


www.hlavacek.cz

3

pozvánka │ Road Show Day

ROAD SHOW 
DAY 

6. 6. 2015

Buďte u toho 
s námi!

Představení zbrusu nových 

modelů automobilek 

ŠKODA a KIA

Už první červnovou sobotu se můžete 
zúčastnit naší speciální akce ROAD SHOW 
DAY, která se odehraje v prostorách našeho 
showroomu na Týnecké ulici a přilehlém okolí. 
Máte tak jedinečnou šanci blíže se seznámit 
s novými modely ŠKODA a KIA a vyzkoušet si 
je na vlastní kůži během zkušebních jízd.
Jedním z největších lákadel jistě bude dlouho 
očekávaná nová ŠKODA Superb, která se 
právě v těchto dnech dostává na český trh. 
Z modernizované modelové palety značky 
ŠKODA bude k vidění také nová Fabia a nová 
Fabia Combi stejně jako některé další aktuálně 
nabízené modely. 
Automobilku KIA zastoupí nové Sorento - 
elegantní SUV, které zaujme nejen propraco-
vaným designem, ale také vyspělou technikou 
a velkorysým prostorem. 
Zcela určitě Vás nezklame ani bohatý dopro-
vodný program, kterým bude provázet 
oblíbený olomoucký moderátor Marek 
Zahradníček. Vyrazte na ROAD SHOW DAY 
s celou rodinou, protože o zábavu bude 
rozhodně postaráno. Zatímco vy budete 
obdivovat a testovat nové vozy, Vaše ratolesti 
se mohou těšit například na skákací hrad či 
malování na obličej. Specialitou bude tradiční 
švédská hra KUBB, která jistě zaujme děti 
i dospělé. Připraveny budou také zábavné 
soutěže o drobné ceny. 
Samozřejmostí je i občerstvení, které pro Vás 
bude připraveno v průběhu celé akce.

Pro svou účast se nezapomeňte regist-
rovat na webu www.hlavacek.cz v sekci 
ŠKODA nebo KIA.
Na základě Vaší registrace budete zařazeni do 
losování o hodnotné ceny!
Budeme se těšit na Vaši hojnou účast.

Váš tým AUTO Hlaváček
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představujeme │ Nová ŠKODA Superbpředstavujeme │ Nová Škoda Superb

Nová ŠKODA Superb  
NEKONEČNÝ PROSTOR PRO VÁŠ STYL
Jméno zavazuje: ŠKODA Superb musí 
být něco výjimečného. V souladu s tímto 
úkolem povýšili designéři a konstruktéři 
automobilky ŠKODA novou generaci 
modelu ŠKODA Superb na špičkovou este-
tickou a technickou úroveň.

Jméno Superb si musí vůz značky ŠKODA 
zasloužit. Nikdy v historii nebyly na design 
vozu značky ŠKODA kladeny takové poža-
davky, ještě nikdy vývoj nového modelu 
neovlivnilo tolik nových technologií. Nový 
vůz ŠKODA dosud nikdy nedisponoval tolika 
„Simply Clever” detaily a konstruktéři nevy-
vinuli vůz nabízející tolik místa pro řidiče, 
cestující a jejich zavazadla. Bezpečnost, 
komfort a šetrnost k životnímu prostředí 
zlepšuje celá řada nových asistenčních 
systémů, se kterými jsme byli dosud zvyklí 
se setkávat především ve vozech vyšších tříd. 
Třetí generace modelu Superb bude díky 
novým motorům splňujícím normu EU 6 
výkonnější než kdykoli předtím a až o 30 % 
hospodárnější. 
Velké novinky se odehrály v oblasti konek-
tivity. Nová ŠKODA Superb bude vybavena 
infotainment systémy nejnovější generace, 
které se díky SmartLinku automaticky propojí 
s chytrým telefonem. Novinka se navíc díky 
rychlému internetovému připojení stane 
prvním hotspotem značky ŠKODA na čtyřech 
kolech. Nový Superb své zákazníky jistě osloví 
také svým novým, moderním designem. 

Výrazná, moderní, emocionální - 
nová ŠKODA Superb představuje 
revoluci v designu značky ŠKODA

Příď vozu na první pohled vyzařuje sílu 
a sebevědomí. 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 umís-
těném na středu kapoty motoru zvýrazňuje 
centrální část přídě modelu Superb. Kapotu 
charakterizují výrazné prolisy. Sílu a dynamiku 
podtrhuje dvojice prolisů probíhající od 
předních sloupků ke středu vozu.
Dynamickou eleganci vyzařuje i boční 
pohled. Ostrá, vysoko umístěná Tornádo linie 
vůz opticky prodlužuje a v souhře s dalšími 
plochami umocňuje působivý kontrast světla 
a stínu. Pod ní probíhající tzv. „Wing Line“ 
zesiluje účinek Tornádo linie. Úzké sloupky, 
precizní a ostře řezané linie oken a mírně se 
svažující střecha s elegantním přechodem do 
velkého zadního okna dodávají vozu dojem 
luxusního kupé. Exkluzivní vzhled automobilu 
zvýrazňují také velká kola a mohutné blatníky.
Sebevědomá a mohutná je i záď nové 
generace modelu ŠKODA Superb. Také zde 
je kladen důraz na horizontální orientaci 
a výrazné linie. Dvoudílné, široké a zároveň 
nízké zadní svítilny jsou standardně vybaveny 
technikou LED a samozřejmě se v nich 
uplatní pro značku ŠKODA typický světelný 
pruh ve tvaru písmene C. Brilantním detailem 

koncových svítilen jsou elementy odkazující 
na český křišťál. Záď vozu navíc okořenil ostrý 
horizontální prolis pátých dveří.
Designové prvky exteriéru pak pokračují i ve 
zcela nově navrženém interiéru. Patří mezi ně 
zdůraznění horizontálních linií, díky kterým 
už tak velmi prostorný interiér navozuje ještě 
velkorysejší a vzdušnější dojem. Výrazné 
tvary, vysoká kvalita zpracování a použití 
prvotřídních materiálů působí v interiéru 
velmi hodnotně.

Nejprostornější interiér a největší 
zavazadlový prostor ve své třídě

K nejsilnějším stránkám modelu ŠKODA 
Superb patří od samého začátku bohatá 
nabídka prostoru a vysoká úroveň komfortu. 
Třetí generace vozu Superb stanovuje v těchto 
oblastech nová měřítka.
Oproti předchozí generaci se nabídka 
prostoru v novém modelu Superb ještě 
vylepšila. Zásluhu na tom má především 
využití modulární platformy koncernu Volks-
wagen, 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) a nad hlavou 
(980 mm) je výrazně větší než u kteréhokoli 

jiného modelu v tomto segmentu. Šířka ve 
výšce loktů na zadních sedadlech vzrostla 
o 69 mm. Nejlepší hodnotu v segmentu nabízí 
také zavazadlový prostor, který překvapí 
objemem 625 litrů, což je o 30 litrů více než 
u druhé generace.
S řadou zcela nových řešení splňuje vlajková 
loď značky ŠKODA nejvyšší požadavky 
na komfort cestování. Jako první model 
značky nabízí nová ŠKODA Superb adap-
tivní 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 Climat-
ronic, která zajišťuje optimální kvalitu a teplotu 
vzduchu v celém interiéru. Zákazníci si budou 
moci objednat elektricky ovládanou panora-
matickou výklopnou a posuvnou střechu pro 
zvýšení komfortu a pohody na palubě vozu. 
Mimořádně komfortní jsou nové elektricky 
ovládané páté dveře, které lze doplnit o tzv. 
virtuální pedál. S ním lze zavazadlový prostor 
otevřít pohybem chodidla v oblasti pod 
zadním nárazníkem. Elektrické páté dveře 
a virtuální pedál jsou funkčně propojeny se 
systémem automatického zamykání a star-
tování KESSY.

Mladoboleslavská novinka disponuje nejno-
vější generací systému Park Assist pro auto-
matické parkování a vyjíždění. Poprvé je 
vlajková loď značky ŠKODA vybavena také 
zadní parkovací kamerou (Rear View Camera). 
Klasickou manuální ruční brzdu nahrazuje 
standardně dodávaná elektrická parkovací 
brzda.

Perfektní konektivita nové generace

S třetí generací modelu Superb dostává téma 
konektivity zcela nové rozměry. Zákazníci si 
mohou vybrat mezi čtyřmi novými infotainment 
systémy. 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 inter-
netovým připojením na bázi standardu LTE. 
Ve voze značky ŠKODA se jedná o významnou 
premiéru. Vůz Superb je poprvé možné 
propojit s chytrým telefonem a ovládat vybrané 
aplikace přes displej infotainment systému. 
SmartLink zahrnuje rozhraní MirrorLink™, 
Apple CarPlay a Android Auto. 

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 obsluhovat 
infotainment systém Columbus s integro-
vaným Wi-Fi modulem i ze zadních sedadel. 
Sound System Canton s dvanácti repro-
duktory a výkonem 610 wattů promění nový 
Superb v koncertní sál na čtyřech kolech.

Nejlepší ekologické hodnoty 
a efektivita motorů

Nové motory modelu Superb nabízí až o 30 % 
nižší spotřebu a emise. Varianta GreenLine má 
spotřebu pouhých 3,7 l/100 km a emise 95 g 
CO2/km. Vedle vyspělé inovativní konstrukce 
motorů přispěla ke snížení spotřeby i redukce 
hmotnosti vozu až o 75 kg a vylepšená aero-
dynamika. 
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 je vybavena moderními 
přeplňovanými motory na bázi konstrukce 
MQB. Zákazníci si mohou vybrat mezi pěti 
benzinovými motory TSI a třemi naftovými 
motorizacemi se vstřikováním 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 moto-
rizace 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. 

Maximální bezpečnost bez 
kompromisů

Nová ŠKODA Superb zaujme mimořádně 
vysokou úrovní bezpečnosti, která u vozů v 
tomto segmentu stále není samozřejmostí. 
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, 
elektronickou kontrolou tlaku vzduchu v 
pneumatikách, sedmi airbagy, pěti tříbo-
dovými 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 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 značku ŠKODA 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.

Zcela nový systém Blind Spot Detect umožňuje 
řidiči bezpečnější přejíždění z pruhu do 
pruhu díky varování před vozidly, která se 
nacházejí v mrtvém úhlu zpětného zrcátka. 
Součástí systému Blind Spot Detect je funkce 
Rear Traffic Alert pro vyjíždění z příčného 
parkovacího místa, která se u značky ŠKODA 
objevuje poprvé. 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 
k dispozici poprvé, řidiče průběžně informuje 
o aktuálním dopravním značení.

29 praktických řešení usnadňu-
jících život

Nová ŠKODA Superb boduje v oblasti „Simply 
Clever“ prvků. Řidiči i dalším cestujícím 
ulehčuje život až 29 „Simply Clever“ řešení, 
z toho 23 řešení se v modelové řadě Superb 
objevuje poprvé, deset z nich je dokonce 
úplnou novinkou pro vozy značky ŠKODA. 
Vedle dvou deštníků ve výplních předních dveří 
a inovativních možností v oblasti konektivity 
a komfortu patří mezi nová „Simply Clever“ 
řešení i mimořádně praktické věci jako například 
mechanicky sklopné tažné zařízení, dvě místa 
na uchycení tabletů vzadu, USB¬ konektor 
a 230V zásuvka pro cestující na zadních seda-
dlech, odkládací přihrádka pro tablet v Jumbo 
boxu mezi předními sedadly nebo speciální 
držák na PET láhev o objemu 0,5 litru, umož-
ňující její pohodlné otevření jednou rukou. 

Buďte první, kdo spatří nový vůz ŠKODA 
Superb III, a přijďte se přesvědčit o všech 
jeho kvalitách na vlastní oči. V sobotu 
6. 6. 2015 máte jedinečnou příležitost 
seznámit se s touto žhavou novinkou 
osobně na ROAD SHOW DAY. Stačí se 
registrovat na www.hlavacek.cz v sekci 
ŠKODA nebo KIA. Budeme se těšit! 
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Doživotní 
záruka mobility
Pomoc na cestách
K tomu, aby každá Vaše jízda 
vozem ŠKODA byla vždy bezpečná 
a příjemná, je tu pro Vás doživotní 
záruka mobility. A nyní nově i akční 
paket Mobilita Plus!

Jistě už jste slyšeli o možnosti využít tzv. 
záruku mobility, pokud se Vám na Vašich 
cestách přihodí nějaká nepříjemnost. 
Tentokrát bychom Vám rádi představili 
novou a rozšířenou službu nazvanou 
Mobilita Plus.

Běžná záruka mobility spočívá v tom, že 
v případě poruchy Vám centrála ŠKODA 
Assistance bezplatně zprostředkuje 
příjezd servisního vozidla přímo na místo 
poruchy, případně odtažení vozidla do 
nejbližšího smluvního servisu. Přitom 
platí, že při pravidelném provádění 
servisních prohlídek u autorizovaných 
servisních partnerů značky ŠKODA 
v České republice se záruka mobility 
prodlužuje vždy o další servisní interval.

Rozsah a platnost dalších služeb poskyto-
vaných v rámci záruky mobility (například 
ubytování v hotelu, náhradní vůz, 
náhradní doprava atd.) zjistíte v palubní 
literatuře nebo u našich servisních 
poradců. 

Pracovníci centrály Vám zprostředkují 
potřebnou pomoc a ochotně pomohou 
vyřešit vaši nepříjemnou situaci. Tyto 
služby se vztahují i na nepojízdnost 
vozidla z důvodu havárie, vyšší moci, 
vandalského poškození či vykradení.  

Akční paket Mobilita Plus

Speciální nabídka Mobilita Plus se 
vztahuje na majitele vozů ŠKODA Fabia, 
kterým za akční cenu 990 Kč poskytne 
rozsáhlý výčet služeb nad rámec základní 
záruky mobility.

V rámci záruky mobility Plus Vám navíc 
centrála ŠKODA Assistance poskytne 
pomoc i v případech, které mohou 
nastat kdykoliv při každodenním provozu 
Vašeho vozidla. Mezi takové situace 
patří například defekt pneumatiky, vybití 
baterie nebo záměna paliva. Podmínkou 
platnosti záruky mobility rozšířené na 
5 let nebo 100 000 km je provádění 
předepsaných servisních prohlídek 
u servisního partnera ŠKODA.

Kompletní služby od nás
Klempírna a lakovna AUTO Hlaváček je 
jednou z nejmodernějších a největších na 
Střední Moravě. 

V kombinaci s plně kvalifikovaným perso-
nálem Vám poskytneme služby, které 
uspokojí Vaše požadavky, počínaje odtahem 
havarovaného vozidla, zajištění mobility, 
vyřízení všech formalit s pojišťovnou až po 
předání opraveného vozidla. Samozřejmostí 
je certifikát kvality ISO 9001.
   
Jaké služby poskytujeme:

- Zajišťujeme komplexní styk s pojišťovnami 
Allianz, Česká pojišťovna, Kooperativa, 
Generali, Uniqa, ČSOB a AXA.
- Díky špičkovému vybavení máme krátké 
termíny oprav.
- Po dobu opravy poskytujeme náhradní 
vozidlo, v případě PÚ likvidované v rámci 

zákonného pojištění 
je nárok na náhradní 
vůz po dobu opravy 
zdarma.
-Poskytujeme záruku 
24 měsíců na práci 
a originální díly.
- Nabízíme možnost 
hradit opravu bezho-
tovostně, tzv. Krycím 
dopisem od pojiš-
ťovny.
- Poskytujeme bezplatné poradenství při 
likvidaci pojistné události na tel: 585 151 055.
- Zajišťujeme nonstop odtahovou službu na 
tel : 602 748 695.
  
U AUTO Hlaváček provádíme opravy z origi-
nálních náhradních dílů  bez amortizace. 
Ve spolupráci s firmou Karosar s.r.o. jsme pro 
Vás připravili nový produkt – oprava  důlků 

a poškození po kroupách metodou PDR 
(bez lakování).

Váš názor je pro nás velmi důležitý. Rádi 
uvítáme Vaše náměty a připomínky. 

Pro poskytnutí bližších informací kontaktujte 
náš tým na tel. 585 151 055, nebo e-mail: 
karosarna@hlavacek.cz.

ŠKODA Bez starostí    Nové auto ihned a bez akontace
Pořád váháte s koupí nového auta? S novou službou ŠKODA Bez starostí už váhat 
nebudete. Vyřeší totiž všechny problémy za Vás.

Jak to funguje?

- s novým vozem můžete odjet ihned
- neplatíte akontaci, jen fixní částku každý měsíc
- v ceně máte komplexní pojištění
- vybrat si můžete z 9 modelů

Vše v jednom a bez starostí:

- nulová investice do pořízení vozu
- nový vůz každých 24 měsíců
- garantovaný odkup ojetého vozu po 24 měsících – klient nemusí řešit jeho prodej
- povinné a havarijní pojištění v ceně vozu
- zimní pneumatiky v ceně vozu včetně přezutí
- garanční servis v ceně vozu
- ŠkoFIN asistent v nepředvídaných situacích 
- přihlášení automobilu
- po uplynutí sjednané doby výměna vozu za nový
- po celou dobu provozu je vůz v záruce
- možnost zhodnocení vlastních prostředků

Služba ŠKODA Bez starostí je Vám k dispozici ve dvou variantách v závislosti na rozsahu 
poskytovaných výhod. 

ŠKODA Bez starostí START

Měsíční splátka zahrnuje:
- povinné ručení
- havarijní pojištění s 5% nebo 1% účastí
- připojištění obvodových skel

ŠKODA Bez starostí KOMPLET

Měsíční splátka zahrnuje:
- služby obsažené ve variantě START
- kompletní servis vozu
- sadu zimních kol včetně přezutí

Více informací o podmínkách ŠKODA Bez starostí získáte na infolince 585 151 051 nebo u našich 
prodejců v AUTO Hlaváček. 

Autorizovaný servis AUTO Hlaváček:   Podpora i po záruce
Vážení a milí zákazníci společnosti AUTO Hlaváček a.s.,

víte, že i v případě, kdy se již Vaše vozidlo nachází mimo záruční lhůtu, je možné v případě 
vážnější poruchy i v tuto dobu počítat s podporou od našeho servisu?
Jediné, co je k uplatnění podpory důležité, je dodržování pravidelného servisu Vašeho vozidla 
v autorizovaném servise i po uplynutí záruční lhůty dané výrobcem vozidla.
Výše podpory, v případě vážnější závady na Vašem vozidle, bude stanovena po důkladné 
kontrole a analýze původu závady s ohledem na stáří vozidla a počtu najetých kilometrů. Tyto 
údaje jsou nezbytné a nutné při komunikaci s výrobcem, stejně tak jako by se oprava řešila 
v záruční době.
Věříme, že se Vám tímto krokem zase přiblížíme a upevníme si vzájemnou důvěru ve vztahu 
zákazník vs. autorizovaný servis.

Váš tým servisu AUTO Hlaváček a.s.

Spolupracujeme s těmito pojišťovnami
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U autorizovaného 
servisu vždy něco 
navíc
O tom, že autorizovaný servis není drahý 
bylo již napsáno mnoho a to nejen 
v minulých číslech našeho časopisu, 
kde jsme Vám přiblížili Economy servis, 
Šekovou knížku nebo výměnné díly, 
ale také v mnoha motoristických časo-
pisech, diskuzích a porovnání. My Vám ale 
chceme nabídnout vždy něco navíc.

V minulém roce jsme na naší hlavní provo-
zovně v Olomouci pořídili zařízení pro 
orientační měření geometrie a tuto službu 
nabízíme všem klientům v rámci přímého 
příjmu zcela zdarma.

Stále atraktivní pro vozy ŠKODA je Šeková 
knížka se slevami 20 % na opravy brzd, 
výfuků, spojky  a 15 % na originální řemeny, 
kladky a vodní čerpadla pro vozy starší 4 let. 
Někteří z Vás těchto výhod již využili, ale je 
stále mnoho těch, kdo si o svou „Šekovku“ 
ještě neřekli.

Obdobná nabídka  je pro Vás připravena 
v rámci Plus plánu i pro vozy Volkswagen. Pro 
majitele vozů Volskwagen, ať už osobního 
nebo užitkového vozu, máme v letošním 
roce připravenou jedinečnou nabídku. Pokud 
Vás čeká technická kontrola vozidla, my Vám 
vůz zkontrolujeme, provedeme nezbytné 
opravy, změříme emise a jako bonus od nás 
dostanete provedení STK zdarma.

Nyní pro Vás připravujeme další novinku – 
příjem vozidla  pomocí tabletu. Svět techniky 
jde stále dopředu a ani naši servisní poradci se 
jí nebrání a využívají všech možností pro zkva-
litnění poskytovaných služeb. Tablety nám 
umožní získat rychlé informace o základních 

servisních nabídkách, Economy servisu, 
umožní zdokumentovat stav vozidla 

a vše přenést do zakázky.

Jaro je v plném proudu, 
vozidlo máte „přezuté“, 

ale s pěkným počasím 
přijde na řadu 

další starost 
– vyčištění 

k l i m a -
t i z a c e 

a dezinfekce.  V případě nízké účinnosti klima-
tizace Vám chladivo pročistíme a doplníme. 
Důležité je však provést dezinfekci klima-
tizační jednotky a rozvodů, předejdete tak 
nechtěnému zápachu ve vozidle a vzniku 
různých alergií.

Akční dezinfekce klimatizace (včetně 
kvalitního dezinfekčního spreje)  za skvělou 
cenu 599,-  Kč vč. DPH.

Ať už máte s Vaším vozidlem nějaký problém, 
nebo jen nastal čas pro servisní prohlídku, 
obraťte se s důvěrou na naše servisní poradce.

ŠKODA Předplacený servis
Ušetřete s novou službou ŠKODA AUTO 
a předplaťte si vybrané servisní úkony na 
5 let nebo do zvoleného počtu najetých 
kilometrů.

ŠKODA AUTO Česká republika vstupuje ve 
spolupráci se ŠkoFINem na trh s novinkou 
v oblasti servisních služeb. ŠKODA Před-
placený servis je nová služba ŠKODA AUTO, 
která zákazníkům kryje náklady spojené 
s předepsanou údržbou vozidla, nebo 
i náklady spojené s případnými opravami 
z důvodu běžného opotřebení. Jako zákazníci 
tak máte díky profesionální péči na pět let 
a zvolený počet kilometrů garantovánu vyni-
kající kondici vozu bez vlivu inflace a zdra-
žování dílů či služeb.
ŠKODA Předplacený servis je v nabídce pro 
všechny vozy ŠKODA ve dvou základních vari-
antách, vždy v trvání pěti let. Přitom si můžete 
dle svých preferencí zvolit předpokládaný 
nájezd 60 000, 100 000, nebo 150 000 
kilometrů. Novinka vychází vstříc zejména 
zájemcům o nadstandardní služby, kteří se 
svým vozem chtějí mít co nejméně starostí. 
Varianta Standard zahrnuje všechny servisní 
úkony předepsané výrobcem. Jedná se 
zejména o servisní prohlídky dle přede-
psaného servisního intervalu vozu včetně 
výměny motorového oleje, dále vzduchové, 
pylové a olejové filtry, palivové filtry, brzdovou 
kapalinu i zapalovací svíčky.
Varianta Plus zahrnuje nad rámec úrovně 
Standard také servisní úkony k zajištění 
bezproblémové provozuschopnosti vozidla 
po dobu trvání služby. Jedná se o výměnu 
dílů podléhajících opotřebení, pravidelné 
čištění a doplnění klimatizace, nebo například 
kontrolu před STK. Obě varianty zahrnují 
v předepsaném rozsahu použití ŠKODA 

Originálních náhradních dílů a práci nutnou 
k jejich výměně. ŠKODA Předplacený servis 
obsahuje v obou variantách prodloužení 
záruky mobility.

ŠKODA Předplacený servis je určen jak 
fyzickým, tak právnickým osobám. Pro podni-
katele či provozovatele flotil, kteří financují 
nákup vozu hotově, nebo úvěrem představuje 

ŠKODA Předplacený servis zajímavou alter-
nativu k operativnímu leasingu. Služba je 
vázána na VIN vozidla, je tedy převoditelná na 
dalšího majitele. 
Pro kompletní informace o předplacených 
servisních úkonech, podmínkách a cenách 
služby kontaktujte naše servisní poradce.
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Nová KIA Sorento – bezpečí a elegance
Třetí generace velkého SUV KIA Sorento 
je připravena navázat na úspěchy svých 
předchůdců, kterých se na našem trhu 
prodalo bezmála 3 500 kusů.

Elegantní a mimořádně prostorná karoserie, 
nabízená ve variantě s pěti, nebo sedmi místy 
k sezení, evokuje příslušnost k segmentu 
prémiových vozů. Zisky ocenění iF Design 
Award 2015 a Red Dot Award 2015 jen 
potvrzují výjimečný designový styl značky, 
vždyť od roku 2009 si ocenění Red Dot 
odneslo již 13 modelů značky KIA.
Pro český trh je 4 780 milimetrů dlouhý, 1 890 
milimetrů široký a 1 690 milimetrů vysoký vůz 
s rozvorem náprav 2 780 milimetrů vybaven 
čtyřválcovým turbodieselovým motorem 
2.2 CRDi o výkonu 147 kW (200 k), který 
disponuje točivým momentem 450 Nm 
v rozmezí 1 750 – 2 750 otáček za minutu. 
K dispozici je šestistupňová manuální 
a automatická převodovka s možností 
přepínání jízdních režimů Normal, Sport 
a Eco. Tento agregát, který plní emisní normu 
EURO 6 i bez použití vstřikování aditiva 
AdBlue, dokáže vozu s pohotovostní hmot-
ností cca 1 850 kg udělit zrychlení z 0 na 100 
kilometrů v hodině za 9 sekund. Maximální 
rychlost potom lehce přesahuje 200 kilo-
metrů v hodině. 
K dispozici jsou tři stupně výbavy: Comfort, 
Exclusive a Premium. Přitom již základní 
verze výbavy Comfort disponuje mimo 
jiné automatickou duální klimatizací, 
navigačním multimediálním systémem 
se 7“ displejem a parkovací kamerou, 
tempomatem s omezovačem rychlosti, 
hliníkovými koly, LED denním svícením, 
dálkovým ovladačem centrálního zamykání 
s alarmem, pohonem 4x4, dešťovým 
senzorem, střešním nosičem, bluetooth 

handsfree a mnoha dalšími prvky výbavy.
Lahůdkou je v závislosti na zvoleném výba-
vovém stupni možnost vůz doplnit o adapta-
bilní tempomat (ASCC), 360“ monitorovacím 
parkovacím systémem AVM, sledováním 
slepého úhlu (BSD), varovným systémem 
při opuštění jízdního pruhu (LDWS), inte-
ligentním parkovacím asistentem (SPAS), 
sledováním rychlostních omezení (SLIF) 
varujícího na displeji před možným rizikem 
překročení rychlostních limitů, vyhřívaným 
volantem, elektricky ovládaným víkem zava-
zadlového prostoru či panoramatickým 
střešním oknem.
V interiéru jsou v nabídce 4 varianty čalounění 
– jeden látkový a tři kožené s ventilovanými 
sedadly.
Standardem u Sorenta je také užití systému 
ISG (Stop&Go), který pro dosažení úspory 
paliva vypíná v závislosti na energe-
tické náročnosti motor a spolupracuje se 
systémem rekuperace kinetické energie pro 
dobití akumulátoru při zpomalování. 
Výrobce již tradičně klade klíčový důraz na 
bezpečnost. Výsledkem je pět hvězd v nára-
zovém testu EURO NCAP. Při konstrukci 
vozu je použito více než 52 % vysokopev-

nostní oceli AHSS (Advanced High Strenght 
Steel) doprovázených předními, bočními 
a hlavovými airbagy, aktivní kapotou 
a aktivními opěrkami hlavy. Výčet elektro-
nických bezpečnostních asistentů potom 
reprezentuje například stabilizační systém 
doplněný o aktivní systém kontroly jízdní 
stability VSM, HAC – pomocník rozjezdu 
do kopce, ochrana proti převrácení ROP 
nebo spínač výstražných světel při prudkém 
brzdění ESS.
Klíčovým prvkem aktivní bezpečnosti je 
použití inteligentního pohonu všech kol 
DynamaxTM AWD, který neustále reaguje 
na jízdní situaci a upravuje trvale přenos 
točivého momentu na kola s největší trakcí. 
Systém současně zvyšuje stabilitu při 
průjezdu zatáčkou, a eliminuje tak náznaky 
nedotáčivosti nebo přetáčivosti ještě před 
jejich vznikem.
Samozřejmostí je 7 let tovární záruky 
s limitem 150 000 km, první 3 roky bez limitu 
kilometrů. Servisní interval je stanoven vždy 
po ujetí 30 000 km nebo uplynutí 2 let.
Tento vůz si zaslouží Vaši pozornost a je 
k dispozici ke zkušebním jízdám na našich 
autosalonech v Olomouci, Opavě a Prostějově.
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KIA SERVICE ADVISOR SKILLS CUP 2015
Mimořádného úspěchu dosáhl v národní 
soutěži servisních techniků KIA zástupce 
naší firmy, pan Pavel Pospíšil.

Postup do finále náročné soutěže, kombi-
nující teoretické znalosti s praktickými zákroky 
na vozidle dle standardů KIA a programů pro 
zvýšení zákaznické spokojenosti KARISMA, 
FLC a FLC+, korunoval 15. dubna v Čestlicích 
ziskem stříbrné medaile.

Blahopřejeme Pavlovi k tomuto úspěchu 
a děkujeme za vzornou reprezentaci firmy 
AUTO Hlaváček.

Limitovaná edice    KIA cee´d 1.4 CVVT RED&WHITE EDITION
Pokud při koupi vozu upřednostňujete 
příznivý poměr ceny k užitné hodnotě 
vozidla, pak právě pro Vás je určena 
limitovaná edice vozů KIA cee´d 1.4 CVVT 
RED&WHITE, dostupných pouze v síti 
prodejen AUTO Hlaváček.

Šestnáctiventilový atmosférický motor 
1.4 CVVT s proměnným časováním ventilů 
a výkonem 73 kW, spojený se šestistup-
ňovou manuální převodovkou, nabízí dosta-
tečný výkon při zachování příznivé spotřeby 
a rozumných provozních nákladů. 
Bezpečí posádky hlídá elektronický stabili-
zační systém podvozku ESP+VSM, doplněný 
o kontrolu trakce TCS a asistent rozjezdu do 
kopce. ABS s rozdělovačem brzdné síly EBD je 
doplněno o brzdový asistent. Vůz je vybaven 
předními, bočními a hlavovými airbagy, 
přední sedadla mají aktivní opěrky hlavy.
Velký vnitřní prostor umocňuje v případě 
kombi zavazadlový prostor o objemu 
530 litrů s rovnou nakládací hranou, kterou 
lze sklopením zadních opěradel prodloužit až 
po opěradla předních sedadel.
Komfortní výbava mimo jiné obsahuje 
manuální klimatizaci, elektrické ovládání 
předních oken, elektricky ovládaná 
a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, alarm 
s dálkovým ovládáním centrálního zamykání, 

rádio s CD přehrávačem a externím 
USB+AUX vstupem a 6 reproduktory. Volant 
s ovládáním rádia a palubního počítače 
je výškově a podélně stavitelný, výškově 
stavitelná je také sedačka řidiče. Skla 
jsou tónovaná, na střeše jsou k dispozici 
podélné ližiny.
V předním nárazníku jsou světla pro denní 
svícení, zrcátka i kliky jsou v barvě vozu. 
Prostorný interiér nabízí dostatek odklá-
dacích prostor, včetně klimatizované 
schránky spolujezdce.

Jak již napovídá název, vozy jsou k dispozici 
v bílé Cassa a červené Track základní 
barvě a termín dodání je reálný do 14 dnů 
od objednání. Cena vozu je 309 980,- Kč 
včetně DPH.
K dispozici je také omezené množství 
pětidveřového provedení za 299 980,- Kč 
včetně DPH, které je navíc vybaveno 16“ 
hliníkovými koly, předními mlhovkami 
a malým koženým paketem.
Vozy jsou k dispozici na provozovnách 
v Olomouci, Opavě, Prostějově a Litomyšli. 
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KIA opět sbírá ocenění za design
KIA slaví hned dvě vítězství v designérské 
anketě „Red Dot 2015“.

Designérský tým KIA Motors patří opět 
mezi suverénní vítěze každoroční ankety 
Red Dot, v níž získal dvě ocenění „Red Dot“ 
za vynikající produktový design modelů 
KIA Soul EV a KIA Sorento. Dodnes získalo 
cenu Red Dot Award, kromě mnoha dalších 

ocenění za design, celkem 13 modelů KIA.
Anketa Red Dot Awards patří v oblasti designu 
mezi nejrespektovanější mezinárodní 
soutěže na světě a v roce 2015 slaví své 60. 
výročí.  Porota, tvořená odborníky na design 
z rozmanitých průmyslových odvětví, letos 
udělila modelům KIA Soul EV a KIA Sorento 
ocenění „Vítěz“ a „Čestné uznání“ za jejich 
výjimečné designérské řešení.

Nejedná se o první ocenění pro nedávno 
uvedený model KIA Soul a novou generaci 
modelu Sorento. Obě novinky mají na svém 
kontě již prestižní ocenění za design iF Design 
Award z roku 2014, resp. 2015. Model 
KIA Soul, od něhož je odvozena elektrická 
verze EV, obdržel rovněž ocenění Red Dot 
Award v roce 2014.

INFO AUTO Hlaváček
č. 1/2015
Vychází dvakrát ročně.
Toto číslo bylo vydáno 28. května 2015.
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

Rafael Nadal zůstává celosvětovým ambasadorem 
značky KIA 
Nadal bude tváří značky KIA v celo-
světových reklamních a mediálních 
kampaních i v příštích pěti letech.

Společnost KIA Motors prodloužila smlouvu 
se španělskou tenisovou superstar Rafaelem 
(Rafa) Nadalem, který bude dalších pět let 
pokračovat v roli celosvětového ambasadora 
této korejské automobilové značky. Nadal, 
který doposud ve své kariéře vyhrál 14 grand-

slamových turnajů, spolupracuje se značkou 
KIA od roku 2006.
Nové partnerství znamená, že Rafa bude 
pokračovat v propagaci mladistvých adyna-
mických hodnot značky včetně jejích modelů 
po celém světě. 28letý Rafael Nadal se 
bude i nadále objevovat v celosvětových 
reklamních kampaních v televizi, tisku i soci-
álních médiích a pomůže propagovat značku 
KIA svou účastí na mezinárodních turnajích, 

včetně grandslamového Australian Open (KIA 
je hlavním sponzorem) a velkých meziná-
rodních automobilových veletrhů.
Během dosavadních devíti let spolupráce se 
španělský tenista zúčastnil několika akcí po 
celém světě, včetně osobní účasti v celé řadě 
napínavých videí natočených automobilkou 
KIA, či prodeje svého modelu pro_cee’d na 
charitativní účely.



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

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

provozovna LITOVEL
Svatoplukova 14/963
784 01 Litovel
Prodej NV Škoda
585 341 810
Prodej ojetých vozů
585 341 810
Servis
585 341 696

provozovna PROSTĚJOV
Plumlovská 183
796 01 Prostějov
Prodej NV KIA
602 476 891
588 882 163-4

provozovna ZLÍN - NAPAJEDLA
Kvítkovická 1579
763 61 Zlín - Napajedla
Prodej NV Škoda
577 102 285
Servis
577 102 290

provozovna LITOMYŠL
Nedošín 125
570 01 Litomyšl
Prodej NV 
461 613 600
Prodej ojetých vozů 
461 613 600 
Servis
461 613 600

provozovna ZÁBŘEH
Leštinská 32
789 01 Zábřeh
Prodej vozidel
583 495 247
Servis
583 495 248

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

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


