALA pak upozorní řidiče na 
ze strany přijíždějící vozidla při vycouvávání 
například z příčně umístěného místa k silnici, 
kdy prakticky není šance potenciálně nebez-
pečný vůz vidět. Parkovací asistent (Park 
Assist) je připraven nejen zajet do podélného 
a příčného parkovacího místa, ale také z něj 
vyjet.
Z pohledu bezpečnosti zaujme, že každá 
SCALA bez ohledu na konkrétní výbavu 
obsahuje Lane Assist - asistent udržování 
jízdního pruhu a Front Assist včetně 
nouzového brzdění. Ve voze navíc může být 
až devět airbagů a nechybí ani multikolizní 
brzda. Po stránce bezpečnosti a asistenčních 
systémů představuje SCALA opět významný 
pokrok směrem vpřed.

KONEKTIVITA
Dalším z řady prvenství v rámci rodiny modelů 

značky ŠKODA je datové připojení. Jistě, 
také jiné modely automobilky dnes mohou 
mít vestavěnou SIM kartu, ale jde o prvek 
příplatkové výbavy. SCALA ovšem tento prvek 
nabídne už v základní výbavě a díky tomu je ve 
všech výbavách připraveno tlačítko tísňového 
volání, a využít bude možné například i služby 
proaktivního servisu. ŠKODA pak v rámci 
další výbavy přidá třeba takzvanou hybridní 
navigaci. U té jsou sice pořád základem 
mapové podklady vozidla, automobil si ale 
po zadání konkrétní trasy stáhne aktua-
lizace týkající se jejího okolí. Zájemci mohou 
sáhnout rovněž po online službách nebo WiFi 
hotspotu. Ani to ale není vše. Vůz ŠKODA 
SCALA jde spárovat s chytrým telefonem 
prostřednictvím aplikace ŠKODA CONNECT 
a v tomto případě půjde automobil prostřed-
nictvím aplikace například odemknout nebo 
uzamknout. Stejně tak je možné na dálku 
aktualizovat software infotainmentu.

NÁZEV
Skutečnost, že model SCALA přímo nena-
vazuje na RAPID SPACEBACK, nakonec 
nejlépe demonstruje i jeho název samotný. 
Před příchodem tohoto automobilu se 
spekulovalo o tom, zda ŠKODA nesáhne do 
minulosti pro názvy FELICIA nebo POPULAR, 
a tak podobně. Nakonec zvítězil origi-
nální název SCALA. Ten má latinský původ 
a v překladu znamená „schody“ nebo „žebřík“. 
Jde o symbol výrazného posunu automobilky 
v kategorii kompaktních vozů kupředu. Zcela 

nový vůz ŠKODA SCALA je tedy připraven 
oslovit zájemce o vnějšími rozměry stále 
kompaktní, ale přitom uvnitř prostorný auto-
mobil s praktickou pětidveřovou karoserií 
typu hatchback. 

PŘEDSTAVENÍ
Vozidlo bude oficiálně představeno 24. dubna 
2019. Nicméně první objednávky jsou již 
podepsány a vzhledem k očekávanému 
zájmu o vozidlo bude pravděpodobně růst 
i doba dodání tohoto nového modelu značky 
ŠKODA. Čím dříve se tedy rozhodnete, 
tím dříve budete moci usednout za volant 
novinky SCALA a radovat se z prvních kilo-
metrů. S výběrem vozidla vám pomůže 
nový konfigurátor na stránkách ŠKODA 
AUTO a samozřejmě náš profesionální tým 
prodejců, který je připraven zodpovědět 
vaše dotazy a nabídnout vám novou SCALU 
opravdu na míru. 
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Nový elektromobil KIA e-NIRO – technologie 
budoucnosti pro současnost
Technologický pokrok a vyspělost značky 
KIA má nyní formu čistě elektrického 
crossoveru e-NIRO. 

Po úspěšném uvedení hybridního modelu 
NIRO HEV a jeho Plug-in derivátu NIRO 
PHEV (od uvedení na trh v roce 2016 se již 
prodalo více než 200 000 kusů), přichází do 
prodeje jeho čistě elektrická verze s jízdním 
dosahem 485 km v kombinovaném cyklu dle 
metodiky WLTP.
Oblíbený vůz je vybaven Lithium-iont poly-
merovým akumulátorem s kapacitou 64 kWh 
a díky tomu dokáže v městském provozu na 
jedno nabití urazit až téměř neskutečných 
615 kilometrů!
Díky elektromotoru o výkonu 150 kW 
(204 koní) a točivém momentu 395 Nm 
disponuje vůz zrychlením z 0 na 100 kilo-
metrů v hodině za 7,8 sekundy.
Technologie rekuperačního brždění kombi-
novaná s asistenty pro hospodárnou jízdu 
Eco DAS s pomocníkem pro využití setrvač-
nosti CGC a systém prediktivního hospo-
daření s energiemi PEC pomáhají informovat 
řidiče o optimálním stylu jízdy, který vede 
k maximalizaci reálného dojezdu.
Důležitou roli v ekonomice provozu hraje také 
velmi nízký součinitel odporu vzduchu, který 
dosahuje úrovně 0,29 Cd, což má při vyšších 
rychlostech velmi pozitivní vliv na spotřebu 
energie, stejně jako tepelné čerpadlo, které 
pomáhá zlepšovat efektivitu systému topení 
a chlazení. 
E-Niro je vybaveno množstvím bezpeč-
nostních asistentů, počínaje stabilizačním 

systémem Kia VSM (Vehicle Stability 
Management), doplněným inteligentním 
tempomatem, asistentem pro zamezení 
čelních kolizí, nebo systémem sledování jízdy 
v pruzích představujícím autonomní řízení 
„druhé úrovně“, který udržuje díky senzorům 
bezpečnou vzdálenost mezi vozidly.

Podvozek je vybaven nezávislým víceprv-
kovým zavěšením kol, které účinně filtruje 
vibrace při přejezdu nerovností a celkově 
podporuje řidičský zážitek. 
Velký vnitřní prostor daný moderní plat-
formou s rozvorem 2 700 mm, kterou výrobce 
představil v roce 2016 při premiéře hybridní 
verze Niro HEV, těží ze skutečnosti, že počítala 
již se zástavbou baterií pro elektromobil, což 
je velkou výhodou – využitelný prostor netrpí 
kompromisy typickými pro elektromobily 
současnosti, které vznikly z běžných modelů 
s původně spalovacími motory.
Na baterie, stejně jako na celý vůz, platí 
tovární záruka 7 let/150 000 kilometrů. Na 
našem trhu by se měl vůz začít prodávat ve 
druhé polovině roku 2019.
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Kvalitní autorizovaný servis pro vozy KIA
Korejské vozy KIA se stávají stále vyhle-
dávanějšími automobily – pro své dobré 
jízdní vlastnosti, bezpečnost a v nepo-
slední řadě také díky kvalitnímu servisu. 
Ten poskytuje také autorizovaná firma 
AUTO Hlaváček. 

A není to servis ledajaký. Pro naše pracovníky 
prodejem vozu spolupráce se zákazníkem 
rozhodně nekončí. Firma nabízí servisní 
služby, které odpovídají výborné kvalitě nabí-
zených vozidel. 
Všichni motoristé se jistě shodnou na tom, že 
aby auto dobře jezdilo, je třeba o ně pečovat. 

To si uvědomujeme i u nás v AUTO Hlaváček, 
a nabízíme proto speciální servisní balíčky, 
díky nimž jsou vozy stále jako nové. Z čeho 
všeho si zákazníci mohou vybírat? 
Odborní pracovníci jsou schopni postarat 
se o všechny komponenty vozidla, aby bylo 
v dobré kondici po celý rok. Samozřejmě za 
použití originálních náhradních dílů. Můžete 
se tak spolehnout, že kvalitně budou v případě 
potřeby opraveny vnější i vnitřní součásti, skla 
i nejrůznější mechanické závady. 
K opravám vnějších součástí patří například 
škrábance a oděrky – můžete se spolehnout, 
že oprava bude rychlá, kvalitní a výsledek 

rozhodně neohrozí původní barevný odstín. 
Pokud se něco poškodí na palubní desce, 
stane se něco s čalouněním nebo kůží, i s tím 
si školení technici hravě poradí. Mohou 
nabídnout též opravu čelního skla – ať už 
jde o škrábance, nebo dokonce praskliny, 
protože čelní sklo je základem bezpečné 
jízdy. A konečně opotřebení podléhají také 
mechanické a elektrické systémy ve vozidle. 
Odborníci z firmy AUTO Hlaváček dokáží 
opravit vše, cizí jim nejsou ani speciální 
měření elektronických a hybridních vozidel.
Tak neváhejte a objednejte si servisní 
prohlídku svého vozu KIA!

Získali jsme  
ocenění TROPHY 
AWARD 2018
Spokojenost Vás, našich zákazníků, vyjá-
dřená v průzkumech značky KIA, nám za rok 
2018 přinesla významné ocenění udělované 
evropskou centrálou značky ve Frankfurtu.
Na slavnostním galavečeru v multifunkčním 
komplexu Cubex v Praze, pořádaném při 
příležitosti tradičního udělování cen nejpro-
duktivnějším dealerům, si cenu TROPHY 

AWARDS 2018 převzal předseda předsta-
venstva společnosti AUTO Hlaváček a.s., pan 
Ing. Zdeněk Hlaváček.
Toto ocenění, společně s již dříve získanými 
cenami Platinum dealer 2009 a Nejlepší 
dealer 2012 a 2016, řadí naši společnost mezi 

dlouhodobě nejúspěšnější zástupce značky 
KIA v České republice.
Děkujeme Vám, našim zákazníkům 
a přátelům, za důvěru, kterou nám proka-
zujete a která je klíčovým hnacím motorem 
našeho podnikání.
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nabízíme │ ŠKODA Pluspředstavujeme │ Nová KIA ProCeed

Nová KIA PROCEED – sportovní geny s praktičností 
kombi v originálním designovém provedení
Půl roku po uvedení třetí generace ryze 
evropského modelu KIA Ceed na trh 
přichází výrobce se zcela novým pojetím 
sportovního vozu evokujícího kupé, který 
ovšem disponuje praktičností příslušející 
typům vozů kombi. 

Karoserie typu Shooting brake nabízí 
velmi originální a podmanivé designové 
pojetí výkonného cestovního vozu typu 
Grand touring. ProCeed s délkou karoserie 
4 605 mm a rozvorem 2 650 mm disponuje 
kufrem o objemu 594 litrů, po sklopení 
zadních opěradel je pak k dispozici až 1 545 
litrů pro zavazadla.
Podvozek se zadním víceprvkovým zavě-
šením kol je naladěn pro svižnou a komfortní 
jízdu se 17“ (GT Line), nebo 18“ koly (GT), 
komunikativní řízení dodává pocit jistoty.
Základní provedení GT Line je nabízeno 
s přeplňovaným zážehovým čtyřválcem 
1.4 T-GDI o výkonu 103 kW, který je k dispozici 
se šestistupňovou manuální, nebo sedmi-
stupňovou dvojspojkovou převodovkou DCT. 
Vrcholná verze GT je vybavena přeplňo-
vanou zážehovou 1.6 T-GDI o výkonu 150 
kW (205 koní) a kroutícím momentem 265 
N.m, který je k dispozici v širokém rozpětí 1 
500 - 4 500 otáček motoru za minutu. Také 
v tomto případě je možné vybrat manuální 
šestistupňovou, nebo automatickou sedmi-
stupňovou DCT převodovku. GT dosahuje 
maximální rychlosti 230 kilometrů za hodinu 
a z 0-100 km v hodině zrychlí za 7,6 sekundy.
Vůz je vybaven všemi dostupnými prvky pro 
aktivní a pasivní bezpečnost zahrnující mimo 
jiné asistenty pro jízdu v jízdních pruzích 
LKA, sledování únavy řidiče DAW, sledování 
mrtvých úhlů BCW+LCA (pro verzi GT), 
systém autonomního brždění, nebo automa-

tické přepínání dálkových světel HBA, FULL 
LED hlavní světlomety, nebo inteligentní 
parkovací asistent SPAS (pro verzi GT).
O příjemnou atmosféru v kabině se stará 
dvouzónová automatické klimatizace, hudbu 
zajišťuje prémiová zvuková aparatura JBL, 
standardem je vyhřívaný multifunkční spor-
tovní volant ve tvaru D, vyhřívané čelní sklo 
a přední i zadní sedadla. 
Špičkový infotainment s vestavěnou 8“ 
navigací a obrazem zadní parkovací kamery 
disponuje systémem on-line služeb Kia 
Connected Services a je kompatibilní s tech-
nologiemi Apple Car Play a Android Auto. 
Samozřejmostí je bluetooth handsfree 
a k dispozici posádce je také bezdrátová nabí-
ječka mobilních telefonů Qi.
Hliníkové pedály, bezklíčový vstup Smart Key 
se startovacím tlačítkem, denní LED svícení, 
elektrochromatické zrcátko s dešťovým 
senzorem, elektricky sklopná zrcátka, 
chromové lišty, SUNSET-zatmavení zadních 
skel, hliníková kola 17“, zadní parkovací 

asistent, tempomat s omezovačem rych-
losti… to vše je již v základní výbavě modelu 
GT Line. GT přidává elektricky stavitelné 
sedadlo řidiče s pamětí, sportovní semišová 
sedadla, systémy sledování mrtvého úhlu 
a vozidel přijíždějících v příčném směru 
při couvání BCW+LCA+RCCW, automa-
tický parkovací asistent pro příčné i kolmé 
parkování SPAS a 18“ hliníková kola.
Rozhodně stojí za to ProCeed vidět 
a vyzkoušet. Samozřejmostí je tovární záruka 
7 let s limitem 150 000 najetých kilometrů.
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585 341 810
bosch-litovel@autokomplex-ol.cz
www.bosch-litovel.cz

provozovna ZÁBŘEH
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