


obsah │ editorialwww.hlavacek.cz

3

INFO AUTO Hlaváček
č. 1/2014
Vychází dvakrát ročně.
Toto číslo bylo vydáno 24. března 2014.
Vydává: AUTO Hlaváček a.s. 
              Týnecká 669/5
              779 00 Olomouc
              IČ: 65138180
Tisk: PROFI-TISK GROUP s.r.o., Olomouc
Registrace MK ČR E 21352.
www.hlavacek.cz

 4 Jarní prohlídky

  5 Nový Yeti

  6 Rozhovor: Operativní leasing

  7 Reportáž: Škoda Park

  8 ŠKODA Muzeum

11 ŠKODA Fabia Tour

13 Nová KIA Sportage

14 Autorizovaný servis

16 ŠKODA VisionC

19 Letní pneumatiky

20 Naše provozovny

Obsah

Vážení zákazníci,

s radostí Vám představujeme další jarní číslo našeho časopisu 
plného zajímavostí a novinek, které nám přináší rok 2014. 

S nadcházející letní sezónou přichází ideální čas pro 
důkladnou kontrolu stavu Vašeho vozidla a celkové zlepšení jeho 
kondice. V tomto ohledu Vám mohu vřele doporučit, abyste se 
včas objednali na pravidelnou jarní servisní prohlídku do našich 
servisních center, a mohli si tak snadněji vybrat vhodný termín. 
Pokud zároveň přemýšlíte o koupi nového obutí pro Váš vůz, 
připravili jsme Vám inspiraci v podobě několika tipů na kvalitní letní 
pneumatiky za dobré ceny.

Jistě mnozí z Vás alespoň doma u televize bedlivě sledovali 
úspěchy našich sportovců na olympiádě v Soči, nebo jste dokonce 
navštívili pražský Olympijský park Soči – Letná 2014. Krátký report 
z naší účasti ve ŠKODA Parku, jenž byl součástí Olympijského 
parku, najdete na dalších stranách tohoto čísla.

Již potřetí jsme se s našimi zákazníky vydali do ŠKODA Muzea 
v Mladé Boleslavi. I tentokrát se zájezd setkal s velkou spokojeností 
a Vám, kteří jste se zatím nezúčastnili, jej mohu vřele doporučit. 
O dalším plánovaném termínu zájezdu Vás budeme včas infor-
movat.

Váš vzrůstající zájem o akce pořádané naším týmem AUTO 
Hlaváček nás upřímně těší a i nadále budeme dělat vše pro to, 
abyste s námi byli vždy spokojeni. 

 

S úctou

         Jan Vladař
         Brand manager ŠKODA
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Již v minulém čísle jsme Vám přinesli 
základní informace o modernizovaném 
modelu ŠKODA Yeti. Nyní bychom se 
s Vámi rádi blíže podívali na to, co všechno 
nový Yeti může nabídnout.

Oblíbené kompaktní SUV, jehož moderni-
zovaná podoba vstoupila na trh v lednu tohoto 
roku, je nově k mání ve dvou individuálních 
designových liniích: jako elegantní a stylová 
verze ŠKODA Yeti do města a dobrodružnější 
verze ŠKODA Yeti Outdoor do terénu. Mezi 
hlavní viditelné rozdíly patří odlišné prvky 
přídě a zádě. Nárazníky, ochranné ližiny, boční 
ochranné lišty a prahy jsou buď lakované 
v barvě vozu, nebo – v případě varianty 
Outdoor – černé. ŠKODA Yeti Outdoor má 
navíc v sériové výbavě stříbrné kryty vnějších 
zpětných zrcátek, paket pro špatné cesty 
a tažné zařízení, elektronickou kontrolu tlaku 
vzduchu v pneumatikách, specifický design 
potahů sedadel, skla SunSet se zvýšeným 
stupněm tónování a kryty pedálů z ušlechtilé 
oceli.

Městská ŠKODA Yeti přesvědčí už 
v základní verzi Active bohatou standardní 
výbavou za výhodnou cenu. Cena vozu 
ŠKODA Yeti Active s manuální převodovkou 
a motorem 1,2 TSI/77 kW činí 339 900 Kč – 
to je o 10.000 Kč méně, než činila dosavadní 
základní cena modelu Yeti. Součástí sériové 
výbavy jsou mimo jiné i manuální klima-
tizace, systém elektronické stabilizace ESC 
včetně ABS, brzdového asistenta a regulace 
prokluzu, čtyři airbagy, tónovaná skla, cent-
rální zamykání, elektrické ovládání předních 
oken, elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější 
zpětná zrcátka. Paket Active PLUS přidává za 
10 000 Kč autorádio s přehrávačem CD a MP3, 
centrální zamykání s dálkovým ovládáním 
a palubní počítač. ŠKODA Yeti Outdoor se ve 
výbavovém stupni Active nenabízí.

Výbava Ambition je k dispozici pro obě 
designové varianty. ŠKODA Yeti Ambition 

nabízí nad rámec výbavy Active i šestnácti-
palcová hliníková kola, hlavové airbagy řidiče 
a spolujezdce, kolenní airbag řidiče, malý 
kožený paket, displej Maxi DOT, Jumbo Box 
mezi předními sedadly, centrální zamykání 
s dálkovým ovládáním, tempomat a rádio 
‚Blues’ s přehrávačem CD-/MP3. Základní 
motorizací městského Yetiho je také motor 
1,2 TSI/77 kW, dodávaný výlučně v kombinaci 
s automatickou dvouspojkovou převodovkou. 
Cena této kombinace motoru a převodovky 
činí 434 900 Kč.

 
Základní motorizací modelu ŠKODA Yeti 

Outdoor Ambition je motor 1,4 TSI/90 kW 
Green tec, prodávaný za cenu od 464 900 Kč. 
Výbavu obou variant modelu Yeti je možno 
rozšířit paketem Ambition PLUS. Za pouhých 
10 000 Kč získá zákazník navíc dvouzónovou 
klimatizaci Climatronic, vyhřívaná sedadla 
vpředu, parkovací senzory, vnitřní zpětné 
zrcátko s automatickým stmíváním a dešťový 
senzor.

 
Ještě vyšší komfort nabízí výbavový 

stupeň Elegance: základní motorizací této 
verze je v obou variantách modelu Yeti čtyř-
válcový benzinový motor 1,4 TSI/90 kW 
Green tec s manuální šestistupňovou převo-
dovkou, systémem start-stop a rekuperací 
brzdné energie. Nad rámec výbavy Ambition 
nabízí modely Yeti Elegance a Yeti Outdoor 

Elegance sedmnáctipalcová kola z lehkých 
slitin, mlhové světlomety s tzv. Corner funkcí 
(přisvícení do zatáčky mlhovým světlometem), 
zadní skupinová světla s LED technologií, 
dvouzónovou klimatizaci Climatronic, systém 
bezklíčového odemykání a startování KESSY, 
vyhřívané přední sedačky, autorádio ‚Swing‘ 
s přehrávačem CD a MP3, kožený multifunkční 
volant, elektrické ovládání zadních oken 
a dešťový senzor.

 
Cena modelu ŠKODA Yeti Elegance startuje 

na částce 494 900 Kč, cena modelu ŠKODA 
Yeti Outdoor ve verzi Elegance pak na 514 900 
Kč. Volitelně je pro obě verze v nabídce také 
paket Elegance PLUS za příplatek 18 000 Kč. 
Ten zahrnuje bixenonové světlomety s funkcí 
AFS, elektricky nastavitelná vnější zpětná 
zrcátka s osvětlením nástupního prostoru 
u řidiče a spolujezdce s automatickým stmí-
váním, autorádio ‚Bolero‘ s přehrávačem CD 
a MP3 a s měničem na 6 CD.

 
Pro ještě náročnější klientelu jsou obě 

verze k dispozici také v exkluzivní výbavové 
verzi Laurin & Klement a těm ekologicky 
smýšlejícím jistě přijde vhod ŠKODA Yeti 
GreenLine, který je se svou spotřebou 4,6 l 
a emisemi CO2 pouhých 119 g/km obzvláště 
šetrný k životnímu prostřední. Ceny pro 
ŠKODA Yeti L&K začínají na částce 644 900 Kč, 
verze GreenLine je k dostání od 429 900 Kč.
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Rozhovor s Ing. Hanou Smutnou
Vše, co jste chtěli vědět o operativním leasingu                                 

O nabídce operativního leasingu od firmy 
AUTO Hlaváček – klientský servis s.r.o. jsme 
Vás v předchozích číslech našeho časopisu 
již několikrát informovali. Tato služba se těší 
velkému zájmu zákazníků, kteří však zároveň 
nemají často zcela jasno v tom, co všechno se 
skrývá pod označením operativní leasing a co 
tedy mohou očekávat. Rozhodli jsme se proto 
zmapovat nejčastější dotazy a poskytnout 
Vám k nim uspokojivé odpovědi. Obrátili jsme 
se na poradkyni pro operativní leasing firmy 
AUTO Hlaváček – Ing. Hanu Smutnou, která 
podrobně vysvětluje, jak operativní leasing 
funguje a jaké jsou jeho možnosti. 

V čem spočívá princip operativního 
leasingu (OL)? 

Základním principem úspěšného 
fungování operativního leasingu je jedno-
duchost, kterou tato forma financování 
vozového parku klientovi přináší. Obecně 
řečeno – operativní leasing je dlouhodobý 
pronájem vozu s širokou nabídkou doplň-
kových služeb „šitých klientovi přímo na míru“. 
Po ukončeném pronájmu vrací klient vozidlo 
majiteli vozu, tj. firmě AUTO Hlaváček – 
klientský servis s.r.o., a nezajímá se (pokud 
ovšem vozidlo nechce odkoupit) o další osud 
vozu. Klient řeší pronájem – pořízení nového 
vozu či vozů, příp. jeho nepořízení, dle aktu-
álního stavu a potřeb vozového parku ve své 
firmě. 

Čím se OL liší od běžného leasingu?
Rozdíl mezi operativním leasingem 

a finančním leasingem spočívá v několika 
zásadních bodech:

a) Finanční leasing je pronájem vozu 
s jeho následnou koupí (operativní leasing je 
rovněž pronájem vozu, nikoliv však s povin-
ností následné koupě vozu).

b) Finanční leasing zahrnuje v měsíční 
splátce pouze splácení vozu vč. pojištění 
(u operativního leasingu můžeme zahrnout 
do měsíční splátky všechny náklady spojené 
s provozem vozu – jako jsou pojištění, servis, 
pneuservis, beauty servis apod. – zkrátka 
klient může zvolit variantu, kdy veškeré 

náklady platí ve fixních měsíčních splátkách, 
vozidlo pouze užívá a o správu klientova 
vozového parku se stará majitel vozu.

c) U finančního leasingu je požadována 
vždy akontace z pořizovací ceny vozidla, 
kdežto u operativního leasingu se žádná 
akontace po klientovi nevyžaduje. Tudíž klient 
může finanční prostředky využít ve své firmě 
jiným, potřebnějším způsobem.

Mohou OL využít i soukromé osoby, nebo 
je určený pouze firmám?

Operativní leasing nabízíme i soukromým 
osobám. U nich však není využíván v takové 
míře jako u firem. U soukromých osob je 
stále na prvním místě pořízení nového vozu 
formou úvěru, či koupě v hotovosti.

Pro jaké firmy je tedy tato služba ideální? 
Někdy se říká, že operativním leasingem 
mohou získat výhody jen velké firmy. Co 
můžete nabídnout malým a středním 
podnikatelům?

Firma AUTO Hlaváček – klientský servis 
s.r.o. poskytuje operativní leasing všem 
firmám bez rozdílu. Obecně se dá říci, že 
o této formě financování vozového parku 
uvažují především ty firmy, které chtějí: 

- mít ucelenou správu svého vozového 
parku (nestarat se o jeho provoz, jen jej 
využívat ke svému účelu podnikání), 

- ušetřit personální náklady – o vozový 
park se v rámci operativního leasingu stará 
majitel vozu,

- nemít vázány finanční prostředky ve 
vozovém parku – firma platí předem sjed-
nanou měsíční splátku pronájmu, kterou 
vykazuje ve svém účetnictví.

Nespornou výhodou operativního 
leasingu je to, že nezatěžuje cash-flow firmy.

Můžete nám nějak přiblížit jednotlivé 
varianty OL, které nabízíte svým klientům?

Firma AUTO Hlaváček – klientský servis 
s.r.o. nabízí dvě varianty dlouhodobého 
pronájmu vozového parku, tedy operativního 
leasingu, a to:

Operativní leasing bez služeb
AUTO Hlaváček – klientský servis s.r.o. 

zajišťuje „pouze“ financování předmětu 
nájmu a nutné povinné platby jako jsou 
daně (silniční daň) a poplatky (poplatek za 
rádio, dálniční známka, zákonné pojištění…). 
Rozšíření těchto plateb o nadstandardní 
služby jen zajišťuje klientovi nezbytný komfort 
provozu.

Full service operativní leasing
AUTO Hlaváček – klientský servis s.r.o. 

zajišťuje kromě financování předmětu nájmu 
a povinných plateb také veškeré opravy, 
poškození, servis, … Zjednodušeně lze říci, 
že klient pouze předmět nájmu používá, vše 
ostatní přebírá a zajišťuje AUTO Hlaváček – 

klientský servis s.r.o. Můžeme zde na vozidlo 
pohlížet jako na vozidlo z půjčovny.

Není pro klienta nevýhodné, když vůz ve 
skutečnosti nemá ve svém vlastnictví? 
Nejsou s tím spojena nějaká rizika?

Řekla bych, že je tomu právě naopak. To, 
že klient nemá vozidlo(a) v majetku firmy, 
mu přináší spoustu výhod (nezatěžuje si 
cash-flow firmy, vozidlo neodepisuje – to je 
povinností majitele vozu, o správu vozového 
parku se rovněž stará majitel vozidla, může 
mít zajištěnu pravidelnou obnovu vozového 
parku bez potřeby vlastního kapitálu, rizika 
s prodejem vozu nese pronajímatel – 
nestaráte se, za kolik, kdy a kde prodáte svůj 
ojetý vůz apod.). 

Jaká pravidla platí pro užívání vozu poří-
zeného prostřednictvím OL? Nebude 
klient omezován v používání pronajatého 
vozu?

Operativní leasing (dlouhodobý 
pronájem) poskytujeme standardně v délce 
12–48 měsíců, přičemž počet ujetých kilo-
metrů je limitován max. výší 200 tis. km za 
celkovou dobu pronájmu. Takto nastavené 
podmínky klientovi zaručují bezproblémové 
a takřka neomezené používání vozidla.

Je možné od OL odstoupit nebo jej před-
časně ukončit?

Ze strany provozovatele vozu je možno 
od operativního leasingu odstoupit. Přesné 
podmínky odstoupení od Nájemní smlouvy, 
příp. předčasného ukončení Nájemní 
smlouvy, jsou popsány ve Všeobecných 
obchodních podmínkách, se kterými je každý 
klient (potencionální nájemce vozu) řádně 
seznámen před podpisem veškeré smluvní 
dokumentace.

Možnost odstoupení od Nájemní 
smlouvy je však i na straně majitele vozu 
(v případě neplacení nájemného ze strany 
klienta, v případě nedodržování stanovených 
termínů servisních prohlídek vozu apod.).

Co se děje s vozem po ukončení OL?
Nájemce předá vozidlo v předem 

stanovený termín majiteli vozu, tedy firmě 
AUTO Hlaváček – klientský servis s.r.o. 
Vozidlo je řádně prohlédnuto servisním tech-
nikem a o prohlídce a předání vozu majiteli je 
sepsán protokol, který je stvrzen jak ze strany 
přebírajícího, tak ze strany předávajícího. 

V případě zájmu je možné vozidlo ze 
strany nájemce odkoupit do svého vlastnictví.

Nevyjde nakonec klienta OL dráž než 
koupě v hotovosti?

Na operativní leasing je potřeba nahlížet 
jako na službu, která přináší klientovi, poten-
ciálnímu nájemci, řadu výhod a v neposlední 

řadě velkou časovou a personální úsporu 
vzhledem k tomu, že o jeho vozidlo (vozidla) 
se stará majitel vozu (vozidel), tedy leasingová 
společnost. Je důležité si také uvědomit, že 
v případě operativního leasingu klient splácí 
měsíční nájemné, které je tvořeno dvěma 
složkami:

Finanční částí splátky, která tvoří rozdíl 
mezi pořizovací hodnotou vozu a předem 
stanovenou zůstatkovou hodnotou. 
Zůstatková hodnota se stanovuje na počátku 
nájemního vztahu dle parametrů, které 
stanoví klient. Těmito parametry jsou délka 
pronájmu a celkový nájezd kilometrů. Vzniklý 
rozdíl mezi pořizovací hodnotou a zůstat-
kovou hodnotou potom tvoří výše zmiňo-
vanou finanční část splátky, která je klientovi 
úročena. 

Servisní část splátky, která je tvořena 
poplatky za služby, které si klient předem 
stanoví (jako jsou například rozsah pojištění, 
servisní služby, pneuservis a podobně). 

Pokud se nad těmito aspekty klient zamy-
slí, jednoduše si odvodí, že je v jeho rukou 
nejen možnost stanovit si výši měsíční splátky 
tak, aby byla pro něj přijatelná (přizpůsobe-

ním délky pronájmu, nájezdu km, rozsahem 
požadovaných služeb apod.), ale i skutečnost, 
že operativní leasing nemůže být nikdy dražší 
než koupě v hotovosti.
Na jakých základních pilířích stojí nabídka 
OL společnosti AUTO Hlaváček – klientský 
servis s.r.o.?

Profesionální a lidský přístup ke svým 
zákazníkům, který je myslím ve všech 
oblastech obchodní spolupráce tím nejdůle-
žitějším.

Můžeme si tedy na závěr ještě shrnout 
hlavní výhody OL oproti jiným způsobům 
financování? 

a) Získáte maximální slevy na pořízení 
vozu, pojištění, servisní služby, pneuservis 

a použitý materiál.
b) Neplatíte žádnou počáteční akontaci – 

volné finanční prostředky můžete použít na 
rozvoj vlastní podnikatelské činnosti.

c) Daňová efektivita – využitím opera-
tivního leasingu snižujete množství vázaného 
kapitálu v účetní bilanci a cash-flow.

d) Administrativní jednoduchost – veškeré 
služby Vám jsou fakturovány najednou – 
jedna faktura, jedna úhrada, jedna účetní 
operace.

e) Snížíte finanční náklady na personál 
firmy – starost o vozový park plně přebírá 
leasingová společnost.

ŠKODA Park v rámci Olympijského 
parku Soči - Letná

AUTO Hlaváček odměňuje věrné zákazníky

ŠKODA AUTO, coby hrdý sponzor 
Českého olympijského týmu, spojila síly 
s Českým olympijským výborem a v rámci 
Olympijského parku Soči – Letná 2014 
připravila letošní ročník ŠKODA Parku. Ten 
nabídl spoustu zábavy, ale také možnost 
zasoutěžit si o nový vůz ŠKODA Yeti a od 6. do 
23. února jeho branami prošlo téměř 400 000 
návštěvníků.

Akce přilákala obrovské množství spor-
tovních fanoušků, kteří společně drželi palce 
českým olympionikům a na vlastní kůži si 
mohli vyzkoušet osm olympijských sportů. 
Cestu na Letnou si po svém návratu ze Soči 
našli i úspěšní čeští reprezentanti, na které tu 
čekalo vřelé a nadšené uvítání. 

Taková událost nemohla uniknout ani 
našemu týmu AUTO Hlaváček, s nímž jste 
se v Olympijském parku mohli potkat ve 
čtvrtek 13. února. S námi se na Letnou vydalo 
i 30 našich zákazníků, které jsme za jejich 
věrnost odměnili vstupenkami do Olympij-
ského parku zdarma. Po celý den jsme jim byli 
k dispozici coby průvodci po areálu, mohli si 
prohlédnout vystavené modely vozů přímo ve 
ŠKODA Parku nebo využít některého ze spor-
tovišť – například vypůjčit si brusle a zabruslit 
si v tzv. ledovém ráji. Po sportovních výkonech 

přišlo vhod chutné občerstvení či alespoň 
posezení u kávy. 

Pokud jste pražský Olympijský park 
navštívili, doufáme, že jste si atmosféru 
zimních olympijských her okořeněnou 
českými úspěchy užili stejně jako my. A jestli 
jste si tuto příležitost nechali ujít, budeme 
se na Vás těšit při dalších podobných akcích, 
které pro Vás s radostí každoročně připra-
vujeme.
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informujeme │ ŠKODA MUZEUM

Vyrazili jsme do ŠKODA MUZEA v Mladé Boleslavi... 
...už po třetí.

Den plný nevšedních zážitků pro Vás 
připravil náš tým AUTO Hlaváček, když uspo-
řádal v pořadí již třetí zájezd do ŠKODA MUZEA 
v Mladé Boleslavi. Naše výprava do této jedi-
nečné výkladní skříně značky ŠKODA se usku-
tečnila v pátek 7. března a ti, kteří si s námi 
ráno přivstali, se mohli vydat na fascinující 
procházku více než stoletou historií podniku. 

V rámci prohlídky muzea jsme měli 
možnost obdivovat nejen samotné auto-
mobily, ale také mnoho dalších exponátů 
včetně filmů, dokumentů a lidských příběhů, 
které jsou přehledně uspořádané na více 
než 1 800 m2 výstavní plochy v historických 
výrobních halách. 

Součástí programu zájezdu byla i tentokrát 
návštěva výrobního závodu, který zahr-
noval mimo jiné prohlídku montážní linky či 
svařovny, kde jsme mohli být svědky toho, jak 
se vlastně ta auta, která si kupujeme již hotová 
a nablýskaná, vyrábějí a jak náročný je celý 
tento proces.

Po prohlídce následoval už jen stylový oběd 
v Café-Restaurantu VÁCLAV, který se nachází 
přímo v prostorách muzea, a poté jsme se plni 
úžasných dojmů vydali na zpáteční cestu. 

Už teď se těšíme na další návštěvu tohoto 
unikátního muzea a doufáme, že příště se 
k nám přidáte i Vy, kteří jste zatím této příle-
žitosti nevyužili. Jakmile naplánujeme další 

termín zájezdu do Mladé Boleslavi, či nějakou 
podobnou akci, budeme Vás včas informovat. 

Těm z Vás, kteří jste s námi ve ŠKODA 
MUZEU ještě nebyli, můžeme alespoň 
zprostředkovaně přiblížit dojmy jednoho 
z letošních účastníků. Vyzpovídali jsme pana 
Radima Velkého, který se na zájezd vydal i se 
svou rodinou, a zajímalo nás, jak si výlet do 
muzea užili.

Jak jste se o zájezdu do ŠKODA MUZEA 
dozvěděl?

O zájezdu do Mladé Boleslavi jsem se 
dověděl z časopisu, který zasílá AUTO Hlaváček 
svým zákazníkům. Hned bylo rozhodnuto, že 
tento výlet si s rodinou nenecháme ujít.

Jak byste zhodnotil náplň zájezdu? Chybělo 
Vám něco v jeho programu?

Zájezd byl, co se náplně týká, perfektní 
a splnil bezezbytku naše očekávání. Jak 
muzeum, tak především prohlídka výrobního 
závodu byla velice zajímavá. Nedá se říci, že by 
nám cokoli chybělo.
Byli jste spokojeni s organizační stránkou 
zájezdu?

S organizací zájezdu jsme byli moc 
spokojeni, informace jsme dostali s před-
stihem, časové rozvržení dne, doprava 
s možností občerstvení, vše bez problémů. 
V průběhu cesty jsme se dověděli i spoustu 
nových informací o okolí a městech, kterými 
jsme zrovna projížděli, díky výkladu naší 
zkušené průvodkyně.

Můžete nám popsat své dojmy z návštěvy 
muzea?

V muzeu se nám moc líbilo, každý si 

informujeme │ ŠKODA MUZEUM

tam najde své exponáty, dospělí vzpomínají, 
mládežníci se podiví, jak „vybavená“ byla auta 
v nedávné minulosti. Zajímavá byla návštěva 
depozitáře, kde jsou k vidění i koncepty ze 
světových výstav.

Co se vám z celého programu zájezdu líbilo 
nejvíc?

Prohlídka výroby je bezkonkurenčně 
nejzajímavější. V závodě nepanuje taková 
pohoda jako v muzeu, tam už je pěkný cvrkot. 
Je možné pozorovat, jak a z čeho všeho auto 
vzniká, jak je vše organizačně zvládnuté. Zvlášť 
pro mladé lidi to musí být jedinečný zážitek, 
zejména když je prohlídka doprovázena srozu-
mitelně podaným odborným výkladem.

Co byste vzkázal těm, kteří do ŠKODA 
MUZEA ještě nezavítali?

Určitě bych všem doporučil, aby se do 
Mladé Boleslavi vypravili a vedle muzea absol-
vovali i prohlídku závodu. 

Co byste měli vědět o ŠKODA MUZEU...
ŠKODA MUZEUM prezentuje zásadní 

milníky podniku, který je právem hrdý na 
jednu z nejdelších tradic v automobilovém 
průmyslu. Jen čtyři automobilky na světě se 
mohou pochlubit více než stoletou nepřeru-
šenou výrobní tradicí. Vedle samotných auto-
mobilů tu hlavní roli hrají lidé a jejich osobní 

příběhy spojené se značkou ŠKODA. Expozice 
je rozdělena do třech tematických částí se 46 
historickými vozy, několika stovkami jednot-
livých exponátů, historických filmů, fotografií 
a dokumentů. Tradice, Evoluce a Preciznost 
– tak byly pojmenovány tři světy plné zážitků, 
které jsou navzájem propojené skrze pestrou 
paletu automobilů a životních příběhů. 

Uprostřed výstavních prostor se nachází 
multifunkční sál Laurin & Klement Forum. Se 

svou velikostí 930 m2 a kapacitou bezmála 
600 osob nabízí ideální místo pro různé akce 
společnosti ŠKODA a mimořádné výstavy, 
stejně jako pro nejrůznější události externích 
partnerů a organizací. Díky špičkovým tech-
nickým řešením, jako je například zajíždějící 
pódium a hlediště, je Laurin & Klement Forum 
jedním z nejmodernějších multifunkčních 

center u nás a dokonce je jediným takovým 
centrem ve střední Evropě, které je přímo 
napojené na svět automobilové historie. 

Gastronomickým lákadlem ŠKODA 
MUZEA je potom moderní Café-Restaurant 
VÁCLAV s kvalitní nabídkou pokrmů, nápojů 
a příjemnou atmosférou. 

i n z e r c e
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představujeme │ ŠKODA Pojištění

Nový unikátní pojistný produkt 
  ŠKODA Pojištění

Pokud si koupíte nový nebo maximálně 18 měsíců starý vůz značky ŠKODA, můžete u nás nyní uzavřít nové atraktivní 
pojištění.

ŠKODA Pojištění zahrnuje povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění všech skel automobilu a další doplňkové pojištění. Díky konceptu 
Domovského servisu zajišťuje kvalitní, rychlé, flexibilní a cenově výhodné řešení pojistné události v síti autorizovaných servisů ŠKODA. Nový 
značkový pojistný produkt ŠKODA Pojištění byl vyvinut ve spolupráci se společnostmi ŠkoFIN a Allianz pojišťovnou.

Co je ŠKODA Pojištění?
ŠKODA Pojištění je komplexní pojištění automobilu, které Vám nabízí ještě vetší komfort v případě řešení neočekávaných událostí a zahrnuje 
povinné ručení a havarijní pojištění Vašeho automobilu. Navíc získáte rozsáhlé doprovodné služby, které mají za úkol minimalizovat negativní 
dopad nastalé situace. Pokud nemáte chuť a především čas vyplňovat papíry pro pojišťovnu, nabízíme Vám řešení v podobě ŠKODA Pojištění.

100% Pojištění 100% Péče 100% Jistota

Nejrychlejší bonus na trhu Nonstop asistenční služby Úrazové pojištění řidiče s rentou

Pojištění živlu, poškození zvířetem a střetu 
se zvířetem nebo zvěří

Náhradní vůz až na 60 dní Odtah do domovského servisu zdarma

Pojištění poklesu hodnoty vozu v čase 
GAP

Úspora času při řešení pojistné události Garance neměnnosti ceny po celou dobu 
trvání

První škoda bez vlivu na bonus Výhodný koncept Domovského servisu Minimalizace dopadu škodné události na 
klienta

Výhody ŠKODA Pojištění:
• zvýhodněné sazby
• výhodný koncept Domovského servisu
• pojištění živlu, poškození zvířetem a střetu se zvířetem nebo zvěří při škodě
  do 100 tis. Kč bez spoluúčasti
• náhradní vozidlo až na 20 dní (po dobu nepojízdnosti) resp. 60 dní při odcizení vozu
• kvalitní úrazové pojištění řidiče vozidla
• přímá likvidace (při nezaviněné nehodě není nutné komunikovat s cizí pojišťovnou)
• první škoda bez vlivu na bonus klienta

Koncept Domovského servisu
Při podpisu pojistné smlouvy si sami zvolíte tzv. Domovský servis, tj. konkrétní smluvní pobočku ŠKODA AUTO, která Vám vyhovuje, a v tomto 
Domovském servisu pak můžete čerpat řadu dalších výhod:

• Snížená spoluúčast z havarijního pojištění
• Zvýšený nárok na úhradu nákladů náhradního vozidla
• Odtah do Domovského servisu - v případě škody, která bude likvidována z havarijního pojištění, má klient nárok na odtah vozidla do Domov-
   ského servisu zdarma bez limitu
• Opravy z havarijního pojištění hrazeny v cenách nových originálních dílů ŠKODA (Majitelé vozidel pojištěných ŠKODA Pojištěním se tak 
   nemusí bát amortizace, kterou v dnešní době stále některé pojišťovny uplatňují.)
• Pomoc Domovského servisu ŠKODA při vyřizování škody s pojišťovnou

Vyzkoušejte konfigurátor na našich stránkách www.hlavacek .cz, kde si můžete u vybraného vozu jednoduše nastavit parametry ŠKODA Pojištění 
a program Vám automaticky vypočítá částku ročního pojistného. 

informujeme │ ŠKODA Fabia Tour

Lákavá cena, atraktivní design a bohatá výbava - 

to je nový akční model ŠKODA Fabia Tour
S financováním ŠKODA Finance 

startují ceny na 189.900 Kč pro model 
Fabia Tour Easy.

ŠKODA Fabia je nyní v České republice 
k dispozici jako atraktivní akční model Fabia 
Tour. Ceny začínají na 189.900 Kč za model 
Fabia Tour ‚Easy’ při využití financování 
ŠKODA Finance od ŠkoFINu. V nabídce jsou 
tři stupně výbavy: ‚Easy’, Active’ a ‚Ambition’. 
Již Fabia Tour ‚Easy’ nabízí v sériové výbavě 
autorádio s CD přehrávačem, elektricky 
ovládaná okna a centrální zamykání. Verze 
‚Active’ a ‚Ambition’ jsou nabízeny s předním 
nárazníkem ve sportovním designu RS, na 
palubě jsou v závislosti na konkrétním stupni 
výbavy i další komfortní prvky.

ŠKODA Fabia Tour je k dispozici ve verzích 
hatchback a kombi, základní verze ‚Easy’ pak 
pouze jako hatchback. Všechny verze obdrží 
bez příplatku záruku výrobce prodlouženou 
na čtyři roky nebo 60.000 km. Základní cena 
vozu ŠKODA Fabia Tour ‚Easy’ činí 219.900 Kč. 
ŠKODA Fabia Tour ‚Active’ se nabízí za částky 
od 235.900 Kč, ceny modelu ŠKODA Fabia 
Tour ‚Ambition’ začínají na 255.900 Kč.

Oproti srovnatelně vybaveným sériovým 
modelům to představuje cenovou výhodu ve 
výši 48.000 Kč za model Tour ‚Easy’, 69.900 Kč 
za výbavovou verzi ‚Active’ a 86.700 Kč za 
verzi ‚Ambition’. Při financování prostřed-
nictvím společnosti ŠkoFIN získá zákazník 
navíc i bonus ve výši dalších 30.000 Kč. Model 
Tour ‚Easy’ tak získají již od 189.900 Kč, Tour 
‚Active’ s čtyřválcem 1,4 16V/63 kW již od 
205.900 Kč a Tour ‚Ambition’ 1,4 16V/63 kW 
od 225.900 Kč.

ŠKODA Fabia Tour navíc zaujme také svým 
dynamickým vzhledem: s výjimkou základní 
verze ‚Easy’ má akční model výrazný přední 
nárazník v designu RS. Do modelů Fabia 
Tour ‚Active’ a Ambition’ jsou montovány dva 
úsporné benzinové motory: 1,2 TSI a 1,4 16V, 
oba o výkonu 63 kW. Model Fabia Tour ‚Easy’ 
pohání zážehový motor 1,2 HTP/51 kW.

Karosářské provedení kombi je k dispozici 
pro výbavové stupně ‚Active‘ a ‚Ambition’ za 

příplatek 14.000 Kč, včetně černého střešního 
nosiče. Zákaznická výhoda oproti standardní 
nabídce činí dalších 6.600 Kč.

Využijte tuto jedinečnou šanci a přijďte si 
pro svou novou Fabii Tour. Budeme se na Vás 
těšit ve všech salonech AUTO Hlaváček. 
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představujeme │ Nová KIA Sportage

Oblíbený model značky KIA nyní 
přichází s řadou vylepšení

Od uvedení současné generace modelu 
Sportage uběhly již více než 3 roky a za tuto 
dobu si vůz vysloužil řadu ocenění za neza-
měnitelný design, který vozu vtisk Peter 
Schreyer, stal se nejlépe hodnoceným vozem 
ve své kategorii v oblasti bezpečnostních 
testů, provedených v roce 2010 společností 
Euro NCAP, a v loňském roce se stal nejprodá-
vanějším modelem značky KIA v Evropě. Také 
v České republice se řadí mezi bestsellery na 
trhu SUV vozidel a společně s modelem cee´d 
tvoří klíčovou část prodejů značky KIA.

Čas však nelze zastavit a na trh přichází 

facelift, který posouvá designovou a uživa-
telskou laťku tohoto vozu výše, směrem 
k současným trendům.

Vnější úpravy zahrnují především novou 
masku chladiče, nový design hliníkových 
kol, přepracovaná zadní světla a u modelů 
s prémiovým audiosystémem Infinity nebo 
s navigací také anténu ve tvaru „žraločí 
ploutve“. V interiéru vládne úpravám použití 
hodnotnějších měkčených materiálů, přepra-
covaný tvar panelu přístrojů a nabídka nových 
výbav zahrnujících prvky jako je vyhřívaný 
volant, adaptabilní posilovač řízení Flex-
Steer nebo prémiový audiosystém Infinity by 
Harman.

Méně viditelné, ale o to podstatnější 
změny se odehrály v technice. Výrobce 
zapracoval na odhlučnění kabiny instalací 
izolačního předního skla a použitím přepra-
covaného uložení hnacího řetězce, který 
omezuje vznik rezonancí. Také podvozek se 
dočkal úprav, použití tužších zadních pružin, 
úprava předního zkrutného stabilizátoru, 
zvětšení odklonu kol a strmější převod řízení 
mají pozitivní vliv na ovladatelnost vozidla 
v zatáčkách a při jízdě na limitu. Úpravou 
prošel také systém řízení jízdní stability ESC.

Vůz je nabízen ve variantě 4x2 s pohonem 
přední nápravy s benzínovými přímovstři-
kovými motory 1,6 GDI/99 kW a nově 2,0 
GDI/122 kW, turbodiesely zastupují čtyřválce 
1,7 CRDi/85 kW a 2,0 CRDi/100 kW.

Pro varianty s pohonem 4x4 je k dispozici 
benzínový 2,0 GDI/122 kW a dvě výkonové 
varianty turbodieselu 2,0 CRDi /100 kW nebo 
135 kW.

Převodovky jsou vždy manuální šesti-
stupňové, pro dvoulitry je k dispozici za 

příplatek také automatická šestistupňová 
převodovka s možností sekvenčního řazení.

Samozřejmostí je dnes 7 let tovární 
záruky s limitem najetých 150 000 km, 7 let 
asistenční služby a 7 let slevy na servise 
v podobě bezplatného poskytnutí mate-
riálu při provádění předepsaných servisních 
prohlídek (olejový a palivový filtr, filtr vzduchu 
pro motor, kabinový filtr). Předepsaný interval 
garančních servisních prohlídek je stanoven 

na 30 000 km nebo po uplynutí 2 let.
Vozy jsou již pro Vás k dispozici k prohlídce 

i zkušební jízdě na našich prodejnách, kde 
se na Vás těší naši zaměstnanci, připraveni 
poskytnout Vám bližší informace. 

Nová KIA Sportage...

...již v prodeji
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informujeme │ Autorizovaný servis

Vyplatí se autorizovaný servis i pro 
starší automobily?

V AUTO Hlaváček vycházíme vstříc 
majitelům starších vozidel ŠKODA

Zamysleli jste se už někdy nad tím, proč 
byste měli se svým už poněkud postarším 
vozem navštěvovat autorizovaný servis? 
U AUTO Hlaváček Vám poskytneme hned 
několik důvodů. 

Jestliže už má Váš vůz nějaký ten rok 
provozu za sebou, nezoufejte, ani nezačněte 
nakupovat neoriginální díly, jejichž původ 
a kvalita není vždy zaručena. Ve spolupráci 
s výrobcem Vám nabízíme několik možností 
jak ušetřit a přitom Vašemu vozu dopřát 
kvalitní a spolehlivé náhradní díly testované 
výrobcem. Zároveň tak svoje vozidlo svěříte 
do rukou profesionálního mechanika, který 
je pravidelně školen a má k dispozici všechny 
potřebné technické informace.

Cenová výhodnost nezávislé opravny 
v porovnání s autorizovanými servisy je 
mezi motoristy věčné téma. Bohužel je ale 
zatíženo mnoha mýty a předsudky. Proti 
zkresleným informacím, například, že starší 
auto se do autorizovaného servisu nevyplatí 
dávat vůbec, se rozhodla bojovat ŠKODA. 
Česká automobilka i letos nabízí majitelům 
čtyř a víceletých škodovek speciální šekovou 
knížku, díky které si mohou ceny autorizo-
vaného servisu a originálních náhradních dílů 
snížit až o 20 %. 

Šeková knížka plná slev
Šeková knížka, která je určena maji-

telům čtyř a víceletých modelů Felicia, Fabia, 
Roomster, Octavia a Superb, umožňuje díky 
slevovým kuponům, tzv. šekům, uplatnit 
různé slevy na servisní práce i originální 
díly. S šekovou knížkou získáváte mimo jiné 
20% slevu na výměnu brzd, výfuku, spojky 
a tlumičů. Slevy se přitom týkají celé zakázky, 
tedy jak ceny za originální díly ŠKODA, tak 
i práce autorizovaného servisu. Slevu 20 % 
můžete uplatnit také na ŠKODA Originální 
příslušenství a pokud je cena celkové opravy 

vyšší než 1 000 Kč, můžete si zdarma vybrat 
jednu položku ze značkové autokosmetiky 
ŠKODA. Šeková knížka dále obsahuje slevu 
15 % na materiál při výměně rozvodů 
a odečtení 10 % z ceny materiálu při zakázce 
nad 3 000 Kč. 

Jak to funguje?
Postup při uplatnění slevy z šekové knížky 

je více než jednoduchý – podle zvoleného 
servisního úkonu si z knížky vyberete 
příslušnou slevu, která bude uvedena i na 
faktuře. Využít lze i více šeků najednou. Dáte 
si například vyměnit tlumiče za cenu 5 000 Kč 
a brzdové destičky za cenu 2 000 Kč. Uplatníte 
šek na slevu 20 % na výměnu tlumičů a šek 
20 % na výměnu brzdových destiček. Sleva, 
kterou obdržíte, bude 1 000 Kč na výměnu 
tlumičů a 400 Kč na výměnu brzdových 
destiček. Dohromady tedy ušetříte 1 400 Kč. 
Všechny popsané díly budou samozřejmě 
originály ŠKODA.

Zdá se tedy, že Šeková knížka plná slev 
od společnosti ŠKODA by mohla spolehlivě 
vyvrátit nepravdy, které kolují o autorizo-
vaných servisech a originálních náhradních 
dílech. To však ještě stále není vše. U AUTO 
Hlaváček nabízíme majitelům starších vozů 
mnohem více. Kromě šekové knížky můžete 
využít i další možnosti servisních služeb 
z nabídky automobilky ŠKODA.

Výměnné díly
Vhodnou alternativou pro úsporu Vašich 

financí jsou i výměnné díly. Jejich výroba 
probíhá procesem renovace podle poža-
davků na sériovou výrobu a dle specifikací 
sériových standardů.

ŠKODA Originální výměnné díly 
podléhají stejně vysokým nárokům na 
kvalitu a aktuálnost technické stránky jako 
díly používané ve výrobě. Navíc oprava 
cestou ŠKODA Originálních výměnných dílů 
prodlužuje životnost vozidla v porovnání 
s opravou dílčí součástky. Současně také 
přispívá k udržení vyšší hodnoty vozidla při 
jeho pozdějším prodeji. Výměnné díly zahrnují 
již celou škálu skupin, jako je motor či jeho 

části, spojky, převodovky, nápravy a podobně. 
Dvouletá záruční lhůta je samozřejmostí. 
Slevové šeky z šekové knížky přitom můžete 
uplatnit i při použití výměnných dílů.

Economy díly
Ve ŠKODA Economy dílech se odráží 

technická kompetence značky ŠKODA 
a pochopení pro ekonomické požadavky 
majitelů starších vozidel, stejně jako dlou-
holeté zkušenosti získané při výrobě těchto 
modelových řad. Economy díly doporu-
čujeme pro vozy starší 5 let a jsou cenově 
výhodnou alternativou originálních dílů. I pro 
Economy díly platí dvouletá záruční doba.

Přijďte se přesvědčit o výhodách autorizo-
vaného servisu přímo k nám do provozoven 
AUTO Hlaváček. Naši servisní poradci Vám 
ochotně poskytnou jakékoli bližší informace 
o výhodách nabízených servisních služeb. 
Šekovou knížku si můžete kdykoli vyzvednout 
v příjmu oprav nebo stáhnout jako pdf soubor 
na našich internetových stránkách. 

i n z e r c e



www.hlavacek.czwww.hlavacek.cz

1716

představujeme │ ŠKODA VisionC

Pro značku ŠKODA začala letošní účast 
na autosalonu v Ženevě velkolepě. Během 
slavnostního večera koncernu Volkswagen, 
v předvečer zahájení autosalonu, automo-
bilka ve světové premiéře představila výji-
mečný designový koncept ‘ŠKODA VisionC’. 

Přitažlivé pětidveřové kupé je předzvěstí 
dalšího evolučního kroku v designu značky 
ŠKODA a současně představuje šíři možností 
nových koncepcí designu karoserií. ‘ŠKODA 
VisionC’ zaujme na první pohled výrazným 
stylem a dynamickou elegancí. Její tvary 
rozvíjejí nepřehlédnutelným způsobem nový 
designový jazyk značky, představený před 
třemi lety. Šéfdesignérovi značky ŠKODA Jozefu 
Kabaňovi a jeho týmu, se podařilo vytvořit 
překvapivě jemnou kombinaci ploch dělených 
ostrými linkami. Čisté linie tak ladně obklopují 
vyvážené proporce vozu. Precizně tvarované 
plochy a jasně zřetelné hrany vytvářejí neza-
měnitelnou hru světla a stínů. Charakteristické 
je podle Jozefa Kabaně také to, že „se vůz 
obejde bez jakýchkoli ozdob a příkras“.

Sebevědomá příď
Přední část studie je sebevědomá 

a dynamická zároveň. Široká maska chladiče 
a výrazné světlomety ve tvaru protažených 
trojúhelníků dodávají vozu svébytnou 
tvář. Maska chladiče je plošší a širší než 
u současných modelů. Charakteristickým 
prvkem zůstávají vertikální lamely, které jsou 
v tomto případě doplněny ručně broušenými 
křišťálovými prvky s decentním podsvícením. 
Ve spodní části nárazníku podtrhuje dynamiku 
vozu velký otvor pro vstup vzduchu, táhnoucí 
se přes celou šířku vozu. Kapota je protažena 

hodně dopředu a vpravo a vlevo je zvýrazněna 
podélnými prolisy táhnoucími se v lehkém 
oblouku od A sloupku až nad masku chladiče. 
„Tím vytváříme emoce, formu a pohyb,“ říká 
Jozef Kabaň.

Dynamická a elegantní silueta
Z bočního pohledu je ‘ŠKODA VisionC’ 

vyvážená a dynamická. Ryzí estetický zážitek 
představuje silueta evokující rychlost, linie 
střechy zvolna klesající až k odtrhové hraně 
a rozšiřující se C sloupek. Výjimečný dojem 
z karoserie kupé završují bezrámová okna, 
která jsou jejím charakteristickým prvkem.

Jak už je pro vozy značky ŠKODA typické, 
linie bočních oken směrem vzad lehce stoupá 
a zakončuje okno zadních dveří efektním 
obloukem. Tento prvek designu značky 

ŠKODA, designéry označovaný jako ‚ploutev‘, 
vstoupil do portfolia modelů s novou generací 
vozu Octavia a u studie ‘ŠKODA VisionC’ je 
jasným identifikačním znakem. 

Pomyslnou třešničkou na dortu jsou „nevi-
ditelné“ kliky. Designeři je zapustili do dveří 

přímo pod linii Tornádo tak, aby nerušily čisté 
tvary karoserie. Pro otevření dveří stačí podržet 
u kliky ruku, klika se automaticky vysune, a pak 
je možno dveře otevřít. 

Překvapivá a vzrušující záď
Záď studie je mistrovským dílem, které 

nejlépe vystihují slova překvapivý a vzrušující. 
Brilantní grafikou jednotlivých prvků se chlubí 
zadní svítilny. Typicky pro vozy ŠKODA mají 
tvar písmene C, které je však uprostřed hori-
zontálně rozděleno do dvou částí. Horní část 
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je umístěna v zadních svítilnách na pátých 
dveřích, zatímco spodní část písmene C tvoří 
odrazky, tzv. kočičí oči, umístěné v nárazníku. 

Nekonvenčním tvarem překvapí vertikální 
zakončení pátých dveří s ostrým zlomem 
výrazně zasahujícím do celé zádi. Toto 
zakončení se pozitivně projevuje na hodnotě 
součinitele odporu vzduchu cx.

Funkčnost a ekologie
Vedle propracovaného designu vysílá 

‘ŠKODA VisionC’ jasný signál i z pohledu 
funkčnosti a ekologie. Studie nabízí dostatek 
místa pro čtyři osoby a jejich zavazadla. 
Typické pro vozy ŠKODA jsou rozměrné páté 
dveře a velký objem zavazadlového prostoru. 
Moderní technika MQB, ekologický pohon 
blízký sériovému stavu, nízká hmotnost a opti-
malizovaná aerodynamika představují velký 
potenciál pro individuální mobilitu, výbornou 
ekologickou bilanci a vynikající poměr ceny 
a nabízené hodnoty.

‘ŠKODA VisionC’ se může pochlubit vyni-
kajícími hodnotami emisí díky inovativnímu 
pohonu na zemní plyn, nízké hmotnosti a vyni-
kající aerodynamice. Pod kapotou pracuje 
přeplňovaný motor 1,4 TSI/81 kW využívající 
nejmodernější techniky pro provoz na zemní 
plyn nebo benzín. S tímto motorem dosahuje 
vůz maximální rychlosti 214 km/h.

Při provozu na zemní plyn spotřebuje vůz 
pouze 3,4 kg, resp. 5,1 m3 zemního plynu na 
100 kilometrů, což odpovídá emisím CO2 ve 
výši pouhých 91 g na kilometr. Tato hodnota 
je nižší, než vyžaduje často diskutovaný limit 
předepisovaný Evropskou unií od roku 2020. 
‘ŠKODA VisionC’ je tak reálným příkladem, 

že těchto ambiciózních hodnot emisí CO2 
mohou dosáhnout i atraktivní vozy střední 
třídy s konvenčním pohonem. 

Maximální komfort interiéru
‘ŠKODA VisionC’ nabízí pohled do 

budoucnosti interiérů vozů ŠKODA. Interiér 
byl navržen v dokonalé harmonii s exte-
riérem a potvrzuje celkový dojem štíhlého, 
dynamického a elegantního vozu. Uvnitř se 
pohodlně usadí čtyři osoby na čtyřech samo-
statných sedadlech. Nabídka prostoru je 
i navzdory profilu kupé velkorysá. Horizon-
tální tvarování přístrojové desky zdůrazňuje 
optickou šířku interiéru. Všechny přístroje 
a ovládací prvky jsou rozmístěny v souladu 
s nejpřísnějšími ergonomickými požadavky. 
Pozornost upoutá také systém infotainmentu 
se zobrazením relevantních informací na 
displejích pro řidiče i ostatní cestující. 

Před řidičem se nachází volně programo-
vatelný přístrojový štít s velkým displejem s 3D 
grafikou. Ve středu přístrojové desky upoutá 
pozornost multimédiální systém s doty-
kovým displejem, který ve spodní části jemně 
vystupuje z přístrojové desky a působí, jakoby 
byl zavěšen v prostoru. Boky displeje odkazují 
na tradiční české broušené sklo a jsou navíc 
zvýrazněny decentním podsvícením. 

Mimořádně elegantní je přechod mezi 
přístrojovou deskou a dveřmi. Oba prvky 
opticky spojuje průběžná světelná linka, 
která současně zdůrazňuje šířku interiéru. Na 
dveřích obíhá tato linka kolem celé loketní 
opěry a končí v přitahovači bezpečnostních 
pásů. Zajímavým designovým prvkem jsou 
podsvícené dekorační díly z broušeného skla 

zakončené tradičně tvarovanou klikou dveří. 
Ve všech dveřích jsou odkládací prostory pro 
1l láhve, takže zkrátka nepřicházejí ani funkční 
prvky.

Velký důraz je kladen na komfort cestujících 
na zadních sedadlech. Každý z nich má před 
sebou výsuvný displej pro přehrávání multi-
médií. V opěradlech jsou integrovány indivi-
duálně nastavitelné výdechy ventilace. V zadní 
části přední loketní opěry je umístěn displej 
zobrazující základní informace o provozu 
vozidla. Zadní hlavové opěrky jsou inte-
grované do opěradel, aby nebránily výhledu 
řidiče směrem vzad. V případě potřeby je lze 
jednoduše vyklopit. Po stranách obou zadních 
dveří se nachází čtecí lampičky. 

Přesvědčivou nabídkou prostoru se 

vyznačuje také velký zavazadlový prostor 
studie ‘ŠKODA VisionC’. Široké páté dveře 
se vyklápí vysoko vzhůru, což zjednodušuje 
manipulaci s nákladem. Zavazadlový prostor 
navíc nabízí řadu „Simply Clever“ řešení, jako 
např. háčky na bočních stěnách nebo pásy 
integrované do podlahy pro zafixování zava-
zadel. Na bocích jsou umístěny uzavíratelné 
schránky na drobnosti.
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Už jste si vybrali nové letní pneumatiky?

Poradíme Vám!
Uvažujete o výměně starých pneumatik 

za nové, ale stále váháte, protože nevíte, které 
budou Vaše auto ty nejlepší? Pomůžeme Vám 
s výběrem. Přinášíme Vám tipy na kvalitní 
letní pneumatiky: jednu horkou novinku pro 
letošní rok české značky Barum a dva zástupce 
prověřené klasiky od firmy Continental. 
Všechny tři přitom můžete jednoduše najít 
v našem e-shopu www.pneu-centrum.cz.

BARUM Bravuris 3HM
Dlouhá životnost a ekonomičnost 
- jízda bez limitů

Písmena „HM“ v názvu této novinky 
značky Barum jsou zkratkou anglického „High 
Mileage“, tedy něco jako „velká vzdálenost“. 
A přesně to také tato nová pneumatika 
přináší. Díky jejímu minimálnímu opotřebení 
si můžete být jisti, že se dostanete dále, a to 
nejen ve smyslu vzdálenosti, ale i mimo-
řádného jízdního komfortu. 

Bravuris 3HM je vyvážená pneumatika 
perfektně kombinující vysoký kilometrový 
výkon se skvělými jízdními vlastnostmi 
a nabízející mimořádnou hodnotu za svou 
cenu. Letní pneumatika Barum Bravuris 3 HM 
není pouze modernizací předchozího typu 
Bravuris 2, ale má kompletně nový dezén. 
Zásadních změn se dočkala jak konstrukce, 
tak pryžová směs běhounu. Česká značka 
Barum vykročila směrem asymetrických 
dezénů poskytující pneumatice skvělé 
mechanické vlastnosti.

Výhody pneumatiky Barum Bravuris 3HM by 
se daly shrnout v těchto bodech:

• Vysoký kilometrový výkon díky 
   sníženému a rovnoměrnému opotřebení 
• Výkonný asymetrický dezén
• Skvělá odolnost vůči aquaplaningu
• Stabilita při vyšších rychlostech
• Nízké hodnota valivého odporu 
   a spotřeby paliva
• Snížená hlučnost

CONTINENTAL ContiEcoContact 5
Výkonná a ekologická pneumatika

Kombinace krátké brzdné dráhy na mokré 
i suché vozovce s nízkým valivým odporem 
byla vždy v minulosti považována za velice 
problematickou. Přední evropský výrobce 
pneumatik Continental nyní uvádí na trh 
produkt, který řeší tento problém s lehkostí 
– novou pneumatiku ContiEcoContact™ 5. 
Pro splnění požadavku na minimální valivý 
odpor a udržení či dokonce zlepšení bezpeč-
nosti jízdy musí projít každá komponenta 

opětovným vývojem se zaměřením na 
konstrukci, profil, směs a dezén.

Hlavní cílový konflikt představuje snížení 
valivého odporu a zároveň zvýšení bezpeč-
nosti. Konflikt mezi valivým odporem a hand-
lingem může být ovlivněn díky konstrukci 
pneumatiky, zatímco směs může pomoci při 
konfliktu nízkého valivého odporu a krátké 
brzdné dráhy na mokrém povrchu. Změna 
profilu pneumatiky umožňuje zlepšit kilome-
trový výkon a dezén může mít pozitivní vliv 
na brzdné vlastnosti na mokrém povrchu. 
Celkový součet všech těchto zlepšení pomáhá 
nové pneumatice dosáhnout mnohem 
lepší celkový výkon s dokonce ještě vyváže-
nějšími jízdními vlastnostmi. Technici firmy 
Continental se proto zaměřili na všechny 
tyto oblasti s cílem splnit vysoké požadavky 
kladené na nové pneumatiky pro kompaktní 
vozidla i velké limuzíny.

Z uvedeného zároveň vyplývá, že ani 
označení Eco není v názvu pneumatiky 
uvedeno náhodou. Snížení valivého odporu 
až o 20 % a naopak zvýšení kilometrového 
výkonu o 12 % dovoluje vozu s těmito pneu-
matikami použít až o 3 % méně paliva než 
v případě užití standardních pneumatik. Díky 
své dlouhodobé životnosti, dobrému kilo-
metrovému výkonu a omezení emisí CO2 je 
ContiEcoContact™ 5 jednou z nejšetrnějších 
pneumatik pro životní prostředí. 

CONTINENTAL ContiPremium-
Contact
Dokonalá univerzální pneumatika 
kombinující pohodlí a maximální 
bezpečnost

ContiPremiumContact™ 5 je univerzální 
prémiová pneumatika pro automobily střední 
třídy, kompaktní vozy i luxusní limuzíny. Může 
se pochlubit mimořádně krátkou brzdnou 
dráhou na suchých i mokrých vozovkách, 
nízkým valivým odporem, bezpečností 
a skvělou ovladatelností. ContiPremium-
Contact™ vás překvapí svou univerzálností 
a mnoha vlastnostmi, které mají jen ty nejlepší 
pneumatiky. Jistě se tak nemusíte obávat vyšší 
pořizovací ceny, tu vám tato pneumatika svojí 
kvalitou mnohonásobně vrátí.

Pneumatika ContiPremiumContact™ 5 
nabízí výjimečné vlastnosti díky celé řadě 
inovativních prvků. Optimalizované 3D hrany 
zajišťují extrémně krátkou brzdnou dráhu. 
Makro bloky, které byly převzaty z pneu-
matiky ContiSportContact™ 5, se starají 
o bezpečný handling a lepší přenos sil při 
zatáčení. A nová kostra, která je upravenou 

kostrou modelu ContiEcoContact™ 5, zvyšuje 
pohodlí a snižuje valivý odpor.

Ačkoliv tato pneumatika v testech 
nedominuje v žádné konkrétní kategorii, 
v celkovém hodnocení se pravidelně umisťuje 
na předních příčkách, což dokazuje výji-
mečnou vyváženost a kvalitu všech vlastností. 

Navštivte náš specializovaný portál 
www.pneu-centrum.cz a vyberte si z široké 
nabídky levných a přitom vysoce kvalitních 
letních pneumatik. S pneumatikami od AUTO 
Hlaváček Vás na cestách nic nepřekvapí!

BARUM Bravuris 3HM

CONTINENTAL ContiEcoContact™ 5

CONTINENTAL ContiPremiumContact™




