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představujeme │ KIA Xceed

KIA Xceed - nový stylový crossover
Nová KIA Xceed je po hatchbacku, kombi 
SW a sportovním Proceedu již čtvrtou 
karosářskou variantou modelu CEED. 

Designově velmi svěží a nezaměnitelné tvary, 
které společně s vyšší světlou výškou 184 
mm v případě 18“ kol podtrhují příslušnost 
modelu k dnes tolik oblíbené třídě 
crossoverů.
V nabídce značky KIA se Xceed svojí veli-
kostí (délka 4395 mm, šířka 1826 mm 
a výška 1495 mm) řadí mezi modely STONIC 
a SPORTAGE a nabízí tak velmi trendové 
pojetí vozu při zachování užitných parametrů 
rodinného vozu.
Velký důraz klade výrobce na pohodlí pro 
posádku, podvozek o rozvoru 2650 mm 
disponuje víceprvkovou zadní nápravou, 
hydraulickými dorazy propružení, které 
zabraňují přenosu rázů do kabiny a proti 
Ceedu také mírně měkčími pružinami 
a tlumiči.
Základní motorizaci představuje zážehový 
přeplňovaný tříválec 1.0T-GDI s výkonem 
88 kW spojený se šestistupňovou manuální 
převodovkou, který umožní Xceedu zrychlit 
z 0-100 km v hodině za 11,3 s a zvládne 
maximální rychlost 186 km/h. Silnější 
zážehový přeplňovaný čtyřválec  1.4T-GDI, 
který disponuje výkonem 103 kW a krou-
tícím momentem 242 Nm v širokém spektru 
otáček zrychlí z 0 na 100 km za 9,4 sekundy 
a dosahuje maximální rychlosti 200 km/h. 
Tento agregát je nabízen se šestistupňovou 
manuální, nebo sedmistupňovou dvouspoj-
kovou automatickou převodovkou DCT.
Pro vyznavače sportovní jízdy je připravena 
jednotka 1.6T-GDI, známá z verze Proceed GT. 

Výkon 205 koní nabízí nevšední dynamiku 
a opravdu mimořádné řidičské zážitky. Také 
tento motor je možné pořídit s manuální 
šestistupňovou, nebo automatickou sedmi-
stupňovou převodovkou DCT.
Pečlivě dílensky i ergonomicky zpraco-
vanému interiéru dominuje 10,25“ displej 
infotainmentu, který nabízí v rámci systému 
KIA Connected Services, kompatibilního 
s Android AutoTM a Apple CarplayTM 
on-line služby, jako jsou dopravní informace 
v reálném čase s nabídkou možných 
objízdných tras, aktuální předpověď počasí 
a množství dalších užitečných informací 
pro řidiče i posádku automobilu. Novinkou 
je také digitální 12,3“ digitální štít přístrojů 
s vysokým rozlišením.
Tradičně je u značky KIA kladen velký důraz 
na aktivní bezpečnost, který je reprezen-
tován bohatou základní výbavou asistentů 
obsahující mimo jiné systém aktivní jízdy 
v jízdních pruzích, autonomního brzdění 

s detekcí automobilů a chodců, kontroly 
jízdní stability (zastoupená systémy ESC, TCS, 
ABS+EBD ), nebo sledování únavy řidiče. 
Standardem u tohoto modelu jsou také 
hlavní FULL LED světlomety s automatickým 
přepínáním dálkových světel a přední a zadní 
LED denní svícení.
Příplatkový paket Tech pak obsahuje pokročilý 
adaptivní tempomat SCC, ukazatel rych-
lostních limitů ISLW, následování v jízdním 
pruhu LFA, systém pro sledování mrtvého 
úhlu BCW, nebo upozornění na přijíždějící 
vozidla v příčném směru při couvání RCCW. 
Pasivní bezpečnost pak zajišťují přední, boční 
a hlavové airbagy, konstrukce skeletu využívá 
z velké části vysokopevnostní oceli.
Vyšší posez za volantem pro lepší přehled 
o dopravní situaci a pohodlí, odolnější zvýšený 
podvozek, který lépe odolává nástrahám 
městského provozu, moderní technologie 
a zcela svébytný elegantní design podtržený 
výkonnými motory dělají z modelu Xceed, 
produkovaného výrobním závodem v Žilině, 
velmi zajímavou alternativu při rozhodování 
o koupi nového vozu. To vše podtrženo tovární 
zárukou 7 let s limitem 150.000 kilometrů.
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informujeme │ Oprava karoserie

AUTO Hlaváček si s krupobitím poradí!
Spolupráce s Karosářem.cz přináší karo-
serie jako nové!

Všichni olomoučtí motoristé si jistě pamatují 
krupobití, které zachvátilo celé město 
v pondělí 1. července 2019 v odpoledních 
hodinách. Majitelé takřka poloviny všech 
automobilů, které stály venku, mají na řádění 
živlů a krup jako pingpongové míčky nějakou 
památku na karoserii svého vozu. Odborníci 
se shodují, že snad nejhůře byla postižena 
městská část Hodolany.
Firma AUTO Hlaváček a.s. na krupobitím 
postižené řidiče nezapomíná. Ve spolu-
práci s firmou Karosář.cz, s. r. o. z Mnichova 
Hradiště nabízí ve svých autoservisech 
opravy poškozených karoserií metodou 
Paintless Dent Repair (PDR). 

O co u PDR jde? Jedná se o opravu 
promáčklin bez lakování. Tato metoda je 
známá od 40. let 20. století, kdy ji při sesta-
vování automobilů začali k úpravě nepa-
trných promáčklin používat dělníci automo-
bilového závodu Mercedes Benz, který ji až 
do 80. let pečlivě střežil.
„Metoda vyžaduje hlavně zručnost a hodně 
cviku a zkušeností. Používají se při ní speciální 
nástroje a řadí se mezi autoklempířské a karo-
sářské opravy. Metoda PDR má špičkové 
výsledky, karoserie po ní vypadá jako před 
krupobitím,“ vysvětlil majitel firmy Karosář.cz 
Ondřej Coufal s tím, že metoda PDR je velmi 
šetrná jak k životnímu prostředí, tak i k vozu. 
Jedná se o naprosto ekologickou formu opravy. 
„Vyrovnávání se provádí pomocí speciálního 
nářadí, různých drátů, zahnutých háků, což 

umožňuje technikovi dostat se do jakéhokoli 
místa na karoserii. Základním předpokladem 
pro úspěšnou opravu je ale dlouholetá 
zkušenost technika,“ dodal Ondřej Coufal. 
Společnost Karosář.cz s firmou AUTO 
Hlaváček spolupracuje již desátým rokem. 
„V průběhu této spolupráce se již opravilo 
mnoho parkovacích škod, nejrůznějších 
defektů. I letos byl a stále je enormní zájem o 
opravy karoserií po olomouckém krupobití,“ 
uzavřel Ondřej Coufal.
PROTO NEVÁHEJTE A OBRAŤTE SE NA 
FIRMU AUTO HLAVÁČEK OLOMOUC!
Pomocí metody PDR vám technici 
z Karosáře.cz karoserii opraví rychle a bez 
poškození laku. Navíc se zachováte ekolo-
gicky a oproti klasické opravě ušetříte. 
Metodu PDR preferují také pojišťovny.
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představujeme │ ŠKODA Kamiqpředstavujeme │ ŠKODA Kamiq

ŠKODA KAMIQ: SUV DO MĚSTA 
Ofenziva nových SUV modelů ŠKODA 
pokračuje novým kompaktním vozem 
KAMIQ. Jeho moderní vzhled se spojuje 
s obratností a zvýšenou světlou výškou. 
Samozřejmostí je také příkladná prak-
tičnost s mnoha chytře navrženými detaily. 

S modelem ŠKODA KAMIQ vstupuje značka 
ŠKODA do stále oblíbenějšího segmentu 
městských vozů SUV, které na kompaktním 
půdorysu poskytují značný vnitřní prostor, 
variabilitu a výše umístěná sedadla. KAMIQ 
ale tento segment oživuje také svým svěžím 
designem. Jeho originálně pojatá příď ladí 
s vyváženými proporcemi, výrazně tvaro-
vanými boky a zadní částí se sebevědomým 
velkým nápisem ŠKODA. KAMIQ svým stylem 
vhodně zapadá do aktuálního designérského 
stylu ŠKODA, a přitom přináší mnoho nově 
řešených detailů. 
Horizontálně rozdělené hlavní svět-
lomety mají ve full LED variantě horní pás 
tvořený LED diodami se vzhledem čtveřice 
krystalů, zajištujícími funkce denního svícení 
a směrových světel. Další funkce světlometů 
jsou integrované ve spodním modulu. KAMIQ 
je prvním vozem značky ŠKODA, který může 
být vybaven předními i zadními dynamickými 
směrovými světly, jež se postupně rozsvěcují 
směrem od středu vozidla k jeho krajům. 
Moderně řešenému interiéru modelu KAMIQ 
dominuje přehledná a prakticky navržená 
palubní deska s hodnotně působícími mate-
riály nové generace. V jejím středu může být 

umístěn displej multimediálního systému s 
úhlopříčkou až 9,2 palce, který může doplnit 
virtuální kokpit, na jehož displeji s úhlo-
příčkou 10,25 palce se podle přání řidiče 
různými formami zobrazují informace přímo 
související s jízdou.
Automobil s délkou téměř čtyři a čtvrt metru 
je postaven na platformě MQB koncernu 
VW a vyznačuje se mimořádným rozvorem 
náprav 2651 mm, což je dokonce o 2 mm 
větší hodnota než v případě modelu ŠKODA 
SCALA. Právě v daném segmentu příkladná 
vzdálenost náprav zajištuje značný prostor 
na zadních sedadlech, kde vzdálenost pro 
kolena činí 73 mm. Promyšlenou koncepci 
doplňuje zavazadlový prostor se základním 
objemem 400 I, jejž lze sklopením opěradel 
zadních sedadel zvětšit až na 1395 I. Prak-
tickým doplňkem může být i vpřed sklopné 

opěradlo sedadla spolujezdce, jež dovolí 
převážet uvnitř vozu předměty s délkou téměř 
2,5 metru. 
Moderní technický základ nového městského 
SUV značky ŠKODA dokládá i široká paleta 
vyspělých asistenčních a bezpečnostních 
systémů. K dispozici jsou funkce navržené 
například pro udržování v jízdním pruhu, 
hlídání bezpečné vzdálenosti od vozidel 
jedoucích vpředu či adaptivní tempomat 
určující zvolenou rychlost v závislosti na 
okolním provozu a ve spojení s převodovkou 
DSG schopný i automatické jízdy v kolonách. 
Jedním ze zajímavých systémů modelu 
KAMIQ, který posádce usnadňuje život 
s vozem, je i pokročilý parkovací asistent pro 
podélná i příčná místa s funkcí vyparkování. 
Kompaktní rozměry a z nich vyplývající 
vítaná obratnost v městském prostředí ale 

neznamená omezení v oblastech konektivity. 
KAMIQ je vybaven nejnovější generací info-
tainmentových systémů ŠKODA. K dispozici 
jsou ve třech provedeních podle poža-
davků zákazníka a vždy je součástí výbavy 
integrovaná SIM karta, jež přináší do vozu 
různé funkce využívající datové připojení k 
vnějšímu světu. V závislosti na konkrétním 
systému může být vůz vybaven například 
WiFi hotspotem, dopravními informacemi 
v reálném čase nebo pokročilým systémem 
hlasového ovládání využívajícím výpočetní 
výkon serverů automobilky ŠKODA. Prak-
tickou novinkou je také možnost aktualizace 
mapových podkladů „vzduchem“, tedy bez 
nutnosti návštěvy servisu. 
KAMIQ je pravým vozem ŠKODA, a tak v jeho 
výbavě nechybí mnoho praktických prvků 
Simply Clever. Jmenujme z nich například 
automaticky výsuvné ochranné plastové lišty 
chránící hrany dveří při jejich otevření, elek-
tricky ovládané víko zavazadlového prostoru, 
elektricky odjistitelné tažné zařízení nebo 
praktickou nálevku pro doplňování vody 
do ostřikovačů. 
ŠKODA KAMIQ může být vybavena jednou 
z pěti pohonných jednotek, vždy s přímým 
vstřikováním a přeplňováním. Zážehové 
jednotky zastupují tříválcové motory 1.0 TSI 
s výkony 70 a 85 kW (95 a 115 k), které 
doplňuje čtyřválec 1.5 TSI o výkonu 110 kW 
(150 k). Pro zájemce o vznětový motor je 
připravena verze 1.6 TDI s výkonem 85 kW 
(115 k) a točivým momentem 250 Nm. 

Ekologickou variantou nového modelu je 
provedení 1.0 G-TEC na zemní plyn o výkonu 
66 kW (90 k), které v porovnání s konvenčními 
motory produkuje méně emisí. 
Vzhledem k SUV charakteru nepřekvapí 
světlá výška, jež je ve srovnání s modelem 
SCALA zvýšená o 36 mm. S tímto modelem 
KAMIQ současně sdílí základní komponenty 
náprav, a to včetně možnosti objednat si 
podvozek Sport Chassis Control s tlumiči 
nabízejícími možnost volby mezi komfortním 
a sportovním nastavením. A to je další 

vlastnost, kterou se KAMIQ od ostatních 
vozů daného segmentu odlišuje. KAMIQ 
je vybaven výhradně pohonem předních 
kol, který je v daném segmentu hojně 
vyhledáván pro toho, kdo plánuje se svým 
vozem častější výjezdy mimo zpevněné 
silnice, je připravena verze s dodatečnými 
ochrannými prvky podvozku. 
Rodinný vůz ŠKODA KAMIQ měl světovou 
premiéru na autosalónu v Ženevě a jeho 
prodej je již zahájen. 
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informujeme │ Autorizovaný servis KIA informujeme │ Nový autosalon KIA

Připravujeme pro Vás nový autosalon KIA v Olomouci
Jak již mnozí z Vás zjistili, na místě našeho 
dealerství KIA v Olomouci je v těchto 
dnech staveniště. Provoz prodeje nových 
vozidel a příjmu do servisu je přesunut 
do označených přilehlých provizorních 
prostor, samotná mechanická dílna ale 
nadále zůstává v činnosti v původních 
prostorách.

Budova autosalonu, kterou jsme provo-
zovali pro značku KIA od podzimu 2005, již 
jen obtížně vyhovovala narůstajícím poža-
davkům na výstavní plochu i komfort pro 
uspokojování potřeb Vás, našich zákazníků.
Proto se naše společnost rozhodla pro gene-
rální přestavbu dealerství v novém desig-
novém konceptu KIA RED CUBE, který přinese 
v první řadě výrazně příjemnější prostředí pro 
zákazníky prodeje nových vozů a servisních 
služeb a také nové pojetí prezentace 
rostoucího portfolia nových modelů značky.
Nově bude k dispozici přímý příjem do 

servisu, který zcela zásadně zpříjemní předání 
a následné převzetí vozu z opravy, komfort-
nější budou čekací zóny a díky vyhrazenému 
prostoru také proces předání nových vozů.
V souvislosti s přestavbou, která nás nutí 
pracovat v provizorních podmínkách, Vás 
žádáme o určitou dávku nadhledu a trpěli-
vosti při Vašich návštěvách.

Předběžný termín dokončení přestavby 
je odhadován na přelom konce letošního 
a začátku roku příštího.
Pevně věříme, že toto naše rozhodnutí 
oceníte a těšíme se na naše společné setkání 
v prostorách nového moderního dealerství.

Tým pracovníků AUTO Hlaváček a.s.

Servis KIA v Opavě
Prodejem nového vozu to pro nás nekončí. 
Uděláme tedy vše proto, aby kvalita našich 
servisních služeb odpovídala špičkové 
kvalitě vozů KIA.

Servisní místo s oceněním „Best Service“
Pro značku KIA je klíčové zajistit zákazníkům 
co možná nejlepší zkušenosti z používání 
produktů, kterými jsou nejen naše vozy, ale 
i služby, které zabezpečuje prostřednictvím 
autorizovaných servisů. To je důvod, proč 
vznikl program „Best Service“.

„Best Service“ je označení nejlepších dealerů, 
kteří v rámci poprodejních služeb zákazníkům 
pravidelně přináší služby v té nejvyšší možné 
kvalitě a vynikají v prozákaznickém přístupu. 
Titulem „Best Service“ byl na přelomu roku 
2018/2019 oceněn také náš servis KIA 
v Opavě. Zmíněného ocenění si velmi vážíme 
především proto, že je to výsledek reakcí 
našich zákazníků na poskytnuté služby.
Opavský servis může také nabídnout nad 
rámec běžných servisů a mechanických 
oprav, opravy karoserií po krupobití 

metodou PDR a opravy vozů po nehodách s 
výhodami jako jsou:
• Odborně opravené vozidlo po nehodě dle 
předpisů výrobce 
• Užití výhradně nových Originálních dílů
• Bezpečné vozidlo jako před nehodou 
• Zkrácení doby opravy díky zrychlenému 
procesu likvidace pojistné události 
• Transparentní účtování faktur 

Thule Touring L
Stylový, funkční a snadno použitelný střešní box s všestranným využitím.

Doporučená cena: 11 880Kč s DPH

AKČNÍ CENA 10 499KČ s DPH

Technické specifikace
Objem: 420 l
Vnější rozměry (d/š/v): 196x78x43 cm
Vnitřní délka: 185 cm
Vnitřní šířka: 73 cm
Max. počet párů lyží/snowboardů: 7 párů nebo 5 snowboardů
Nosnost: 50 kg
Centrální zámek: Ano
Otevírání: Oboustranné
Montážní systém: rychloupínací čelisti Fast-Click 90 mm
Barva: titanová aeroskin
Váha výrobku: 15 kg

Thule Force XT Sport
Univerzální střešní box pro každodenní použití

Doporučená cena: 11 370Kč s DPH

AKČNÍ CENA 10 199KČ s DPH

Technické specifikace
Objem: 300 l
Vnější rozměry (d/š/v): 190x63x42,5 cm
Vnitřní délka: 175 cm
Vnitřní šířka: 52 cm
Max. počet párů lyží/snowboardů: 5 párů nebo 4 snowboardy
Nosnost: 75 kg
Centrální zámek: Ano
Otevírání: Oboustranné
Montážní systém: rychloupínací čelisti Power-Click 90 mm
Barva: černá matná
Váha výrobku: 14,7 kg
Nosič lyží: dokoupit příslušenství 6946

Akční ceny boxů THULE 

Exkurze studentů u AUTO Hlaváček
Počátkem měsíce září tohoto roku 
byla naše firma AUTO Hlaváček a.s. 
oslovena zástupcem Střední školy tech-
nické a obchodní Kosinova 4, Olomouc 
o možnost absolvování exkurze pro 
studenty oboru mechanik opravář moto-
rových vozidel. 

A tak se dne 4. 9. 2019 v 9.00 hodin ráno 
velká skupina čítající 17 žáků, pod vedením 
jejich třídní učitelky paní Mgr. Martiny 
Roupcové, objevila v našem autosalonu. 

Zvídavých a natěšených mladých mužů se 
po přivítání ujali naši zaměstnanci - pánové 
Pavel Václavík a Jaroslav Podešva, kteří 
jim v kostce popsali chod celé naší firmy, 
její historii a všechny současné pobočky; 
seznámili je s náplní práce zaměstnanců na 
nejrůznějších pozicích a zodpověděli mnohé 
dotazy, týkající se problematiky prodeje či 
servisu vozidel. 
Celá exkurze byla proložena i prohlídkou 
autosalonu Škoda, servisní haly, karosárny 
i lakovny, aby návštěvníci viděli na vlastní oči, 

jak takový autoservis spojený s prodejem 
vozidel funguje v praxi.
Na konci této velmi podařené akce, která 
proběhla v přátelské a neformální atmosféře, 
dostali budoucí absolventi malý upomínkový 
dárek a snad někteří z nich, až budou po 
ukončení školy řešit svoji budoucnost, rozšíří 
naše řady.
Šikovných a hlavně spolehlivých lidí, kteří mají 
zájem o práci v atraktivním automobilovém 
průmyslu, není nikdy dost.
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sportujeme │ Tenisový turnaj

Tenisový turnaj AUTO Hlaváček a.s.
V pátek 13. září 2019 se konal po dvouleté 
odmlce opět náš tradiční a populární 
tenisový turnaj ve čtyřhře Tenis Cup 
pro naše významné obchodní klienty 
a partnery, kteří holdují tomuto krásnému 
bílému sportu a rádi aspoň na chvíli 
vymění čas v kancelářích za pobyt a pohyb 
na čerstvém vzduchu.

Byl to již v pořadí XIII. ročník, konaný letos 
za krásného, až letního počasí na tenisových 
kurtech ČLTK 1928 Olomouc – Rozárium. 
Turnaje se zúčastnilo 16 kvalitních teni-
sových párů, jejichž členové zastupovali 
firmy jako např. ČSOB a.s., SŽDC s.o., Staves 
s.r.o., Activa spol. s r.o., Hroší Stavby Morava 
a.s., Oltis Group a.s., Raiffeisen Bank a.s., 

Bartoň a Partner s.r.o., S Autoleasing a jiné.
O hladký průběh tenisového pátku se staral 
tým organizátorů z naší firmy AUTO Hlaváček 
a.s. pod bedlivým dozorem Ondřeje Perůtky, 
kterýžto jako aktivní tenista a zároveň i trenér 
vše dokonale řídil a vedl. 
Zajištění stravy a doplňování tekutin pro 
hráče měl na starosti náš osvědčený cate-
ringový partner - Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště služeb Velký Újezd 
pod vedením jejího ředitele pana Čecháka. 
Kvalita občerstvení byla opět na profesio-
nální úrovni.
V napínavých zápasech, kdy o krásné tenisové 
okamžiky a gesta fair-play nebyla nouze, se 
nakonec jako nejlepší ukázala dvojice teni-
sových šutérů Dvorský + Pavlištík, druhé 

místo obsadil pár Koňařík + Dostál, na 
společném děleném třetím místě pak skončily 
páry Grunt + Král a Dostál + Vanek. Cenu 
útěchy si odnesla dvojice Nieser + Oláh.
Celý turnaj probíhal v uvolněné, přátelské 
atmosféře, která, jak pevně doufáme, 
přispěla k hladkému průběhu příjemného 
sportovního dne. 
Ačkoli pátek třináctého spolu s XIII. ročníkem 
mohl být spojením symbolicky nešťastným 
až osudovým, nic takového se nenaplnilo 
a z turnaje odcházeli všichni spokojeni. 

Tak za rok, sportovci, na shledanou!





AUTO Hlaváček a.s.
Týnecká 669
779 00 Olomouc
Prodej NV KIA
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autohlavacek.prodej@hlavacek.cz
Servis
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autohlavacek.servis@hlavacek.cz

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

provozovna OPAVA 
Těšínská 3012/93
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Prodej NV KIA
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opava.prodej@hlavacek.cz
Servis
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AUTO Hlaváček a.s.
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provozovna LITOMYŠL
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Prodej vozidel
461 613 700, 602 313 725
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Servis
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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
www.bosch-litovel.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.


