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Vážení zákazníci,

vítáme Vás na stránkách nového vydání našeho časopisu, 
tentokráte u dalšího podzimního čísla. Zima se nezadržitelně 
blíží a jak už v tomto období bývá zvykem, zaměříme se na zimní 
pneumatiky a jejich správnou volbu, přezutí a neodmyslitelnou 
zimní údržbu, aby Vaše vozidla byla připravena v plné síle. Dále se 
v  tomto čísle budeme snažit zbořit mýty o drahých autorizovaných 
servisech, představíme Vám ŠKODA Economy Servis. Můžete se 
také těšit na představení nových modelů ŠKODA Fabia, Octavia 
Scout, G-TEC nebo KIA Soul.

Ačkoliv jednou z dalších novinek je mé nové působení ve 
firmě AUTO Hlaváček, já sám žádným nováčkem nejsem. Naopak, 
mezi automobily se pohybuji již dlouhá léta. Za tu dobu jsem měl 
možnost načerpat zkušenosti jak ze samotného prodeje prémi-
ových vozů, tak i z dobře fungujícího servisního zázemí. Svou 
mnohaletou praxi jsem propojil s dobře fungující a silnou společ-
ností AUTO Hlaváček. Zaměřili jsme se na zkvalitnění služeb auto-
servisu. Nestojíme na místě, připravujeme pro Vás mnoho změn, 
které rozšíří naše portfolio služeb a zvýší komfort. Největším 
závazkem pro nás zůstává spokojenost zákazníků. 

Bouráme mýty, že autorizované servisy jsou drahé. Ceny 
náhradních dílů, olejů i prací jsme nastavili tak, aby byly naopak 
velmi příznivé. Přesvědčit se o tom můžete na http://economy.
hlavacek.cz/.

Jako každý rok jsme pro Vás připravili službu „THULE 
CENTRUM“, kde nabízíme kompletní sortiment příslušenství. Od 
příčníků až po boxy na střechu a spoustu dalších doplňků.

Závěrem bychom Vás rádi pozvali k prohlídce a jízdnímu testu 
nového modelu, především pak kombi Octavia Scout. Povedený 
kombík střední třídy uchvátil dynamickým designem, nabízí ale 
i opravdu nevšední jízdní vlastnosti. Přijďte se o tom přesvědčit, 
rádi Vás svezeme nejen ve Scoutu, ale i v jeho skvělých souro-
zencích z jiných modelových řad. A to rozhodně není vše.

Hezké počtení a krásný podzim za volantem ŠKODA Vám přeje 

Jakub Němeček
vedoucí servisních služeb
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představujeme │ Nová ŠKODA Fabiapředstavujeme │ Nová ŠKODA Fabia

Moderní, dynamická a nabitá emocemi,                  
taková je nová ŠKODA Fabia
Začátkem října se dlouho očekávaná nová 
ŠKODA Fabia naplno představila světu na 
autosalonu v Paříži, do prodeje by se pak 
(zatím ve verzi hatchback) měla dostat 
už během listopadu. Abyste se měli na co 
těšit, přiblížíme Vám její hlavní přednosti, 
vylepšení a inovace.

S použitím designových prvků studie 
VisionC je nastupující ŠKODA Fabia výrazná, 
moderní a dynamická. Zcela nový, podstatně 
ostřejší vzhled sází na krystalické tvary, ostré 
linie a maximální preciznost. Hatchback se 
vyznačuje vyváženými, pevnými proporcemi 
– v porovnání s předchůdcem je nová Fabia 
o devět centimetrů širší a o tři centimetry nižší. 
Ve svém třetím vydání se malá rodinná ŠKODA 
navíc dočkala zcela nového a všestranně indi-
vidualizovatelného konceptu interiéru.

Promyšlená

Oproti předchozím provedením je nastu-
pující třetí generace praktičtější a promyš-
lenější do nejmenších detailů. Nový model 
nabízí místo pěti osobám a prostor pro 
jejich zavazadla činí plných 330 litrů, což je 
o 15 litrů více než dosud a zároveň i nejvíce 
v porovnání s konkurencí v segmentu malých 
vozů. Při sklopených zadních sedadlech 
vzroste objem zavazadlového prostoru až na 
1 150 litrů. Dobrý přístup do zavazadlového 

prostoru zajistí pohodlné nakládání objem-
nějších zavazadel. Ačkoli je nová ŠKODA Fabia 
o 8 mm kratší než její předchůdkyně, délka 
interiéru naopak o 8 mm narostla; šířka pak 
vzrostla o 22 mm vpředu a o 2 mm vzadu. 
Řidič a spolujezdec budou mít také více místa 
nad hlavou.

Samozřejmostí je řada ‚Simply Clever‘ 
prvků, které usnadňují a zpříjemňují pobyt 
ve vozech značky ŠKODA. V nabídce nového 
modelu je v závislosti na výbavě a přáních 
zákazníků až devět nových ‚Simply Clever‘ 
prvků. Poprvé ve voze značky ŠKODA bude 
v novém modelu Fabia využita technologie 
MirrorLink™, která přenáší aplikace chytrého 
telefonu na displej palubního počítače. Zcela 
novou kvalitu tím získá například využívání 
navigačního softwaru nebo poslech hudby ve 
voze. Propojení je rychlé a jednoduché. Stačí 
spojit smartphone a systém Bolero pomocí 
USB-kabelu, aktivovat na rádiu modus 
MirrorLink™ a aplikace, certifikované pro 
MirrorLink™ (mirror=zrcadlo), už se zobrazují 
na obrazovce palubního systému.

Velmi užitečná je také další funkce 
SmartGate, která s využitím speciálních 
aplikací umožňuje zobrazovat konkrétní 
údaje o vozidle, jako je spotřeba paliva, 
průměrná rychlost, náklady apod. na obra-
zovce chytrého telefonu. Data jsou přenášena 
bezdrátově pomocí Wi-Fi technologie. 

Nová ŠKODA Fabia zaujme i řadou dalších 

‚Simply Clever’ řešení, která se osvědčila už ve 
druhé generaci tohoto modelu. Mezi ně patří 
například držák parkovacích lístků sériově 
instalovaný na vnitřní stranu sloupku A nebo 
volitelně dodávané háčky na zavěšení tašek 
v zavazadlovém prostoru. V rámci síťového 
programu, rovněž dodávaného na přání, 
zajistí pořádek v zavazadlovém prostoru dvě 
upevňovací sítě. Odkládací plato lze vedle 
výchozí pozice využít také jako horizontálně 
umístěnou zvýšenou podlahu, nebo jej lze 
vertikálně zasunout za zadní opěradlo. Pro 
zavazadlový prostor je na přání dodávána 
také flexibilní přihrádka, zajišťující předměty, 
které by se v zavazadlovém prostoru jinak 
volně povalovaly.

Úsporná

Nová ŠKODA Fabia přijíždí se zcela novou 
paletou motorů, které nabídnou až o 17 % 
nižší spotřebu a emise v porovnání s druhou 
generací modelu. Nastupující model se tak 
stává nejekologičtějším a nejúspornějším 
členem rodiny modelů Fabia všech dob. 
Zcela nově vyvinutá paleta čtyř benzinových 
a tří naftových motorů plní emisní normu 
EU 6 a je sériově vybavena systémem Start-
-Stop a rekuperací brzdné energie. Převo-
dovky mohou být ručně řazené, samočinnou 
variantu představuje dvouspojkové ústrojí 
DSG.

Nabídka nových benzínových motorů 
zahrnuje jednotky se třemi a čtyřmi válci. 
Tříválce 1,0 MPI mají nepřímé vstřikování 
paliva, čtyřválce 1,2 TSI jsou vybaveny přímým 
vstřikováním paliva a jsou přeplňovány 
turbodmychadlem. Výkonové spektrum sahá 
od 44 kW (60 k) do 81 kW (110 k).

Zájemci o naftový motor mohou zvolit 
jednu ze tří výkonových variant nového 
tříválce 1,4 TDI s blokem motoru z hliníkové 
slitiny. Ve všech případech se jedná o agregát 
o objemu 1,4 litru s přímým vstřikováním 
paliva Common Rail a přeplňováním 
turbodmychadlem. Stejně jako u předchozí 
generace, která nabízela čtyřválce o objemu 
1,6 litru, jsou k dispozici výkony od 55 kW do 
77 kW; u novinky je však těchto parametrů 
dosaženo při nižším zdvihovém objemu.

Nejekologičtějším provedením v řadě 
Fabia bude varianta GreenLine s motorizací 
1,4 TDI/55 kW (75 k), která na trh přijde 
koncem roku 2015. Díky kombinaci systému 
Start-Stop, rekuperace brzdné energie, 
pneumatik se sníženým valivým odporem 
a cílených úprav aerodynamiky bude nová 
ŠKODA Fabia GreenLine dosahovat spotřeby 
pouhých 3,1 l/100 km, což odpovídá emisím 
CO2 ve výši pouhých 82 g/km.

Nová ŠKODA Fabia GreenLine se tak od 
roku 2015 stane nejekologičtějším vozem 
značky ŠKODA s pohonem na konvenční 
paliva, před ní bude už jen ŠKODA Citigo 
G-TEC na stlačený zemní plyn.

Cena základního provedení Active začíná 
na 234 900,- Kč. Pokud přidáte pouhých 
5 000,- Kč dostanete k základní výbavě 
i klimatizaci, elektricky ovládaná přední okna 
a vyhřívaná a elektricky ovládaná zrcátka.
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informujeme │ Ojeté vozy

Bazar AUTO Hlaváček – ověřené vozy se zárukou!
Rádi bychom Vám představili náš nový 
specializovaný portál, který je určený pro 
ojeté vozy. 

V rámci zkvalitňování našich služeb jsme 
se rozhodli prezentovat nabídku ojetých 
vozů novým, moderním a přehlednějším 
způsobem. Výsledkem této naší snahy je 
webový portál bazar.hlavacek.cz, kde 
najdete vše o našem portfoliu ojetých vozů a 
služeb spojených s jejich prodejem.

Naše společnost se specializuje na 
prodej ojetých vozů značek ŠKODA, VW 
a KIA. K dispozici však máme také vozy jiných 
značek. Jejich podstatná část je po prvním 
majiteli s prokazatelnou historií v autori-
zovaných servisních centrech. Věříme, že 
touto cestou zaujmeme nejen naše stávající 
zákazníky, ale že se nám podaří oslovit 
i zcela nové zájemce o koupi prověřeného 
vozu. Naším cílem je nabízet klientům 
kvalitní služby jak při výběru ojetého vozu, 
tak i při jeho financování a následné údržbě. 

Nabízíme Vám tyto služby:

- odkup stávajícího vozidla za hotové,
- protiúčet za nový vůz,
- částečný protiúčet (v případě, kdy poža-
dujete jinou cenu za stávající vůz, než je 
Vám nabídnuta odkupem, vyplácíme Vám 
určitou část ceny ihned a další po prodeji 
vozu),
- financování vozidel přes společnosti ČSOB 
či ŠKOFIN (úvěr nebo leasing),
- sjednání havarijního, zákonného a doplň-
kového pojištění,
- přihlášení a odhlášení vozidla.

6 důvodů, proč koupit vůz od 
AUTO Hlaváček a.s.:

- snadná dostupnost (celkem 6 poboček: 
Olomouc, Litovel, Zábřeh, Litomyšl, Napa-
jedla, Neplachovice),
- vlastníme víc jak 90 % vozidel,
- vykupované vozy prověřujeme přes 
společnost CEBIA,
- nabízíme předprodejní servis u všech 
vozidel,
- můžete využít možnosti nezávazné před-
váděcí jízdy,
- zaměřujeme se na individuální jednání při 
prodeji.

Ojeté vozy se zárukou 

Už žádné stočené kilometry! Poskytujeme 
záruku najetých kilometrů.

Vašemu vozu zajistíme pravidelný servis.

U všech našich ojetých vozů můžeme 
poskytnout garanci technického stavu 
a původu.

Navštivte náš nový portál bazar.hlavacek.cz 
a vyberte si z široké nabídky kvalitních a prově-
řených vozů za rozumné ceny.

i n z e r c e

AUTO Hlaváček – klientský servis s.r.o. nabízí tyto formy operativního leasingu:

Fullservis leasing:

   • Full-service leasing je v podstatě stavebnicí z různých typů služeb spojených s operativním leasingem.   
 Stavebnici sestavíme na základě vzájemných konzultací tak, aby optimálně vyhovovala Vašim potřebám.

   • Výhodně provozujete firemní osobní a užitkové vozy a využíváte řady služeb operativního leasingu za 
 měsíční poplatek.

   • Fullservice leasing je vhodným nástrojem k optimalizaci Vašich finančních prostředků, času a starostí.

Operativní leasing bez služeb:

   • Využitím tohoto produktu zamezíte morálnímu zastarání Vašeho vozového parku.

   • Získáte potřebné vybavení pro časově omezené projekty (neplatí minimální doba financování jako 
 u finančního leasingu).

Proč se rozhodnout pro operativní leasing firmy AUTO Hlaváček – klientský servis s.r.o.?

   • získáte maximální slevy na pořízení vozu, pojištění, servisní služby, pneuservis i použitý materiál

   • neplatíte žádnou počáteční akontaci – volné finanční prostředky můžete použít na rozvoj vlastního 
 podnikání

   • daňová efektivita – využitím operativního leasingu snižujete množství vázaného kapitálu v účetní bilanci 
 a cash-flow

   • administrativní jednoduchost – veškeré služby jsou Vám fakturovány najednou – jedna faktura, jedna      
             úhrada, jedna účetní operace

   • snížíte finanční náklady na personál firmy – starost o vozový park plně přebírá leasingová společnost

Poptávkový formulář spolu s dalšími podrobnostmi najdete na 

www.operativni-leasing.com

AUTO Hlaváček – klientský servis s.r.o.
Ing. Hana Smutná
tel.: +420 725 825 513
klientsky.servis@hlavacek.cz

Co je to operativní leasing?
Operativní leasing, často také nazývaný jako „dlouhodobý pronájem“, je 
moderní způsob financování vozového parku. Konkrétně jde o smluvní 
ujednání mezi leasingovou společností a nájemcem, v němž je předem 
stanovena délka trvání pronájmu, výše splátek a rozsah služeb, které lze 
během doby trvání smluvního vztahu využívat. Po ukončení nájemní smlouvy 
je předmět nájmu vrácen zpět pronajímateli.

Poskytovatelem operativního leasingu je AUTO Hlaváček – klientský servis s.r.o., dceřiná společnost firmy AUTO 
Hlaváček a.s. Naším cílem je nabízet všechny formy operativního leasingu, zajistit mobilitu, vysoký standard a 
kvalitu poskytovaných služeb k všestranné spokojenosti našich zákazníků. AUTO Hlaváček – klientský servis s.r.o. 
staví své služby zejména na politice partnerské spolupráce a vzájemné péče.
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představujeme │ Nová KIA Sorento představujeme │ Nová KIA Sorento

Nová KIA Sorento – odhalujeme první informace
Nová KIA Sorento ztělesňuje jedinečnou 
kombinaci elegantního stylu, příkladné 
praktičnosti a moderní technologie. 
Nyní přichází s vylepšeným designem 
a inovovanou technologií. KIA Sorento 
byla nejprve představena koncem srpna 
v Koreji a svou evropskou premiéru si 
odbyla 2. října 2014 na mezinárodním 
autosalonu v Paříži.

Zbrusu nový model KIA Sorento třetí 
generace se vyznačuje dravějším stylem 
a uhlazenějším exteriérem se střechou mírně 
se svažující dozadu. Nový model má nižší 
linii střechy, vyšší stavbu podvozku, svalna-
tější profil, zaoblenou zadní část a výrazně 
tvarovanou karoserii. Společně s větší, 
kolměji posazenou mřížkou ve tvaru „tygřího 
nosu“ zvyšují tyto změny designu estetické 
vnímání tohoto tradičně celosvětově nejpro-
dávanějšího SUV značky KIA. Výsledkem je 
prémiový vzhled v kombinaci s větší nabídkou 
prostoru a četnými inovativními prvky výbavy.

Do přídě jsou integrovány podlouhlé 
světlomety protažené do stran, markantnější 
mlhové světlomety a větší, vzpřímenější 
maska chladiče s osobitou trojrozměrně 
tvarovanou mřížkou, která byla poprvé 
představena na konceptu KIA Cross GT 
v roce 2013.

 
Profil nového modelu si zachovává 

charakteristickou dlouhou kapotu modelu 
Sorento a typický široký D sloupek, zatímco 
nižší linie střechy, vyšší spodní hrana 

bočních oken a tvar, který se směrem dozadu 
snižuje, propůjčují vozu dramatičtější, svalna-
tější postoj.

 
Záď vozu je silnější s výrazně tvaro-

vaným rámečkem pro umístění regist-
rační značky. Toto řešení bylo umožněno 
zavedením nové technologie laserového 
svařování do výroby (poprvé u modelu KIA), 
po němž zůstávají neviditelné linie svarů. 
Sorento se díky tomu obejde bez tradiční 
ozdobné lišty na zadním výklopném 
víku, která zakrývá jinak viditelný spoj. Na 
elegantnějším vzhledu nového Sorenta se 

podílí také prodloužení karoserie (+95 mm), 
nižší výška (-15 mm) a větší šířka (+5 mm).

Prostor s nádechem luxusu

Jedny z nejdůležitějších vylepšení se 
nacházejí v interiéru zcela nového modelu 
Sorento. Vnitřní design klade důraz na 
moderní styl a velkou šířku. Výsledkem je 
interiér s vyváženým horizontálním uspo-
řádáním a vzhledem. Zaměření na šířku se 
odráží v širší přístrojové desce s ozdobným 
obložením, jejíž tvary plynule přecházejí do 
výplní dveří. Vyšší podíl na dotek měkkých 

materiálů a kůže vytváří v interiéru moderní 
luxusní prostředí a propůjčuje novému 
Sorentu atmosféru skutečně prémiového 
vozidla.

Mezi nejosobitější prvky vnitřního designu 
patří uživatelské rozhraní, inspirované švýcar-
skými hodinkami, které zahrnuje nejnovější 
technologie HMI (Human-Machine Interface) 
značky KIA. Ovládací panel je ohraničen 
novým rámečkem se stříbrnou povrchovou 
úpravou.

Větší vnější rozměry a prodloužený rozvor 
(+80 mm) umožnily vytvořit v porovnání 
s předchozí generací větší prostor v inte-
riéru nového vozu. Přestože je nové Sorento 
o 15 mm nižší, přemístěním sedáků se 
podařilo zvětšit prostor pro hlavu cestu-
jících ve všech třech řadách, a současně je 
k dispozici také větší prostor pro nohy. Zava-
zadlový prostor je rovněž větší, s větší délkou 
v úrovni podlahy (+87 mm). Jeho objem se 
sklopenou třetí řadou sedadel se zvětšil z 515 
na 605 litrů. Nové Sorento je vybaveno také 
novým úložným prostorem pod podlahou 
zavazadlového prostoru.

Nové Sorento, dodávané v pětimístné 
nebo sedmimístné verzi, je vybaveno druhou 
řadou sedadel, která je dělená a sklopná 
v poměru 40/20/40. Výsledkem je ještě větší 
praktičnost, k níž přispívá také vyšší umístění 
sklopné středové loketní opěrky. Druhá řada 
sedadel sedmimístné verze je vybavena 
mechanismem „dálkového sklápění“, který se 
ovládá dvěma páčkami v boční stěně zava-
zadlového prostoru.

Nové Sorento přináší také několik 
nových vyspělých palubních systémů, 
které zvyšují praktičnost, komfort, ale 
také spokojenost zákazníků. Mezi nově 
nabízené prvky výbavy patří například 
prostorový kamerový systém AVM (Around-
-View Monitor) se čtyřmi kamerami, které 
pomáhají řidiči při manévrování s vozidlem, 
zejména ale při parkování v omezených 
prostorách, a také chytré elektrické ovládání 
zadního výklopného víka. Tento systém, je-li 
aktivován, automaticky otevře víko zavaza-
dlového prostoru, jakmile v blízkosti zava-
zadlového prostoru detekuje klíč od vozu. 
Majitelé díky tomu mohou snadno naložit 
nákupní tašky nebo těžké předměty do 
kufru vozu.

Nové motory,
lepší jízdní komfort

Inženýři automobilky KIA v reakci na 
rostoucí očekávání zákazníků vylepšili 
v novém modelu Sorento každý aspekt 
ovlivňující cestování a pocity za jízdy, 
a to se zvláštním zaměřením na motory, 
řízení a podvozek. Pro nové Sorento bude 
k dispozici pět motorů s výkonem od 172 k 

do 270 k. Mezi ně patří zážehová jednotka 
2,4 GDI s přímým vstřikováním benzinu, 
motory 2,4 litru a 3,3 litru s vícebodovým 
vstřikováním MPI a velmi oblíbené, dále 
přepracované a vylepšené turbodiesely 
„R“ 2,0 a 2,2 litru.

Vylepšený podvozek propůjčuje vozu 
vyšší jízdní komfort, jízdní stabilitu ve 
vysokých rychlostech a lepší ovladatelnost. 
Plně nezávislé zavěšení kol přebírá základní 
uspořádání od předchozího modelu (vpředu 

vzpěry McPherson, vzadu víceprvkové 
zavěšení KIA), které však bylo v mnoha 
ohledech vylepšeno. Pomocný rám vzadu 
má větší lůžka, která ho lépe izolují od inte-
riéru, a větší tlumiče jsou nyní umístěny 
svisle za osou nápravy, což zlepšuje kontrolu 
pohybů karoserie. Tyto změny, společně 
s delším rozvorem, znamenají komfortnější 
odpružení s progresivnějšími reakcemi na 
nerovnosti vozovky. Nové Sorento díky tomu 
poskytuje mimořádný komfort při cestování 
na větší vzdálenosti, stejně jako při jízdě 
v terénu.

Vyšší bezpečnost pro posádku

Díky použití většího množství ultra-
vysokopevnostní oceli má nové Sorento 
vyšší tuhost karoserie, a je tak odolnější 
vůči nárazu. Zákazníci si budou moci pro 
nové Sorento vybrat z široké palety systémů 
aktivní bezpečnosti. Mezi nabízené systémy 
patří například adaptivní tempomat; systém 
varování při opuštění jízdního pruhu, který 
zvukovým signálem upozorní řidiče, že vůz 
opouští jízdní pruh bez zapnutých ukazatelů 

směru; upozorňování na riziko čelní kolize; 
asistent pro změnu jízdního pruhu či upozor-
ňování na křižující vozidla vzadu.

Bližší informace o prodeji nového 
modelu KIA Sorento Vám přineseme 
v příštím čísle. Zatím je jasné pouze to, že do 
prodeje na českém trhu se Sorento dostane 
někdy v prvním čtvrtletí příštího roku. 
Nezbývá nám, než se těšit.
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Nová ŠKODA Octavia Scout: špatné cesty už Vás nepřekvapí!
Další horkou novinkou automobilky 
ŠKODA je nová Octavia Scout, která 
dorazila na trh v srpnu. Individualis-
tický všestranný automobil zaujme svými 
vynikajícími jízdními vlastnostmi i mimo 
zpevněné cesty a robustním offroadovým 
vzhledem. V porovnání s předchozím 
modelem klesla hodnota spotřeby a emisí 
až o 20 %. Tento crossover současně 
nabízí velkorysý vnitřní prostor, vysokou 
funkčnost, nejmodernější bezpečnostní 
a komfortní systémy a jedinečný poměr 
ceny a nabízené hodnoty.

Skaut, rodinný dobrodruh, tahoun – tak se 
dá ve zkratce shrnout univerzálnost nového 
modelu Octavia Scout. Moderní pohon 
všech kol využívající techniku spojky Haldex 
5. generace, výkonné motory, větší světlá 
výška, větší nájezdový úhel a paket pro jízdu 
po špatných cestách zaručují mnohostranné 
možnosti použití i v náročném terénu. 

Nová ŠKODA Octavia Scout je díky svým 
vlastnostem skvěle využitelná pro rodinu a 
volný čas. I tento vůz nabízí v každé dimenzi 
‚něco navíc’, což je pro vozy ŠKODA typické. 
Vedle skvělé funkčnosti, mnoha „Simply 
Clever“ řešení a nejmodernější bezpečnostní 
a komfortní techniky stanovuje nová Octavia 
Scout měřítka v oblasti kapacity pro tažení 
přívěsů, stoupavosti a schopnosti jízdy po 
špatných cestách.

Tažná síla až dvě tuny

Nová ŠKODA Octavia Scout je více než 
kdykoliv předtím opravdovým tahounem. 
Tažná síla se zvýšila o 25 % až na 2 tuny. Ať už 
obytný přívěs, přepravník pro koně nebo loď: 

zvětšené dovolené zatížení tažného zařízení 
zajišťuje vysokou flexibilitu v každodenním 
životě. Excelentní je rovněž vylepšená stou-
pavost vozidla. Díky zvýšenému nájezdovému 
úhlu na 16,7 stupňů vpředu a 13,8 stupňů 
vzadu zvládá český skaut bez problémů 
i strmější a náročnější terén.

Stabilní rozjezd při nízkých rychlostech 
podporuje sériově používaný elektronický 
uzávěr diferenciálu (EDS). EDS je aktivní 
na přední a zadní nápravě a funguje jako 
nápravová uzávěrka. Octavia Scout je navíc 
sériově vybavena elektronickou kontrolou 
stability (ESC). ESC lze přitom stisknutím 
tlačítka přizpůsobit určitým jízdním situacím. 
Řidič tak může regulaci prokluzu dle potřeby 
zapínat a vypínat.

„Chytrý“ pohon všech kol

Sériový pohon všech kol nového vozu 
Octavia Scout nabízí optimální jízdní 
dynamiku, maximální aktivní bezpečnost a 
nízkou spotřebu. Pohon všech kol zajišťuje 
moderní technologie na bázi spojky Haldex 
5. generace. Rozložení sil na čtyři kola je vždy 
závislé na situaci. V tahu nebo při nižším 
zatížení je vozidlo poháněné převážně přes 
přední nápravu, což šetří palivo. Jakmile je 
potřeba větší točivý moment nebo přenos 
větších sil na kolech, plynule se během 
několika málo milisekund přidá pohon 
zadních kol. Díky tomu je prakticky vyloučena 
ztráta trakce.

Pro použití v náročném terénu má Octavia 
Scout větší světlou výšku. Ta se v porovnání se 

standardní Octavií zvýšila o 31 milimetrů na 
celkových 171 milimetrů. Do sériové výbavy 
navíc patří paket pro jízdu po špatných 
cestách s dodatečnou ochranou podvozku, 
která zamezuje mechanickému poškození 
a vniku nečistot do motorového prostoru. 
Ramena náprav, brzdová a palivová vedení 
jsou chráněna plastovými kryty.

Vyšší výkon, nižší spotřeba

Tři nové motory modelu Octavia Scout 
nabízejí vyšší výkon a jsou zároveň až 
o 20 % úspornější, a tudíž ekologičtější. 
Volit lze ze dvou dieselových a jednoho 
benzinového motoru. Úspory paliva 
vycházejí ze snížení hmotnosti až o 29 kg, 
vylepšené technologie pohonu všech kol 
a využití efektivních motorů Green tec 
se sériově dodávaným automatickým 
start/stop systémem a rekuperací brzdné 
energie. Všechny tři motory splňují emisní 
normu EURO 6.

Nejvýkonnější dieselovou motorizací, 
kterou model ŠKODA Octavia Scout nabízí, 
je 2,0 TDI/135 kW s atraktivní kombinací 
automatické šestistupňové dvouspojkové 
převodovky (DSG) a pohonem všech kol. Tato 
kombinace je u modelů ŠKODA k dostání 
vůbec poprvé. Kombinovaná spotřeba činí 
pouhých 5,1 l/100 km, což odpovídá emisím 
CO2 ve výši 134 g/km. 

Naftový motor 2,0 TDI/110 kW je 
dodávaný výhradně s manuální šestistup-
ňovou převodovkou. Motor dosahuje 
spotřeby 5,1 l/100 km a hodnoty emisí CO2 
ve výši 129 g/km. 

V benzinovém provedení se Octavia 
Scout dodává s motorem 1,8 TSI/132 kW 
a šestistupňovou dvouspojkovou převo-
dovkou DSG. Kombinovaná spotřeba činí 
6,9 l/100 km, emise CO2 dosahují hodnoty 
158 g/km. 

Design, který neomrzí

Z nové generace modelu Octavia 
Scout vyzařuje sebevědomí a nezaměni-
telnost. Nápadný vzhled se perfektně hodí 
k offroadové technice nového Scouta. Příď 
se vyznačuje robustním nárazníkem ve speci-
fickém designu a černými plastovými díly. 
Ve spodní části je zakončen nástavcem ve 
stříbrné barvě. Speciálně pro potřeby novinky 
v řadě Octavia byly také navrženy ostře řezané 
mlhovky. Mřížka chladiče hrdě nese plaketku 
s označením modelu.

Černé plastové kryty, které chrání prahy 
a podběhy po celém boku vozu, jasně identi-
fikují model Octavia Scout při pohledu z profilu. 
Ochranné lišty z černého plastu najdete i na 
dveřích. V designu hliníku se standardně 
dodávají kryty vnějších zpětných zrcátek, na 
přání pak také podélné střešní nosiče. Součástí 
sériové výbavy jsou 17palcová kola z lehkých 
slitin a pneumatiky o velikosti 225/50 R17. 

Speciálně pro provedení Scout je indivi-
duálně upraven také interiér. Nápis Scout je 
například na ozdobných prahových lištách 
vpředu, tříramenném koženém volantu 
a hlavici řadicí páky. Dekorativní lišty na 
dveřích mají specifický design Scout. Přístro-
jovou desku lze objednat v klasické kombinaci 
černá/černá, nebo v kombinaci černá/hnědá. 
Sedadla mohou být potažena buď látkou, 
nebo kombinací kůže a Alcantary.

Octavia Scout disponuje stejně velko-
rysou nabídkou vnitřního prostoru jako 
Octavia Combi. Interiér patří k největším ve 
své třídě díky příkladným hodnotám délky 
interiéru (1 782 mm), místa před koleny vzadu 
(73 mm) a prostoru nad hlavou vpředu i vzadu 
(983 mm, resp. 995 mm). Zavazadlový prostor 
pojme 610 litrů, při sklopených zadních seda-
dlech dokonce 1 740 litrů. Při sklopeném 
opěradle sedadla spolujezdce lze do vozu 
naložit předměty o délce až 2,92 metru.

Bezpečnost na prvním místě

Bezpečnostní výbava nové generace 
modelu Octavia Scout stanovuje nová 
měřítka. V případě nehody chrání posádku 
až devět airbagů a tříbodové bezpečnostní 
pásy. Na přání je v nabídce široká paleta asis-
tenčních systémů a bezpečnostních prvků, 

mj. Front Assistant s funkcí nouzové brzdy, 
Lane Assistant (asistent pro udržování vozu 
v jízdním pruhu), multikolizní brzda s auto-
matickým brzděním v případě nehody, Crew 
Protect Assistant (proaktivní ochrana cestu-
jících na předních sedadlech) a Driver Activity 
Assistant (rozpoznání únavy řidiče). 

Dále si na přání můžete vybrat z široké 
nabídky elektronických asistenčních systémů, 
jako jsou např. adaptivní tempomat, asistent 
dálkových světel, parkovací asistent nebo 
asistent pro rozpoznávání dopravních značek. 
Nově je k dispozici také parkovací kamera. 
Díky moderní konstrukci podvozku s inovo-
vanými nápravami přesvědčí nová Octavia 
Scout excelentními jízdními vlastnostmi 
v téměř každé situaci.

Ceny nové Octavie Scout začínají na 
částce 682 900,- Kč s turbodiselem 2,0 TDI 
a manuální šestistupňovou převodovkou. 
Za silnější benzinový motor 1,8 TSI opatřený 
šestistupňovým dvouspojkovým ústrojím 
DSG si připlatíte 12 000,- Kč. Špičková naftová 
verze 2,0 TDI s výkonem 135 kW v kombinaci 
s šestistupňovou dvouspojkou DSG je pak 
k dispozici za 734 900 Kč.
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ŠKODA Octavia G-TEC
Druhý model značky s pohonem 
na CNG

ŠKODA letos představila již druhý model, 
který jako pohonnou hmotu využívá 
stlačený zemní plyn. Po modelu Citigo je to 
právě Octavia G-TEC. Světovou premiéru 
si tato novinka odbyla už v březnu na 
ženevském autosalonu, její výroba byla 
zahájena koncem května a od června se 
postupně začala uvádět na trh. Ekolo-
gická forma pohonu je k dispozici jak pro 
model Octavia, tak pro model Octavia 
Combi. Ceny začínají na 433 900 Kč.

 
Nová ŠKODA Octavia G-TEC je vybavena 

přeplňovaným zážehovým motorem 1,4 TSI 
o výkonu 81 kW (110 k). Motor je konstru-
ovaný pro spalování zemního plynu (CNG = 
Compressed Natural Gas) a benzinu. Součástí 
technických opatření tohoto modelu je ekolo-
gický paket Green tec se systémem Start-Stop 
a rekuperací brzdné energie. Moderní agregát 
splňuje emisní normu EU 6, která vstoupila 
v platnost letos v září.

Hodnoty dojezdu na jedno natankování 
jsou působivé. Při provozu čistě na CNG 
ujede vůz až 410 km na jedno natankování. 
Spotřeba činí 5,4 m3 (3,5 kg) zemního plynu 
na 100 km, to odpovídá emisím CO2 ve výši 
pouhých 97 g/km. Při provozu na benzin 
umožňuje plná nádrž dojezd 920 km. Octavia 
G-TEC tak na jedno natankování obou nádrží 
ujede celkem až 1.330 km a ani potěšení 
z jízdy přitom nepřijde zkrátka. Vůz za 10,9 s 
akceleruje z 0 na 100 km/h a dosahuje maxi-
mální rychlosti 195 km/h.

Obě nádrže na zemní plyn mají celkový 
objem 97 litrů, resp. 15 kg zemního plynu při 
tlaku 200 barů. Jsou upevněny na speciálním 
rámu pod podlahou zavazadlového prostoru. 
Benzinová nádrž má objem 50 l. Díky 
výhodnému umístění nádrží není omezena 
velkorysá nabídka prostoru v interiéru. 
I Octavia na zemní plyn tak nabízí vysoký 
komfort cestování a dostatek místa. Zava-
zadlový prostor pojme 460 litrů (Octavia), 
resp. 480 litrů (Octavia Combi).

ŠKODA Octavia G-TEC je v nabídce 
ve výbavových stupních Active, Ambition 
a Elegance. Za základní cenu 433 900 Kč 
nabízí ŠKODA Octavia G-TEC Active ve stan-
dardní výbavě například sedm airbagů, stabi-
lizační systém ESC, multifunkční autorádio 
Blues s rozšířenou konektivitou (Aux-In/
USB) nebo palubní počítač s displejem Maxi 
DOT. Paket PLUS za 11 500 Kč přidá klima-
tizaci a další prvky mimořádné výbavy. Verze 
ŠKODA Octavia Combi G-TEC startuje na 
částce 466 900 Kč.

Vozy poháněné zemním plynem nabízí 
trvale udržitelnou mobilitu za dostupnou 
cenu. Cena zemního plynu je v České 
republice a v mnoha dalších evropských 
zemích podstatně výhodnější než cena 
benzinu nebo nafty. Náklady obou verzí 
modelu ŠKODA Octavia G-TEC na palivo 
v kombinovaném cyklu jsou nižší než 1 Kč 
na km. „CNG je smysluplná technologie, 
neboť spojuje mobilitu šetrnou k životnímu 
prostředí s dostupnou cenou. S modelem 
Octavia G-TEC bude modelová řada 
Octavia ještě atraktivnější a zelenější,“ 
říká Dr. Frank Welsch, člen představenstva 
společnosti ŠKODA AUTO za oblast tech-
nického vývoje.

Zemní plyn: Ekologická a cenově 
výhodná alternativa

Zemní plyn je čistý. Emise jsou nejen bez 
zápachu, ale obsahují také méně škodlivin 
než emise vznikající při spalování benzinu 
nebo nafty. Díky výhodnému poměru uhlíku 
a vodíku v metanu se snižují emise oxidu uhli-
čitého vznikající během spalování. Emise CO2 

v porovnání se spalováním benzinu klesají 
až o 23 %, množství uhlovodíků obsažených 
v metanu pak o celých 73 %. Oproti srovna-
telnému benzinovému motoru produkuje 
motor na zemní plyn zhruba o 80 % méně 
oxidu uhelnatého a o 80 % méně oxidů 
dusíku. Díky uzavřenému systému také 
nevznikají žádné emise při tankování.

Další výhodou vozů poháněných 
zemním plynem jsou podstatně nižší 
provozní náklady. Zemní plyn je oproti 
benzinu až o 60 % levnější, oproti naftě 
pak vyjde lépe zhruba o 40 %. V některých 
evropských zemích jsou navíc na pořízení 
vozu na stalčený zemní plyn poskytovány 
i daňové výhody.

Naše zaručené tipy na zimní pneu
Měsíc říjen je v plném proudu, listopad 
už symbolicky klepe na dveře a s ním 
i povinnost zimního obutí v případě 
nepříznivých (mrazivých) klimatických 
podmínek. Což – ruku na srdce – není 
v listopadu nic neobvyklého. Abyste byli 
vhodně a včas připraveni i na letošní 
zimní plískanice, přinášíme Vám několik 
dobrých tipů na kvalitní zimní pneu-
matiky, s nimiž nemůžete sáhnout vedle. 
Tentokrát jsme se rozhodli věnovat 
pozornost nejen osobním vozům, ale také 
menším nákladním automobilům.

Michelin Alpin 5

Začneme rovnou letošní novinkou 
Michelin Alpin 5. Jde o všestrannou pneu-
matiku, která se přizpůsobí mokrým i suchým 
silnicím. Francouzská společnost Michelin 
přišla na trh s touto novinkou na základě 
testů nehodovosti v evropských zemích, kde 
statistiky ukazují, že nejvíce nehod v zimním 
období se stane právě na mokrých či suchých 
silnicích.

Pro novou pneumatiku Michelin Alpin 5 
byla vyvinuta speciální revoluční směs pryže, 
která řidičům zajistí nejen přilnavost na mokru 
a sněhu, ale i na suché vozovce a v klimaticky 
náročných podmínkách. Tato nová techno-
logie tak staví pneumatiky Michelin Alpin 5 na 
první příčky mezi zimními pneumatikami. 

Výhodou Michelin Alpin 5 však není jen 
její složení, ale také dezén, který je v tomto 
případě směrový, s výraznými, hluboce proře-
zanými a šípovitými drážkami. Kombinace 
těchto drážek a speciálních dezénových bloků 
vytváří tzv. Caterpilar efekt – drážky perfektně 
přilnou na sníh a neuhnou ani o milimetr. 
Na tvrdším sněhu přebírají záběrovou funkci 
jemné lamely, kterých na modelu Michelin 

Alpin 5 najdeme podstatně více oproti 
modelu Alpin 4. 

Dalšími výhodami této zimní pneumatiky 
jsou odolnost vůči obávanému aquapla-
ningu, kratší brzdná dráha na suché i mokré 
vozovce, více dezénových bloků, více lamel 
při zachování stejné tuhosti dezénu a také 
vyšší počet prořezaných drážek. 

Tyto pneumatiky navíc nabízejí překvapivě 
nízkou hlučnost. Jelikož je komfort jízdy 
velmi důležitým faktorem při výběru nových 
pneumatik, zaměřil se výrobce i na úpravu 
jednotlivých bloků tak, aby snížil případné 
drobné vibrace pneumatiky. Tím docílil 
překvapivě tichého efektu, který byl oceněn i 
řadou odborníků. Zimní pneumatika Michelin 
Alpin 5 by se tak měla stát jasným králem 
letošních zimních silnic.

Barum SnoVanis 2

Tyto české pneumatiky pro dodávky 
a lehké nákladní vozy poskytují skvělé jízdní 
vlastnosti v mrazivých podmínkách a zároveň 
mohou nabídnout také dlouhou životnost. 

Pneumatiky Barum SnoVanis 2 se 
vyznačují moderní konstrukcí dezénu, 
kompaktní ramenní bloky pomáhají 
rovnoměrnému opotřebení a delší výdrži. 
Obvodové drážky jsou dostatečně široké, 
aby přilnavost a stabilita na zimních 
silnicích byla co nejlepší, zatímco diagonální 
ramenní drážky odvádějí vodu a sněhovou 
břečku z kontaktní plochy pneumatiky. Tím 
se zlepšují brzdné a záběrové vlastnosti 
této zimní pneumatiky. Dezénu dominuje 
průběžné středové žebro, které spolu 
s předsazenými bloky dezénu redukuje hluk 
při jízdě na suchu.

Profil pláště s plochým nárazníkem 
snižuje možnost vzniku smyku, a tak je zimní 
pneumatika Barum SnoVanis 2 bezpečnější. 

Ve stejném smyslu pomáhá i optimalizovaná 
zimní směs, která zkracuje brzdnou dráhu. 
Směs je navíc i ekonomičtější, neboť snižuje 
valivý odpor a tím i prodlužuje životnost.

Continental 
ContiWinterContact TS 850 

Tyto špičkové zimní pneumatiky 
německého výrobce, určené pro vozy 
kompaktní a střední třídy, nasbíraly od 
svého uvedení na trh v roce 2012 ocenění 
hned v několika různých testech. Nejvyššími 
známkami byly hodnoceny zejména 
spotřeba, dlouhá životnost a nízká hlučnost.

Tyto pneumatiky se směrovým dezénem 
a plochým profilem propůjčují vozu vyšší 
bezpečnost na sněhu a ledu, zdokonalené 
jízdní vlastnosti na mokru a lepší ovlada-
telnost na suchu. Také Continental myslí 
ekologicky a u nové pneumatiky snížil valivý 
odpor.

Pneumatiky Continental ContiWinter-
Contact TS 850 mají díky novému konceptu 
běhounu skvělý záběr v zimních podmínkách. 
Jednotlivé bloky mají maximum záběrových 
hran – v ramenní oblasti jsou lamely pod 
speciálním úhlem pro jízdu na sněhu, blíže 
ke středu běhounu pak přechází do ostřejšího 
úhlu, který je lepší pro náledí. Záběr zlepšuje 
i rovnoměrná tuhost dezénu a sinusové lamely. 

S těmito pneumatikami jednoduše 
nemůžete udělat chybu, kromě všech 
ostatních předností, díky kterým Vás na 
zimních vyjížďkách nic nepřekvapí, si budete 
užívat i mimořádně vysoký komfort jízdy.

Pro bližší informace o kompletní 
nabídce zimního obutí a jeho cenách 
navštivte náš specializovaný portál na 
adrese www.pneu-centrum.cz.
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Škoda Economy Servis – snadno, rychle, pohodlně
Rádi bychom Vám představili novou 
on-line službu Škoda Economy Servis, 
která Vám pomůže zorientovat se v cenách 
jednotlivých servisních úkonů a podstatně 
usnadní i jejich objednávku. 

Základem služby Škoda Economy Servis 
je chytrá a přehledná aplikace, která spočítá 
cenu za servis Vašeho vozu a nabídne rovnou 
také možnost vybrat si termín pro objednání. 
Tato služba je určena pro fyzické osoby 
s vozy značky Škoda starších 5 let a více.

Jak na to?

Kalkulátor oprav najdete na našem 
nově zřízeném webovém portálu http://
economy.hlavacek.cz/. Připravte si malý 
technický průkaz Vašeho vozu a můžete 
jít na to. Začněte výběrem pobočky, v níž 
má být servis proveden, postupně vyplňte 
model, typ karoserie a motorizaci vozu. 
Následně si vyberte požadované servisní 
úkony, nyní už v pravém sloupci vidíte cenu 
oprav. Pokud budete s výběrem a cenou 
spokojeni, můžete přejít k samotné objed-
návce, kde vyplníte požadované údaje (VIN 
naleznete v technickém průkazu vozidla) 
a pak už jen objednávku potvrdíte. Vše 
zvládnete během chvilky a přímo z pohodlí 
Vašeho domova.

Co Vám tato služba nabízí?

Dokonalý přehled
Objednávku servisních úkonů si 

jednoduše sestavíte sami, zároveň získáte 
dokonalý přehled o ceně náhradních dílů 
a servisních úkonů.

Autorizovaný servis
O Váš vůz se postará odborný a proškolený 

tým servisních techniků značkového servisu 
ŠKODA.
Vaše auto dostane to nejlepší

Používáme kvalitní náhradní díly pouze 
ze ŠKODA AUTO Mladá Boleslav. Jejich 
hlavní předností je ideální poměr mezi 
cenou a kvalitou.
Umytí vozu zdarma

Váš vůz před servisem umyjeme (služba se 
nevztahuje na nákup doplňků a příslušenství).
Záznam do servisní databáze Škoda Service

Provedené úkony zaznamenáme 
do servisní databáze ŠKODA Service 
a potvrdíme do servisní knížky. Informace 
o pravidelném servisu Vašeho vozu v auto-
rizovaném servisu zvyšují jeho cenu při 
případném prodeji.

Navíc můžeme nabídnout:

Kontrolu technického stavu vozu zdarma
Kupujete ojetý vůz? Nabízíme Vám jedi-

nečnou příležitost nechat si ho zdarma 
u nás v autorizovaném servisu ŠKODA zkon-
trolovat. Atraktivní nabídka se vztahuje na 
vozy ŠKODA Felicia, Fabia, Octavia, Superb 
a Roomster staré 4 a více let, které máte ve 
vlastnictví maximálně 2 měsíce. Získejte od 
nás vyplněný formulář technické kontroly 
ojetého vozu zdarma. Zjistěte, v jaké kondici 
se Váš vůz nachází.
Servis ostatních značek koncernu VW

Pokud vlastníte jinou značku vozu 
z koncernu VW (Volkswagen, Audi, Seat) 
starší 5 let, rádi pro Vás připravíme cenovou 
nabídku požadovaných servisních úkonů. 
Neváhejte nás kontaktovat.

i n z e r c e

Peter Schreyer získal ocenění za celoživotní přínos designu 
Peter Schreyer, prezident a hlavní 
designér společností KIA Motors Corpo-
ration a Hyundai Motor Group, obdržel 
prestižní vyznamenání EyesOn Design za 
celoživotní přínos designu.

Schreyer byl vyznamenán na slavnostním 
večeru Oceněná vize (Vision Honored) pod 
záštitou Detroitského oftalmologického 
institutu (Detroit Institute of Ophthalmology) 
za dohled nad globální designovou strategií 
společnosti KIA Motors. Tímto oceněním 
se tak zařadil do vybrané společnosti auto-
mobilových designérů, vedle takových 
legend jako jsou Sergio Pininfarina (Ferrari), 
Shiro Nakamura (Nissan), Walter de’Silva 
(koncern VW, Bentley, Lamborghini) či 
Giorgetto Giugiaro (např. Alfa Romeo, 
Maserati). Cena EyesOn Design je výjimečná 
mimo jiného i tím, že v porotě vždy zasedají 
držitelé této ceny.

Od svého příchodu do společnosti KIA 
v roce 2006 se Schreyer podílel na revoluční 
změně stylingu této značky. Kromě jiných 
designových charakteristik nejnovějších 
modelů KIA stojí především za dnes již tradiční 
maskou ve tvaru tygřího nosu, která je charak-
teristická pro všechny současné modely. 

Schreyer je zodpovědný za designovou stra-
tegii značek KIA i Hyundai a dohlíží na tři 
designérská studia společnosti KIA v Koreji, 
Německu a Spojených státech amerických.

„Příchodem do společnosti KIA jsem 
dostal šanci přeměnit vozy této značky 
v cosi vesměs ještě stylovějšího, osobitého 
a mladého v srdci a naše modely tento 

přístup odrážejí. Během posledních několika 
let jsme za styling vozů KIA obdrželi spoustu 
designérských ocenění, ale naše práce se 
netýká pouze vzhledu našich automobilů. 
KIA design je vysoce úspěšný komplexní 
proces a já si vážím toho, že mohu být jeho 
součástí,“ reagoval na předání ceny Peter 
Schreyer.
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KIA Soul EV – nový elektromobil již v prodeji!
Společnost KIA MOTORS CZECH před 
pár týdny spustila prodej zcela nového 
elektromobilu KIA Soul EV. 

Praktický vůz určený převážně do měst-
ského provozu představuje řadu inovativních 
technologií: nová technika topení, ventilace, 
klimatizace snižující spotřebu energie, 
akumulátor s nejvyšší hustotou energie ve 
své třídě a řadu dalších novinek. První elekt-
romobil KIA s pohonem předních kol, dojez-
dovou vzdáleností 212 km a elektromotorem 
o výkonu 81,4 kW nabízí zrychlení z 0 na 
100km/h za necelých 11,2 s a maximální 
rychlost 145 km/hod. 

Prověřený design

Soul EV věrně přebírá designérský styl 
druhé generace řady KIA Soul, která získala 
mnohá ocenění za design. Unikátní na novém 
elektromobilu je prostor uvnitř vozu, který byl 
zachován jako u modelu Soul se spalovacím 
motorem. Jediná změna se dotkla prostoru 
pro nohy na zadních sedadlech, kde se o 8 cm 
zvedla podlaha. Rozměr karoserie zůstal beze 
změny.

KIA Soul EV je držitelem ekologického certi-
fikátu LCA uděleném společností TÜV Nord, 
a potvrzuje tak vynikající ekologické vlastnosti 
s minimálním dopadem na životní prostředí 
po celou dobu životnosti vozu. Elektromobil, 
jehož domovem je městský provoz, splňuje 
všechny hlavní požadavky zákazníků na 
každodenní dopravu díky rekordně dlouhému 
dojezdu, prostornému interiéru a velkorysému 
zavazadlovému prostoru o objemu 281 litrů.

Dle typu veřejné dobíjecí stanice bude 
možné Soul EV dobít na 80 procent kapacity 
baterie za 5 hodin. V případě rychlodobíjecí 
stanice se interval zkracuje na pouhých 33 
minut. Z běžné domácí zásuvky je čas pro 
stoprocentní dobití elektromobilu prodloužen 
na 12 hodin. 

Soul EV je nabízen s jedinečnou zárukou 
KIA na 7 let / 150 000 km. Stává se tak jediným 
elektromobilem nabízeným s takto rozsáhlým 
záručním krytím. 

Výbava, která nadchne

KIA Soul EV bude v České republice 
nabízena ve třech variantách dvouba-
revného provedení a jednou specifikací. 

Bohatá výbava Premium obsahuje: auto-
matickou klimatizaci, integrovanou 8“ 
navigaci s DAB, 16“ kola z lehkých slitin, 
LED světlomety denního svícení, LED 
zadní kombinovaná svítilna, projektorové 
potkávací a dálkové světlomety, přední 
mlhové světlomety, 3,5“ OLED přístrojová 
deska, tempomat s omezovačem rychlosti, 
vyhřívaný kožený volant, vyhřívaná přední 
sedadla, el. ovládání předních a zadních 
oken, el. ovládaná vyhřívaná sklopná zpětná 
zrcátka, parkovací senzory vpředu a vzadu, 
parkovací kamera, osm airbagů, ESP, ABS, 
BAS, EBD, VSM, TCS, HAC, TPMS. Model Soul 
EV ve výbavě Premium bude nabízen za 
849 980,- Kč. Dvoubarevné provedení karo-
serie je již zahrnuto v ceně vozu.
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Prodej NV Škoda
585 151 056-57
Prodej ojetých vozů 
585 151 062
Servis
585 151 051-54

Prodej NV KIA
585 153 071-72
Servis
585 153 075

AUTO Hlaváček a.s.
Týnecká 669/5

779 00 Olomouc

AUTO Hlaváček a.s.
Týnecká 669

779 00 Olomouc

Prodej NV Škoda
585 341 810
Prodej ojetých vozů
585 341 810
Servis
585 341 696

Prodej NV KIA
602 476 891
588 882 163-4

provozovna LITOVEL
Svatoplukova 14/963

784 01 Litovel

provozovna PROSTĚJOV
Plumlovská 183
796 01 Prostějov

Prodej NV Škoda
577 102 285
Servis
577 102 290

Prodej NV 
461 613 600
Prodej ojetých vozů 
461 613 600 
Servis
461 613 600

provozovna ZLÍN - NAPAJEDLA
Kvítkovická 1579

763 61 Zlín - Napajedla

provozovna LITOMYŠL
Nedošín 125

570 01 Litomyšl

Prodej vozidel
583 495 247
Servis
583 495 248

provozovna ZÁBŘEH
Leštinská 32

789 01 Zábřeh

FORTEX-AGS ŠUMPERK
Jílová 1550/1

787 01 Šumperk

Prodej NV
583 284 682

Prodej ojetých vozů
583 301 516

Servis 
583 301 515

AUTOSERVIS 
HUDOUSEK-ŠTÍTY

Na Pilníku 307
789 91 Štíty

Prodej NV Škoda
583 440 283

Servis
583 440 283

KIA SVA TŘEBÍČ             
Hrotovická 173
674 01 Třebíč  

Prodej NV KIA
 568 840 494

Servis
 568 840926

Vydal: AUTO Hlaváček a.s., Týnecká 669/5, Olomouc 77900            Neprodejné

JUBEKA spol. s r. o.
Cyrilometodějská 947

766 01 Valašské Klobouky

Prodej NV
777 745 096

Prodej ojetých vozů
777 745 090

Servis
777 745 094

NAŠI ZPROSTŘEDKOVATELÉ

provozovna OPAVA - KOMÁROV
Ostravská 76

747 70 Opava - Komárov

Prodej NV KIA
553 794 734

provozovna OPAVA - NEPLACHOVICE
Hlavní 220

746 74 Neplachovice

Prodej NV KIA
553 662 900
602 777 422
Servis
553 662 902
602 777 422


