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informujeme │ Novinky v autosalonu

Slavnostní odhalení 
ŠKODY SUPERB COMBI
 
V sobotu 19. září proběhlo v našem showroomu v Olomouci slav-
nostní odhalení zbrusu nového modelu ŠKODA Superb Combi. 
Na návštěvníky, kteří k nám v tento den zavítali, čekalo kromě 
samotného představovaného vozu i malé občerstvení. Samozřejmě 
nezůstalo jen u pouhého prohlížení. Celý den až do 16. hodiny 
probíhaly předváděcí jízdy, takže zájemci o svezení si mohli 
vyzkoušet kvality a přednosti nového Superbu Combi přímo na 
silnici. O hladký průběh celé akce se staral náš vyškolený personál, 
který byl připraven ochotně odpovídat na veškeré dotazy a prezen-
tovat naši kompletní nabídku vozů či služeb. 
Všem návštěvníkům děkujeme za účast a pevně věříme, že se již 
brzy uvidíme při předávání nového vozu. 

AUTO Hlaváček a.s. zve zákazníky 
do kompletně zrekonstruovaného 
autosalonu

Vážení zákazníci, dovolte, abychom Vás 
pozvali do nově zrekonstruovaného auto-
salonu ŠKODA v Olomouci. Samotná 
rekonstrukce probíhala intenzivně v letních 
měsících tohoto roku a to i s ohledem 
na to, aby nebyl přerušen provoz. Zcela 
změněný vzhled autosalonu je proveden 
v souladu s nejnovějším designem značky 
ŠKODA tak, aby hodnotně působil a měl 
moderní vzhled. Velkorysé skleněné 
plochy zajišťují příjemné prostředí a trans-
parentnost. Základními barvami jsou 
elegantní bílá a svěží zelená. V interiéru je 
tato barevná kombinace doplněna teplými 
odstíny dřeva.
V nových prostorách AUTO Hlaváček a.s. 

nabízí paletu vozů, kterou ŠKODA AUTO 
v uplynulých dvou letech aktualizovala 
a rozšířila do nových důležitých segmentů. 
Průběžným výsledkem největší modelové 
ofenzívy v historii podniku je vysoce atrak-
tivní, moderní modelová paleta, začínající 
minivozem Citigo přes nový model Rapid 
a novou Octavii a končící zcela novou vlaj-
kovou lodí Superb a Superb Combi.
Důležitou součástí nového autosalonu 
ŠKODA je konfigurátor vozu. Na diodové 
obrazovce si může zákazník pomocí konfi-
gurátoru prohlédnout celou paletu modelů 
ŠKODA a společně s naším prodejcem si indi-
viduálně sestavit vůz podle svých představ.
Nově koncipovaná jsou i všechna pracoviště 
prodejců a servisních poradců. I zde dominují 
světlé, příjemné tóny a elegantní bílá. Nový 
tvar stolu umožňuje otevřenou atmosféru 
při rozhovorech se zákazníkem. Kontakt je 
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spíše neformální a blízký. Pracoviště našich 
prodejců se v AUTO Hlaváček a.s. nachází 
v přímém sousedství prezentovaných vozů.
Věříme, že tento nový moderní a vzdušný 
design bude příjemný i Vám a budeme se 
těšit na Vaši návštěvu.

Svěží a moderní: autosalon ŠKODA v novém
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Nová ŠKODA Superb Combi: Ostré rysy, prostornost 
a dynamická elegance
Modelová ofenzíva značky ŠKODA 
pokračuje v plné síle. Jen několik 
měsíců po světové premiéře 
nového vozu ŠKODA Superb před-
stavuje český výrobce svou vlaj-
kovou loď ve variantě kombi.

Nová ŠKODA Superb Combi svým novým 
designem dokládá emocionální sílu značky. 
Designový jazyk značky ŠKODA nyní vyzařuje 
suverenitu, dynamickou eleganci a vyvážené 
proporce. Zároveň se model v nové generaci 
představuje s ještě vyšší funkcionalitou a větší 
prostorností. Výsledkem je perfektní symbióza 
tvaru, funkce a techniky.
Příď vozu na první pohled vyzařuje sílu a sebe-
vědomí. Výrazná maska chladiče, široké a ostře 
řezané světlomety a jasně členěná, níže 
protažená architektura přídě opticky přidávají 
vozu na šířce. Výrazná maska s mřížkou 
chladiče a logem značky umístěném na středu 
kapoty motoru zvýrazňuje centrální část přídě 
modelu Superb Combi. Kapotu charakterizují 
výrazné prolisy. Sílu a dynamiku podtrhuje 
dvojice prolisů probíhající od předních sloupků 
ke středu vozu.
Dynamickou eleganci vyzařuje také boční 
pohled. Silueta působí elegantním, stylovým 
a velmi kompaktním dojmem. Sebevědomá 
a výrazná je i záď nové generace modelu ŠKODA 
Superb Combi. Také zde je kladen důraz na 
horizontálu, díky které vůz působí zezadu velmi 
robustně. Linie jsou výrazné a čisté. Brilantním 
detailem koncových svítilen jsou krystalické 
elementy. Záď vozu navíc zvýrazňuje ostrý hori-
zontální prolis pátých dveří.
Designové prvky exteriéru přecházejí do nově 
navrženého interiéru, identického s liftbackem 
ŠKODA Superb. Mezi ně patří především důraz 
na horizontální linie, díky kterým už tak velmi 
prostorný interiér navozuje ještě velkorysejší 
a vzdušnější dojem. 

Komfort a prostor v nové dimenzi

K nejsilnějším stránkám modelové řady 
ŠKODA Superb patří od samého začátku 
bohatá nabídka prostoru a vysoká úroveň 

komfortu. Nová generace vozu ŠKODA 
Superb Combi tyto tradiční přednosti dále 
rozvíjí a posouvá na novou úroveň.
Nabídka prostoru v novém modelu Superb 
Combi se díky tomu oproti předchozí 
generaci ještě zlepšila. Zásluhu na tom má 
především využití koncernové modulární 
platformy MQB, která umožnila prodloužení 
rozvoru, rozšíření rozchodu, a tím zlepšila 
využití prostoru interiéru.
Výsledkem je velkorysejší nabídka místa 
vpředu a vzadu. Řidič a spolujezdec si užívají 
o 39 mm větší šířku ve výšce loktů a více místa 
nad hlavou. Vskutku „královská“ je nabídka 
prostoru na zadních sedadlech. Prostor před 
koleny vzadu (157 mm) je téměř dvojná-
sobkem nejvyšší konkurenční hodnoty. Také 
prostor nad hlavou (vpředu 995 mm a vzadu 
1001 mm) je výrazně větší než u kteréhokoli 
jiného modelu v tomto segmentu. Šířka ve 
výšce loktů na zadních sedadlech vzrostla 
o 70 mm. Nejlepší hodnotu v segmentu nabízí 
také zavazadlový prostor, který překvapí 
objemem 660 litrů, což je o 27 litrů více než 
u předchozí generace.
S řadou zcela nových řešení splňuje nová 
ŠKODA Superb Combi nejvyšší nároky na 
komfort cestování. Mezi komfortními prvky 

nového vozu ŠKODA Superb jednoznačně 
vyniká adaptivní podvozek Dynamic Chassis 
Control (DCC) včetně volby jízdního profilu 
Driving Mode Select. Nabídka zcela nových 
systémů klimatizace je završena novinkou 
v podobě třízónové automatické klimatizace 
Climatronic, která zajišťuje optimální teplotu 
a kvalitu vzduchu v celém interiéru. 
Vylepšení se dočkal i další praktický prvek 
výbavy v podobě deštníku v bočních dveřích. 
Namísto jednoho v levých zadních dveřích 
se nyní deštník nachází v obou předních 
dveřích. Mimořádně komfortní jsou nové 
elektricky ovládané páté dveře, které lze 
doplnit o tzv. virtuální pedál. S ním lze zava-
zadlový prostor otevřít pohybem chodidla 
v oblasti pod zadním nárazníkem. Elektrické 
páté dveře a virtuální pedál jsou funkčně 
propojeny se systémem automatického 
zamykání a startování KESSY.
Mladoboleslavská novinka disponuje nejno-
vější generací systému Park Assist pro auto-
matické parkování a vyjíždění. Poprvé je tento 
model vybaven také zadní parkovací kamerou 
(Rear View Camera). Klasickou manuální 
ruční brzdu nahrazuje standardně dodávaná 
elektrická parkovací brzda.
 

Perfektní propojení

S novou generací modelu Superb Combi 
dosahuje téma konektivity zcela nových 
rozměrů. Zákazníci si mohou vybrat mezi 
čtyřmi novými infotainment systémy vybu-
dovanými na bázi řady zařízení MIB (Modu-
larer Infotainment-Baukasten - modulární 
stavebnice infotainment systémů) koncernu 
Volkswagen. Nová generace přístrojů pracuje 
výrazně rychleji než doposud, disponuje 
citlivými dotykovými displeji s vysokým rozli-
šením a nabízí více funkcí a nová rozhraní. 
Vrcholná verze Columbus disponuje na přání 
novým integrovaným vysokorychlostním 
internetovým připojením na bázi standardu 
LTE. Vůz Superb Combi je poprvé možné 
propojit s chytrým telefonem a ovládat 
vybrané aplikace přes displej infotainment 
systému. SmartLink zahrnuje rozhraní 
MirrorLink™, Apple CarPlay a Android Auto 
(dostupnost každého z rozhraní se může 
v jednotlivých zemích lišit). 
Systém SmartGate, vyvinutý ve společnosti 
ŠKODA AUTO, umožňuje odesílat vybraná 
data o vozidle do vlastních aplikací v chytrém 
telefonu a následně je využívat.
S novou aplikací ŠKODA Media Command 
mohou cestující pomocí tabletu poprvé ve 
voze Superb Combi obsluhovat infotainment 
systém Columbus s integrovaným Wi-Fi 
modulem i ze zadních sedadel. 
Canton Sound System s dvanácti repro-
duktory a výkonem 610 wattů promění nový 
Superb Combi v koncertní sál na čtyřech 
kolech.

Nová dimenze „Simply Clever“ 

Mezi nová „Simply Clever“ řešení patří 
mimořádně praktické věci jako mecha-
nicky sklopné tažné zařízení, dvě místa na 
uchycení tabletů vzadu, odkládací přihrádka 
pro tablet v Jumbo boxu mezi předními 
sedadly, USB konektor a 230V zásuvka pro 
cestující na zadních sedadlech, speciální 
držák na PET láhev o objemu 0,5 litru, umož-
ňující její pohodlné otevření jednou rukou, 
nebo přihrádka pro reflexní vestu ve všech 
čtyřech dveřích. Do obou předních dveří 
a obou zadních dveří se nyní vejde po jedné 
láhvi o objemu 1,5 litru. 
Variabilitu v interiéru zvyšuje možnost 
sklopení opěradel zadních sedadel ze zava-
zadlového prostoru. Navíc je možno sklopit 
dopředu opěradlo předního sedadla spolu-
jezdce. Je-li sedadlo spolujezdce ovládané 
elektricky, lze jeho polohu a sklon opěradla 
upravovat i ze zadních sedadel. Na vnitřních 
stranách opěradel předních sedadel mohou 
být odkládací kapsy. V zavazadlovém 
prostoru může být dvojitá podlaha umož-
ňující jeho různorodé rozčlenění, praktická 
multifunkční kapsa pod roletovým krytem 
a vyjímatelná LED svítilna. Poprvé lze 
nový Superb Combi vybavit též virtuálním 
pedálem. 

Maximální efektivita

Nové motory modelu Superb Combi 
nabízí až o 30 % nižší spotřebu a emise. 
Varianta GreenLine má spotřebu pouhých 
3,7 l/100  km a emise 96 g CO2/km. Vedle 
vyspělé inovativní konstrukce motorů přispěla 
ke snížení spotřeby i redukce hmotnosti vozu 
až o 75 kg a vylepšená aerodynamika. 
Na skvělé jízdní dynamice se významnou 
měrou podílí až o 20 % vyšší výkon motoru, 
karoserie se sníženým odporem vzduchu 
a nižší hmotnost vozu. 
Nová ŠKODA Superb Combi je vybavena 
moderními přeplňovanými motory na 
bázi konstrukce MQB. Zákazníci si mohou 
vybrat mezi pěti benzinovými motory TSI 
a třemi naftovými motorizacemi se vstři-
kováním Common rail. Všechny agregáty 

splňují emisní normu EU 6 a jsou sériově 
vybaveny systémem Start-Stop a rekuperací 
brzdné energie. Benzinové motory pokrývají 
výkonové spektrum od 92 kW (125 k) 
do 206 kW (280 k). Výkonové spektrum 
naftových agregátů sahá od 88 kW (120 k) do 
140 kW (190 k). 
S výjimkou základní benzinové motorizace 
jsou pro všechny agregáty k dispozici moderní 
dvouspojkové převodovky DSG. Čtveřice 
motorů 1,4 TSI/110 kW, 2,0 TSI/206 kW, 2,0 
TDI/110 kW a 2,0 TDI/140 kW je v nabídce 
i s nejvyspělejší variantou pohonu všech kol 
na bázi spojky Haldex 5. generace. 

Bezpečnost bez kompromisů

Mladoboleslavská novinka je standardně 
vybavena systémem elektronické kontroly 
stability ESC včetně multikolizní brzdy, pro 
země Evropské unie pak také systémem 
Front Assist s funkcí nouzové brzdy City, elek-
tronickou kontrolou tlaku vzduchu v pneu-
matikách, sedmi airbagy, pěti tříbodovými 

bezpečnostními pásy se signalizací jejich 
nezapnutí a bezpečnostními hlavovými 
opěrkami. Na přání může být vůz vybaven 
také zadními bočními airbagy. Součástí stan-
dardní výbavy je dále XDS+, tj. rozšířená 
funkce elektronické uzávěrky diferenciálu, od 
výbavy Ambition navíc také Speedlimiter.
Na přání může být nový Superb Combi 
vybaven řadou inovativních asistenčních 
systémů. Adaptivní tempomat Adaptive 
Cruise Control (ACC) udržuje vůz při zvolené 
rychlosti v bezpečné vzdálenosti od vozů 
jedoucích před ním. Rozšířená funkce Crew 
Protect Assist „připraví“ vůz a jeho posádku 
na hrozící nehodu. S udržením vozu v jízdním 
pruhu pomáhá systém Lane Assist. Systém 
Traffic Jam Assist, který je pro model ŠKODA 
Superb Combi novinkou, zvyšuje bezpečnost 
při jízdě v koloně a dopravních zácpách. 

Není-li řidič náhle schopen jízdy, nový systém 
Emergency Assist vůz automaticky zabrzdí až 
do úplného zastavení.
Pro model Superb Combi zcela nový systém 
Blind Spot Detect umožňuje řidiči bezpeč-
nější přejíždění z pruhu do pruhu díky 
varování před vozidly, která se nacházejí 
v mrtvém úhlu zpětného zrcátka. Součástí 
systému Blind Spot Detect je další novinka 
pro tento model - funkce Rear Traffic Alert 
pro vyjíždění z příčného parkovacího místa. 
Driver Alert sleduje bdělost řidiče, varuje před 
hrozící únavou a snaží se jí předejít navržením 
přestávky při řízení. Systém Travel Assist 
s rozpoznáváním dopravních značek, který je 
pro model ŠKODA Superb Combi k dispozici 
poprvé, řidiče průběžně informuje o aktu-
álním dopravním značení.
Maximální stabilitu jízdy i na náročnějším 
povrchu propůjčuje novému modelu Superb 
Combi zcela nově vyvinutý podvozek s přední 
nápravou typu MacPherson a víceprvkovou 
zadní nápravou.
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Nová KIA cee´d 2016 – facelift se spoustou novinek
Nový modelový rok přináší pro stěžejní 
model automobilky KIA v ČR řadu desig-
nových úprav, nových motorů a inovativních 
technických řešení.
Paleta motorů je rozšířena o zcela nový 
zážehový přeplňovaný agregát s vysoko-
tlakým přímým vstřikem paliva 1.0T-GDI 
o dvou výkonových variantách 74 a 88 kW, 
jehož klíčovou výhodou je dostatek 
krouticího momentu ve většině spektra 
používaných otáček (171 Nm v rozmezí 
1 500-4 000 ot/min), což umožňuje 
dosáhnout při šetrném stylu jízdy velmi 
příznivé hodnoty spotřeby paliva.
Osvědčený atmosférický motor 1.4 CVVT 
73 kW je nově vybaven dvojitým systémem 
proměnného časování D-CVVT a techno-
logií variabilního sání, což přispívá k rychlejší 
reakci na plynový pedál a plošší křivce krou-
ticího momentu. Výrobce také konstrukcí 
bloku a rozvodů snížil vibrace jednotky. 
Snížila se také spotřeba paliva.
Drobnými úpravami prošla také moderní 
atmosférická zážehová jednotka s přímým 
vstřikováním paliva 1.6 GDI 99 kW. Díky nim 
motor nabízí mírně zvýšené maximum krou-
ticího momentu a sníženou spotřebu paliva.
Vznětové jednotky zastupuje motor 1.4 CRDi 
66 kW a upravený 1.6 CRDi, který nyní 
disponuje maximálním výkonem 100 kW 
a krouticím momentem 280 Nm v rozmezí 
1 500-3 000 ot/min.
Novinkou je také sedmistupňová automa-
tická dvouspojková převodovka DCT vlastní 
konstrukce pro kombinaci právě s touto 
pohonnou jednotkou. Pro benzínový motor 
GDI je k dispozici šestistupňová převodovka 

stejné konstrukce. Manuální převodovky 
používají ve všech případech šesti stupňů.
Všechny jednotky splňují ekologickou normu 
EURO 6, diesely navíc bez nutnosti použití 
technologie vstřikování močoviny AdBlue.
Další konstrukční změny se převážně týkají 
nastavení podvozkových skupin a řízení za 
účelem lepší ovladatelnosti vozidla, zvláštní 
pozornost byla věnována úpravě aerodyna-
mického odporu vzduchu až na součinitel 
Cx 0,29 a zlepšení odhlučnění valivého 
hluku od kol.
Nově je také možné vůz vybavit bezpeč-
nostními systémy BSD (kontrola slepého 
úhlu), SLIF (ukazatel rychlostních limitů), 
RCTA (upozornění na blížící se vozidla při 
couvání z boku), inovovaný parkovací asistent 

SPAS, který nyní nabízí i parkování kolmo.
Velkou novinkou je nabídka výbavového 
stupně GT Line, který nabízí sportovní 
design exteriéru a interiéru s prvky modelu 
GT, při zachování běžných provozních vlast-
ností. Vrcholem nabídky modelu cee´d pak 
zůstává sportovní verze GT s přeplňovaným 
zážehovým motorem 1.6T-GDI/204 koní, 
sportovním podvozkem a designově vyci-
zelovaným interiérem se sedačkami Recaro, 
neotřelým vnějším vzhledem a skutečně 
nevšedními jízdními výkony, při zachování 
vysokého komfortu cestování. Samozřejmostí 
je u všech verzí 7 let tovární záruky.
Máme pro Vás připravené nové cee´dy ke 
zkušebním jízdám na všech pobočkách, kde 
se na Vás těší naše prodejní týmy!

Servis KIA v novém
V rámci snahy o zkvalitňování služeb pro 
Vás, naše zákazníky, jsme u příležitosti 10 let 
spolupráce se značkou KIA přestěhovali 
mechanickou dílnu do budovy prodejny 
nových vozidel. Tato změna by měla díky 
zjednodušené logistice zrychlit a zkvalitnit 
naše služby. Ruku v ruce s touto změnou 
byl také přemístěn sklad náhradních dílů 

a příslušenství – nyní tedy najdete vše na 
jednom místě.
Dílna prošla zásadní modernizací, byla 
vybavena novými zvedáky, diagnostickými 
přístroji, pro naše mechaniky jsme vytvořili 
nová pracoviště s důrazem na ergonomii 
a bezpečnost práce.
Před zimní sezonou také bude k dispozici 

nové zařízení pro přezouvání a vyvažování 
kol, které nám pomůže zkrátit čekací doby při 
příjmu a výdeji zakázek.
Pevně věříme, že pro Vás bude díky naší 
investici návštěva našeho servisu příjemným 
zážitkem.
Na Vaši návštěvu se těší servisní tým AUTO 
Hlaváček! 
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oslavujeme│10 let s KIA MOTORS

V těchto dnech je to již 10 let od 
chvíle, kdy firma AUTO Hlaváček 
prodává a servisuje vozy značky 
KIA. Za tuto dobu opustilo brány 
našich autosalonů již více než 
3 500 vozidel, což svědčí o mimo-
řádném zájmu o značku.

Naše začátky ovšem, jak už to bývá, nebyly 
zdaleka tak jednoduché, značka KIA nepa-
třila k etalonům trhu a my jsme se učili, jak 
vozy prodávat a jak poskytnout Vám, našim 
klientům, solidní servisní zázemí. 
Prvním prodaným vozem u AUTO Hlaváček 
byla sedmimístná verze vozu KIA Carnival, 
kterou brzy následovalo množství modelů 
Sportage a Sorento, které již tehdy patřily 
k nejoblíbenějším vozům třídy SUV. Velmi 
oblíbeným modelem byla také první 
generace městského vozu Picanto, který 
nabízel na svou dobu nezvykle bohatou 
základní výbavu, pokročilá technická řešení 
a také velmi úsporný litrový motor, to vše 
za velmi přijatelnou cenu. Neúnavně jsme 
nabízeli vozidla na regionálních výstavách, 
akcích a obchodních parcích a s nadšením 
sledovali, jak roste zájem o donedávna 
neznámou značku.
Zásadním přelomem u značky byla výstavba 
moderního výrobního závodu ve slovenské 
Žilině a příchod evropského modelu cee´d, 
oceněného mimo jiné titulem Auto roku 
2008. Cee´d byl také prvním korejským 
vozem, který v hodnocení bezpečnosti dosáhl 
na 5 hvězdiček. Dnes patří vozy KIA svými 
výsledky v oblasti bezpečnosti k absolutní 
špičce na trhu.
Prodlužováním továrních záruk z původních 
3 až na současných 7 let posílá KIA potenci-
álním zákazníkům jednoznačný vzkaz, že ve 
výrobních procesech klade důraz na kvalitu 
a trvanlivost. Dlouhá záruka, převoditelná na 
nového majitele, také zcela zásadně v pozi-
tivním slova smyslu ovlivňuje budoucí zůstat-
kovou cenu ojetého vozu.
Dalším milníkem pro značku byl příchod 
Petera Schreyera, renomovaného designéra, 
který vtiskl novým modelům zcela osobitý 
a neotřelý styl, oceněný celou řadou ocenění 
za design (Sportage, Optima, cee´d, Venga, 
Sorento).
Dnes se KIA řadí mezi nejúspěšnější výrobce 
automobilů ve světovém měřítku a prodává 
více než 3 miliony nových vozidel ročně, 
navíc již řadu let po sobě prodeje zvyšuje. 
Tento trend posouvá značku dál v techno-
logiích, bezpečnosti, designu i kvalitě a to 
vnímáme jako velmi dobrou zprávu pro nás 
i pro naše klienty.

Na našich autosalonech v Olomouci, Opavě 
a Prostějově nabízíme dnes prakticky celou 
modelovou řadu výrobce, samozřejmostí je 
možnost provedení předváděcí jízdy, nabídka 
financování a pojištění vozidla, případně 
přihlášení nového vozu a v neposlední řadě 
možnost vykoupení současného vozidla.
Rádi bychom Vám poděkovali za přízeň, 
kterou nám již po mnoho let prokazujete, 

a v rámci oslav 10. výročí (12. 10. – 23. 12. 
2015) pro Vás připravujeme speciální akční 
modely cee´d a Sportage, slevy na originální 
příslušenství, nabídku zimních kompletních 
kol a další výhody.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

AUTO Hlaváček slaví 10 let spolupráce se značkou KIA 
MOTORS

Naše první služební auto-nezapomenutelná Sportage 4x4

Vystavujeme novinky 2008 Servis v roce 2008

Cestou, necestou 2010

Veteran Arena 2012Hurá, je tu cee´d ! 2007

KIA cee´d GT v redakčním testu 2013 Na Výstavišti Flora 2008
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informujeme │ KIA ve Frankfurtu

KIA představila nejbližší budoucnost na veletrhu 
ve Frankfurtu
Mezi nejzajímavější novinky na stánku KIA 
Motors ve Frankfurtu, které se již brzy objeví 
i na našem trhu, patří bezesporu 4. generace 
sportovně užitkového vozu Sportage.
Bestseller automobilky, který pro evropské 
zákazníky vyjíždí z výrobního závodu ve 
slovenské Žilině, se představil v inova-
tivním designovém pojetí, při zachování linií 
typických pro současnou generaci modelu. 
Vůz mírně narostl do délky na 4 480 mm 
(+ 40 mm), prodloužený je také rozvor na 
2 670 mm, vůz tedy nabídne větší vnitřní 
prostor pro posádku. Větší je také zavaza-
dlový prostor, který nabídne 503 litrů a nižší 
nakládací hranu.
Výrobce zapracoval na odhlučnění vozidla, 
podařilo se také snížit koeficient odporu 
vzduchu na Cx 0,33. Upravený je také 
podvozek a řízení vozu s akcentem na větší 
kultivovanost jízdního projevu a radost z jízdy.
Paletu motorů zastupují oblíbený zážehový 
1.6 GDI, nově nabízený se systémem start/
stop, upravené dieselové agregáty 1.7 CRDI 
85 kW a 2.0 CRDI ve výkonových vari-
antách 100 kW  a 135 kW, splňující normu 
EURO 6, a nově v nabídce figuruje zážehový 
turbomotor 1.6 T-GDI s výkonem nala-
děným na 130 kW disponující krouticím 
momentem 265 Nm. 
Novinkou je také sedmistupňová automa-
tická dvouspojková převodovka DCT vlastní 
konstrukce. V interiéru, inspirovaném větším 
sourozencem Sorentem, hrají prim špičkové 
materiály a ergonomie.
Bezpečnostní výbava přidává mimo jiné nově 
asistent pro zabránění kolize, varování před 
opuštěním jízdního pruhu, kontrolu slepého 
úhlu, čtení dopravních značek a asistent 
dálkových světel s natáčením ve směru jízdy.

Karoserie vozu díky většímu nasazení vyso-
kopevnostní oceli UHTS disponuje o 39 % 
větší tuhostí.
Zajímavostí je také možnost bezdrátového 
indukčního dobíjení mobilního telefonu za 
jízdy nebo nasazení navigačních jednotek 
AVN 2. generace se sedmi nebo osmipal-
covými dotykovými displeji s internetovými 
funkcemi pro on-line poskytování dopravních 
informací a vyhledávání cílů.
Na novou Sportage se můžeme těšit na jaře 
příštího roku.

Další novinkou, kterou očekáváme na našem 
trhu začátkem příštího roku, je 2. generace 
luxusního modelu KIA Optima. Sedan střední 
třídy přichází s mírně upraveným svěžím 
designem a řadou technických inovací, které 
zahrnují paletu bezpečnostních asistentů, 
jako je adaptabilní tempomat SCC, kontrola 
slepého úhlu BSD, systém sledování přijíž-
dějících vozů ze stran při couvání RCTA nebo 
systém autonomního brzdění AEB, umož-
ňující vozu samostatně zastavit až z rychlosti 
50 km  v hodině.
Novinkou je u Optimy také použití bi-xeno-
nových světel se systémem natáčení do zatáček 
a navigačních jednotek AVN 2. generace.
Důraz na bezpečnost podtrhuje masivní užití 
vysokopevnostní oceli UFTS při konstrukci 
skeletu vozu, 7 airbagů a řada asistentů pro 
zachování jízdní stability. Maximální důraz 
klade výrobce na komfort a bezpečnost jízdy 
použitím inovovaného posilovače řízení 
a řadou úprav na konstrukci podvozkových 
skupin. V interiéru dominují prvotřídní mate-
riály a zpracování na vysoké úrovni. Nekom-
promisní je také nabídka pohodlí a vnitřního 
prostoru, a to díky nezvykle velkému rozvoru 
náprav 2806 mm a nadstandardní šíři inte-
riéru, která povyrostla o 2,5 centimetru proti 
současné generaci.
V evropské specifikaci bude vůz standardně 
nabízen s motorem 1.7 CRDi/10 kW a 340 Nm 
krouticího momentu, který pravděpodobně 
doplní zážehový dvoulitr s výkonem 122 kW. 
V zákulisí se také hovoří o plug-in hybridní 
verzi, která by mohla do Evropy také zamířit.
V průběhu roku 2016 nabídne pro Evropu 
výrobce navíc sportovní verzi GT s přepl-
ňovaným zážehovým motorem 2.0 T-GDI 
a výkonem přesahujícím 250 koní. 



Na našich pobočkách v Litovli, Litomyšli a Napajedlích rozšiřujeme služby pro všechny motoristy. Zapojili jsme 
se do sítě Bosch Car Service, což je síť značkových autoservisů, která sdružuje celkem přes 14 tisíc autoservisů 
po celém světě. 
Jsme připraveni opravovat a udržovat Váš vůz, ať už je jakékoliv značky.
Díky špičkové diagnostice značky Bosch i díky kvalitním náhradním dílům Bosch je zaručena vysoká úroveň 
údržby vašeho vozidla a to za velmi příznivé ceny. Odborně proškolený personál je připraven vám poskytnout 
špičkové diagnostické a mechanické opravy.
Na všechny značky vozidel provádíme mechanické práce (brzdy, tlumiče, spojky, výfuky,...), pneuservis, plnění 
klimatizace a dezinfekce klimatizace, inspekční prohlídky, sezónní kontroly vozidel i karosářské práce.

Autoservis:

Litovel      Napajedla    Litomyšl
Svatoplukova 14/963   Kvítkovická 1579   Nedošín 125
Tel.: 585 341 696      Tel.: 577 102 290   Tel.: 461 613 600

Bosch Car Servis……

opravy, údržba,  servis 
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představujeme │ Autokomplex Olomoucpředstavujeme │ Autokomplex Olomouc

BAZAR

Nabízené služby společnosti Autokomplex Olomouc se však zdaleka neomezují pouze na půjčovnu vozidel. Zaměřujeme se také na prodej 
ojetých vozů značek ŠKODA, VW a KIA a RENAULT. K dispozici však máme také vozy jiných značek. Jejich podstatná část je po prvním majiteli 
s prokazatelnou historií v autorizovaných servisních centrech. Naším cílem je nabízet klientům kvalitní služby jak při výběru ojetého vozu, tak i při 
jeho financování a následné údržbě. 

OPERATIVNÍ LEASING

Naším cílem je poskytovat všechny formy operativního leasingu, zajistit mobilitu, vysoký standard a kvalitu nabízených služeb k všestranné spoko-
jenosti zákazníků. Autokomplex Olomouc své služby staví na politice partnerské spolupráce a vzájemné péče.

OPERATIVNÍ LEASING – FULL-SERVICE LEASING

•	 Převezmeme	za	Vás	všechny	starosti	spojené	s	provozem	Vašeho	vozového	parku	a	s	tím	spojenou	administrativu	a	umožníme	Vám	
                   soustředit se na podnikání
•	 Operativní	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
•	 Operativní	leasing	–	Full-service	leasing	je	vhodným	nástrojem	k	optimalizaci	Vašich	finančních	prostředků,	času	a	starostí

OPERATIVNÍ LEASING - BEZ SLUŽEB

•	 Jde	o	pronájem	vozu,	po	jehož	skončení	se	předmět	leasingu	vrací	pronajímateli	-	Autokomplex	Olomouc
•	 Využitím	tohoto	produktu	zamezíte	morálnímu	zastarání	Vašeho	vozového	parku
•	 Získáte	potřebné	vybavení	pro	časově	omezené	projekty	(neplatí	minimální	doba	financování	jako	u	finančního	leasingu)
•	 Autokomplex	Olomouc	Vám	zajistí	platby	zákonných	poplatků	(pojištění,	poplatky	za	rádio,	silniční	daň…)
•	 Operativní	leasing	je	progresivním	řešením	–	snižuje	množství	vázaného	kapitálu	v	účetní	bilanci	a	cash-flow.

Všechny potřebné informace o společnosti Autokomplex Olomouc a nabízených službách můžete najít na webu:

www.autokomplex-ol.cz

V případě dotazů, či žádosti o rezervaci vozu, nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle: 
+420 602 730 935 nebo na emailu info@autokomplex-ol.cz

Autokomplex – Autopůjčovna, které můžete věřit
Představujeme Vám společnost Autokomplex Olomouc, která v sobě spojuje služby autopůjčovny, autobazaru a operativního leasingu, a to zcela 
novým, moderním a přehledným způsobem. Zákazníci tak mohou dostat komplexní portfolio služeb ušitých přímo jim na míru pod jednou 
střechou. Věříme, že touto novinkou zaujmeme nejen naše stávající zákazníky, ale že se nám podaří oslovit i zcela nové zájemce o zapůjčení, 
pronájem, příp. koupi prověřeného vozu.

PŮJČOVNA VOZIDEL (Škoda, VW, Kia, Renault)

Společnost Autokomplex Olomouc se řadí mezi nejmodernější půjčovny v Olomouckém kraji. Nabízíme Vám pronájem jak osobních, tak užit-
kových vozidel, přičemž klademe velký důraz na poskytování nadstandardních a komplexních dopravních služeb v této oblasti. Nabízené vozy 
dosahují stáří maximálně šesti měsíců. Náš tým se skládá z profesionálů, kteří se dlouhodobě zabývají touto problematikou, proto můžeme velice 
rychle reagovat na Vaše potřeby a přání.

Nabízíme Vám vyšší úroveň služeb, než naše konkurence.

•	Rychlá	administrativa
•	Přehledná	nabídka	služeb
•	Dostupné	ceny	pro	všechny	za	auta	v	perfektním	stavu
•	Možnost	zapůjčení	příslušenství	(střešní	nosiče,	auto	boxy,			
   navigace, sněhové řetězy)
•	Po	dohodě	možnost	zapůjčení	vozů	do	zahraničí
•	Sazby	půjčovného	bez	poplatků	za	ujeté	kilometry
•	Nemáme	žádné	skryté	poplatky
•	Vozy	dostanete	vždy	v	perfektním	stavu

V ceně pronájmu je zahrnuto

•	Zákonné	a	havarijní	pojištění	vozidla
•	Silniční	daň
•	Dálniční	známka	po	ČR
•	Poplatky	za	rádio
•	Údržba	vozů,	včetně	pravidelných	prohlídek	v	autorizovaném	servisu
•	Zimní	a	letní	pneu
•	Povinná	výbava	vozidla
•	STK,	emise
•	Asistenční	služba
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doporučujeme │ Zimní pneu

Zimní pneu:  
zaručené tipy

V polovině října jsme spustili již tradiční akci 
na pravidelné podzimní servisní prohlídky 
a v souvislosti s tím bychom Vám také 
rádi představili několik možností pro nové 
zimní obutí Vašeho vozidla. Zima nám už 
pomalu symbolicky klepe na dveře a s ní 
i povinnost zimního obutí v případě nepříz-
nivých (mrazivých) klimatických podmínek. 
Pro ty z Vás, kteří uvažujete o výměně Vašich 
stávajících zimních pneumatik, tu máme 
několik dobrých tipů na kvalitní obutí, s nímž 
nemůžete sáhnout vedle. 

BARUM POLARIS 3

Polaris 3 je ideální pneumatika pro ekono-
micky založené řidiče. Nízká úroveň 
opotřebení prodlužuje životnost pneumatik 
a jejich nízký valivý odpor přispívá k menší 
spotřebě paliva. 
Díky inovovanému uspořádání dezénových 
bloků a lamel umožňuje Polaris 3 dobrou 
akceleraci i na zasněžené vozovce a nabízí 
rovněž vysoký brzdný výkon.
Hlavní výhody zimní pneu Barum Polaris 3:
•	Snížená	spotřeba	paliva	díky	nižšímu	
   valivému odporu 
•	Zlepšený	handling	na	mokré	vozovce	
•	Optimální	stabilita	jízdy	a	výborný	brzdný	
   výkon 
•	Dobré	samočisticí	vlastnosti	
•	Vyšší	kilometrový	výkon	díky	nízkému	
   opotřebení 

MICHELIN ALPIN 5

Nová pneumatika Michelin Alpin 5 je 
všestranná zimní pneumatika, která se 
přizpůsobí mokrým i suchým silnicím. Fran-
couzská společnost Michelin přišla na trh 
s touto novinkou na základě testů neho-
dovosti v evropských zemích, kde statistiky 
ukazují, že nejvíce nehod v zimním období se 

stane právě na mokrých či suchých silnicích.
Hlavní výhody zimní pneu Michelin Alpin 5:
•	Lepší	ovladatelnost	na	suché	i	mokré	
   vozovce 
•	Výborná	odezva	při	řízení	na	sněhu	a	ledu	
•	Extrémně	tichá	pneu	
•	Odolnost	vůči	aquaplaningu	
•	Revoluční	směs	pryže	

BRIDGESTONE BLIZZAK LM001

Novinka pro rok 2015!
Zbrusu nové pneumatiky Blizzak LM001 
přináší inovace ve tvaru dezénu a použití 
materiálu k zajištění bezpečnosti a výkonu, 
který je v dnešních proměnlivých podmínkách 
zapotřebí.
Proto se můžete klidně vydat na cestu za 
jakýchkoli zimních podmínek: za slunečného 
počasí nebo hustého sněžení. 

CONTINENTAL CONTIWINTER-
CONTACT TS 850 

Pneumatiky jsou určeny pro kompaktní 
automobily a vozy střední třídy. Pneumatika 
ContiWinterContact TS 850 vtrhne na silnice 
vybavená celou řadou inovativních tech-
nických vlastností. Na typické zimní vozovce 
dokonce nabídne lepší záběrové vlastnosti 
než její předchůdce, kratší brzdnou dráhu na 
mokru, vylepšený handling, vyšší životnost 
a další snížení valivého odporu. Inženýři 
společnosti Continental chtěli vytvořit 
bezpečnější, ekonomičtější a ekologičtější 
pneumatiku, a proto se zaměřili na to, aby 
konstrukční prvky této zimní pneumatiky byly 
skutečně na špičkové úrovni.
Hlavní výhody zimní pneu Continental CWC 
TS850:
•	Posílený	brzdný	výkon	na	sněhu,	ledu	a	
   mokrém povrchu 
•	Excelentní	jízdní	stabilita	za	všech	zimních	
   podmínek 
•	Více	ekonomická	díky	sníženému	valivému	
   odporu a vyššímu kilometrovému výkonu 

Pro bližší informace o kompletní nabídce 
zimního obutí a jeho cenách navštivte náš 
specializovaný portál 

www.pneu-centrum.cz.



AUTO Hlaváček a.s.
Týnecká 669/5
779 00 Olomouc
Prodej NV Škoda
585 151 056-57
Prodej ojetých vozů 
585 151 062
Servis
585 151 051-54
servis-olomouc@hlavacek.cz

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

provozovna LITOVEL
Svatoplukova 14/963
784 01 Litovel
Prodej NV Škoda
585 341 810
Prodej ojetých vozů
585 341 810
Servis
585 341 696
servis-litovel@hlavacek.cz

provozovna ZLÍN - NAPAJEDLA
Kvítkovická 1579
763 61 Zlín - Napajedla
Prodej NV Škoda
577 102 285
Servis
577 102 290
servis-zlin@hlavacek.cz

provozovna LITOMYŠL
Nedošín 125
570 01 Litomyšl
Prodej NV 
461 613 600
Prodej ojetých vozů 
461 613 600 
Servis
461 613 600
servis-litomysl@hlavacek.cz

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

provozovna OPAVA - KOMÁROV
Ostravská 76
747 70 Opava - Komárov
Prodej NV KIA
553 794 734
opava.prodej@hlavacek.cz

provozovna OPAVA - NEPLACHOVICE
Hlavní 220
746 74 Neplachovice
Prodej NV KIA
553 662 900
602 777 422
Servis
553 662 902
602 777 422
opava.servis@hlavacek.cz

provozovna ZÁBŘEH
Leštinská 32
789 01 Zábřeh
Prodej vozidel
583 495 247
Servis
583 495 248
servis-zabreh@hlavacek.cz

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


