




Nabídka servisních služeb  
Bosch Car Service AUTOKOMPLEX

Věděli jste, že Bosch Car Service je:
 Autoservis pro všechny značky vozidel
 Autoservis, ve kterém lze provádět údržbu vozu i v záruce
 Autoservis, který poskytuje služby v prvotřídní kvalitě za dobrou cenu
 Autoservis, ve kterém pracuje odborně školený personál
 Alternativní řešení pro majitele vozidel, kteří nechtějí servisovat své vozy ve značkovém servisu, 
 přitom však požadují prvotřídní kvalitu a spolehlivost a to vše za optimální ceny
 Silný partner, jenž svými inovacemi utváří historii automobilové techniky

Také Bosch Car Service AUTOKOMPLEX  je připraven poskytnout Vám služby ve všech těchto oblastech: 
  
Mechanické práce      Dále nabízíme:
Inspekční prohlídky vozů všech značek    Kvalitní náhradní díly a autopříslušenství Bosch
Pravidelný servis a údržba vozů i v záruce   Diagnostické přístroje Bosch, VAS
Opravy brzdových systémů     Znalosti a zkušenosti servisních odborníků
Klimatizace vozidel – opravy, údržba, dezinfekce   Příprava a zajištění STK
Opravy autoelektriky a elektroniky    Měření emisí 13 nejrozšířenějších značek
Pneuservis      (platí pro provozovnu v Litovli)
Karosářské práce, opravy vozidel po havárii včetně   Bosch Mobility Assistance
vyřízení všech formalit

Vážíme si každého zákazníka a velmi rádi Vás přivítáme v našem autorizovaném Bosch Car Service.

AUTOKOMPLEX  OLOMOUC s.r.o.            
                                           
Provozovny:   Svatoplukova 14/963                           Kvítkovická 1579
                           784 01 LITOVEL                                  763 61  NAPAJEDLA           
         Tel. 585 341 696    tel. 577 102 290
                           bosch-litovel@autokomplex-ol.cz   bosch-napajedla@autokomplex-ol.cz

www.autokomplex-ol.cz    
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informujeme │ ŠKODA Pluspředstavujeme│ Nová ŠKODA Rapid Spaceback ScoutLine

Spaceback Dobrodruh
Novodobá ŠKODA Rapid se na našich 
silnicích objevuje poměrně dlouhou dobu. 
Přesněji řečeno od roku 2012, kdy se poprvé 
objevila s karoserií liftback. Tento model se 
stal ideovým nástupcem Octavie I. generace 
a brzy si získal srdce mnohých z nás.
Zákazníky, kteří nevyžadují tolik prostoru 
v zavazadelníku a touží po větší míře stylu, 
jistě potěšil příchod jeho kratšího „souro-
zence“ s karoserií, která do té doby u naší 
značky neměla obdoby - Rapid Spaceback. 
Psal se rok 2013 a dvojice Rapidů se stala 
velice silným tandemem v segmentu nižší 
střední třídy. A aby byli oba „bratři“ ještě 
atraktivnější, přichází ŠKODA AUTO pravi-
delně s různými edicemi a akčními modely. 
Nejnovější z nich právě přijíždí na naše silnice 
- ŠKODA Rapid Spaceback ScoutLine.
Základem pro model ŠKODA Rapid Spaceback 
ScoutLine je výbavový stupeň Style, který 
obsahuje mimo jiné: digitální klimatizaci 
Climatronic, rádio Swing, parkovací senzory 
vzadu nebo všechna okna v elektrice. Kromě 
toho získá zákazník bez příplatku například 
16“ kola z lehké slitiny, rezervní kolo, multi-
funkční volant a zatmavená skla, tzv. Sunset. 
Na nedostatek výbavy si tedy rozhodně 
stěžovat nebudete. 
ScoutLine přichází také s ojedinělým 
designem. Oproti běžnému Rapidu 
Spaceback se odlišuje velmi výrazně. Vůz je 
oplastován zepředu, z boku i zezadu a kryty 
zrcátek jsou vždy vyvedeny ve stříbrné barvě. 
Součástí předního nárazníku je integrovaný 
spoiler v designu kartáčovaného hliníku 
a mlhové světlomety ve tmavém provedení. 
V zadní části jistě stojí za povšimnutí difuzor 
zadního nárazníku, tmavé zadní světlomety 
a prodloužené zadní sklo, které známe třeba 
z modelu Rapid Spaceback Monte Carlo. 

Třešničkou na dortu je pak barva zelená 
Pistachio, která je určena exkluzivně pro 
Rapid Spaceback ScoutLine. 
ŠKODA Rapid Spaceback ScoutLine je 
modelem, který jistě zaujme každého, kdo 

aktivně využívá volný čas a rád si dopřeje 
výjimečný model, který není na silnicích 
úplně běžný. A právě tyto vlastnosti náš 
nový vůz plní. 

Víte co znamená ŠKODA Plus?
ŠKODA Plus je nový program pro prodej ojetých vozů v prodejní síti ŠKODA AUTO Hlaváček. Váš nákup ojetého vozu se stane 
bezstarostnou a bezpečnou záležitostí bez nemilých překvapení. 

Navzdory názvu ŠKODA Plus se však nemusíte obávat omezeného výběru – na naší pobočce naleznete pod touto značkou nejen vozy ŠKODA, 
ale i vozy dalších značek, splňujících přísné standardy a nepřesahujících 5 let stáří. Nejdůležitější pro Vás je, že na takový vůz dostáváte plnou 
čtyřletou tovární záruku ŠKODA AUTO platnou od data uvedení do provozu. Získáte tak stejnou jistotu jako při koupi nového vozu!

Co znamená označení vozů ŠKODA Plus Roční vozy? 
1. Vozy mladší 18 měsíců
2. Najeto do 30 000 km
3. Tovární záruka ŠKODA AUTO
4. Ihned k odběru bez dodací lhůty
5. Atraktivní podmínky financování, výhodné pojištění
6. Stav nového vozu
7. K zakoupenému vozu obdržíte certifikát, že vozidlo není k datu vydání certifikátu evidováno jako odcizené v ČR. Všechny vozy zařazené do 
programu ŠKODA Plus splňují přísná kritéria kvality, a jsou tedy zárukou dlouhého a spokojeného užívání bez obav z neznámého původu nebo 
špatného technického stavu. 

V případě zájmu o vůz z programu ŠKODA Plus jsou pro Vás připraveny služby na profesionální úrovni, které Vám usnadní celý proces prodeje 
nebo nákupu vozu.

Výkup Vašeho vozu

Pokud se rozhodnete pro nový vůz značky ŠKODA nebo vůz z programu ŠKODA Plus, rádi Váš stávající automobil vykoupíme. Vyškolený technik 
přezkouší stav Vašeho vozu a nabídne Vám férovou výkupní cenu kalkulovanou dle ceníků nezávislé profesní organizace.
Pokud máte zájem o prodej Vašeho vozu, neváhejte nás kontaktovat.

Pro usnadnění Vašeho života a úsporu času Vám partner programu ŠKODA Plus AUTO Hlaváček a.s. nabídne možnost vyřízení veškerých formalit 
spojených s nákupem nebo prodejem vozu. Vy si jen vyberete vůz a v dohodnutý termín odjedete bez nutnosti navštěvovat úřady.

Těšíme se na Vaši návštěvu u AUTO Hlaváček a.s.
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koní však vozu nepřidalo jen obyčejné 
přeprogramování jednotky. RS 230 si přímo 
žádala šťavnatější zvuk, a tak byl vyvinut 
nový přední tlumič výfuku. Úpravami prošel 
i zadní tlumič. Kvůli změnám na výfukové 
soustavě se také zmenšil protitlak výfu-
kových plynů, takže se jich motor lépe 
zbavuje a přibude na síle.
S manuální šestistupňovou převodovkou se 
Octavia RS 230 rozjede z 0 na 100 km/h za 
6,7 sekundy, maximální rychlost je 250 km/h. 
Je tak nejrychlejší sériově vyráběnou Octavií 
všech dob. Pro vůz je připravena také 
šestistupňová dvouspojková automatická 
převodovka DSG.
Novinky se však zdaleka neodehrávají pouze 
v pohonném ústrojí. Nová Octavia RS 230 
je prvním vozem ŠKODA s elektrohydrau-
licky řízenou svorností předního diferenciálu 
(VAQ). Systém rozděluje hnací sílu mezi 
koly přední nápravy, aby nedocházelo ke 
ztrátě trakce. V případě potřeby může být až 
100 procent točivého momentu přenášeno 
jen na jedno z předních kol. Stejný systém 
používají i ostré verze koncernových 
příbuzných (Volkswagen Golf GTI Perfor-
mance a Seat Leon Cupra). 
A jak RS 230 poznáme oproti standardní RS? 
Nejvýraznějším poznávacím znakem jsou 
kola. RS 230 dostává devatenáctipalcové ráfky 
Extreme, ty lze dokoupit i na běžnou variantu. 
Rozdíl je však v jejich lakování: u základního 
RS mají antracitovou barvu, 230 je má černé. 
V černé barvě jsou také koncovky výfuku. 
Pod loukotěmi kol pak svítí červeně lakované 

třmeny. Pro RS 230 je dále vyhrazen „Black 
Packet“, tedy černá maska chladiče a černě 
lakovaná zpětná zrcátka. K těmto doplňkům 
velice pěkně ladí barvy, které lze pro tento 
model objednat - červená Corrida, šedá Steel, 
bílá Moon a černá Magic.
Octavii RS 230 se také dostalo velkého uznání 
od legendy motorsportu, Hanse - Joachima 
Stucka, bývalého jezdce F1 a dvojnásobného 
vítěze závodu v Le Mans. Ten během celo-
denního testování na okruhu neskrýval své 
nadšení a následně celou akci ohodnotil slovy 
„Fantastický den s fantastickým vozem“.

představujeme │ ŠKODA Octavia RS 230představujeme │ ŠKODA Octavia RS 230

ŠKODA Octavia RS 230
Značka ŠKODA a přídomek RS patří již 
řadu let neodmyslitelně k sobě. Celý 
příběh začal legendární závodní speciál 
ŠKODA 130 RS (1975). Jeho věhlas se nesl 
nejen po tehdejším Československu, ale 
po celém závodnickém světě. 

První „civilní“ vůz se znakem RS na sebe 
nechal čekat dlouhých 25 let, a to až do roku 
2000, kdy světlo světa spatřila Octavia RS 
I. generace s benzinovým motorem 1,8 turbo. 
Ta disponovala na tehdejší dobu fantas-
tickým výkonem 132 kW a dnes se jedná de 
facto o sběratelský kus. Od roku 2002 byla 
k dispozici také ve variantě combi. 
Octavii RS následovala v roce 2003 Fabia 
RS I. generace s nesmrtelným agregátem 
1,9 TDI o výkonu 96 kW. Ta byla oblíbená 
zejména pro vynikající jízdní vlastnosti, 
výdrž a servisní nenáročnost. Dodnes se 
jedná o jednu z nejžádanějších „ojetin“ 
v českých bazarech.
Čas plynul a počet modelů RS na našich 
silnicích se rapidně zvyšoval. Jistě k tomu 
přispěla také II. generace Octavie RS, která 
byla k dispozici nejen ve dvou karosář-
ských variantách, ale také se dvěma moto-
rizacemi. Naftový dvoulitr o výkonu 125 kW 
si oblíbili zákazníci, kteří trávili za volantem 
více času, a vůz sloužil k delším dálničním 
přesunům, kdežto benzinovou variantu 

o stejném objemu a výkonu 147 kW volili 
spíše ti, pro které bylo řízení zábavou 
a příležitostným koníčkem.
Po cestě, kterou započala II. generace Octavie 
RS, úspěšně kráčí také aktuální generace. 
Zákazníci si mohou vybrat buď 135 kilo-
wattový TDI motor, nebo 162 kilowattový 

TSI. Tak tomu alespoň bylo do roku 2015. 
Pro skutečné fanoušky a milovníky dyna-
mické jízdy si značka ŠKODA přichystala 
opravdovou lahůdku - vůz s názvem ŠKODA 
Octavia RS 230.
Označení 230 vyjadřuje počet koňských sil 
dvoulitrového benzinového agregátu. Deset 
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Nová KIA Sportage – Stylová, bezpečná a inovativní
Sportage je pro značku KIA synonymem 
úspěchu, vždyť předchozí 3 generace si ve 
světě pořídilo již 3,5 milionu zákazníků. První 
vůz s tímto názvem opustil brány továrny 
v roce 1993 a jednalo se o klasický off-road; 
druhá generace, již s bezrámovou konstrukcí, 
přišla na trh v roce 2004. Zajímavostí je, že 
v posledních letech výroby se tento model 
dodával evropským zákazníkům již z nového 
výrobního závodu v Žilině. Skutečný průlom 
pak přinesla poslední generace, vyráběná 
od roku 2010. Neopakovatelný design Petera 
Schreyera, oceněný řadou prestižních cen, 
příkladná bezpečnost (vždyť Sportage v roce 
2010 dosáhla nejlepšího hodnocení ve své 
třídě při nárazových testech EURO NCAP), 
moderní technologie a aplikace unikátní 
sedmileté tovární záruky, tento mix vlastností 
katapultoval Sportage mezi nejprodávanější 
SUV. V Evropě byla v roce 2015 vůbec nejpro-
dávanějším modelem značky KIA. Kvalita vozu, 
příznivé recenze, dlouhá záruka a popularita 
vozu navíc garantují neobyčejně příznivý 
pokles hodnoty vozu při budoucím prodeji.
Nová Sportage navazuje na úspěch současné 
generace a evolucí klíčových vlastností 
posouvá vůz kvalitativně i technologicky 
dopředu. Novinku charakterizuje velmi dyna-
mický a inovativní design, kombinující spor-
tovní styl s elegancí, příkladné je i zpracování 
a kvalita použitých materiálů.

Sportage mezigeneračně narostla a to 
zejména rozvorem, který nyní při hodnotě 
2 670 mm garantuje mimořádný prostor 
pro posádku. Zvětšil se i zavazadelník, 
nabízející základní hodnotu 503 litrů a po 
sklopení zadních sedadel 1 492 litrů objemu. 
Příjemnou a velmi praktickou novinkou 
je možnost polohování opěradel zadních 
sedadel, což mimo komfort pro cestující 
také zhodnocuje praktičnost zavazadlového 
prostoru při převozu rozměrných předmětů.

Nový podvozek, nadále využívající zadní 
víceprvkové zavěšení typu multi-link, 
konstrukce karoserie s využitím velkého 
množství prvků z vysokopevnostní oceli 
UHTS, která zvýšila torzní tuhost skeletu 
o 39 %, a v neposlední řadě také nový posi-

lovač řízení s motorem přímo na hřebeni, 
jsou zárukou komfortní, zábavné a bezpečné 
jízdy. Díky subtilnějším sloupkům se také 
markantně zlepšil výhled z vozidla.
Výrobce také výrazně zapracoval na 
odhlučnění vozu, v interiéru dominují 
prémiové materiály, ergonomie a elegantní 
designové provedení.  
Bezpečnostní výbava obsahuje ABS s elek-
tronickým rozdělovačem brzdné síly EBD, 
6 airbagů, elektronické systémy jízdní stability 
ESC+TCS+VSM, asistenty rozjezdu do kopce, 
sjíždění z kopců a ochrany proti převrácení. 
Novinkou je aplikace ukazatele rychlostních 
limitů SLIF, který „čte“ dopravní značky, aktivní 
systém pro jízdu v jízdních pruzích LKAS 
a asistent automatického přepínání dálkových 
světel. V nabídce je také paket TECH, který 
bezpečnostní arzenál doplňuje o systémy 
sledování mrtvého úhlu, upozornění na 
přijíždějící vozidla při couvání, inteligentní 
parkovací asistent SPAS pro příčné i kolmé 
parkování a systém autonomního nouzového 
brzdění. Sportage na konci roku 2015 
absolvovala velmi úspěšně nárazové testy 
Euro NCAP s maximálním počtem 5 hvězd 
a potvrdila tak důraz, který KIA klade na 
bezpečnost svých výrobků.
Základní pohonnou jednotkou je osvědčený 
přímovstřikový atmosférický čtyřválec 
1,6 GDI, který po úpravě nabízí 97 kW výkonu 

a kroutící moment vrcholící na hodnotě 
161 Nm. Diesely prošly mnoha inovacemi, 
zejména odlehčením bloku válců, úpravou 
kompresních poměrů a užitím nové 
generace vstřikování BOSCH s vyšším vstři-
kovacím tlakem. Díky užití kombinace kata-
lyzátoru a filtru pevných částic plní normu 
EURO 6 bez nutnosti vstřikování močoviny. 
1,7 CRDi má výkon 85 kW a kroutící moment 
280 Nm v rozmezí 1 250 – 2 750 otáček za 
minutu. Motor 2,0 CRDi je v nabídce ve 
výkonových variantách 100 kW/373 Nm 
a 136 kW/400 Nm. Novinkou pro verzi GT 
Line je nasazení přeplňovaného zážehového 
motoru 1,6 T-GDI, který díky svým para-
metrům (130 kW/ 265 Nm) potěší i sportovně 
založené řidiče.
Všechny motory jsou standardně spojeny 
se šestistupňovou manuální převodovkou, 
motory 2,0 CRDi je možné kombinovat se 
šestistupňovou automatickou převodovkou 
s hydrodynamickým měničem, benzínový 
agregát 1,6 T-GDI je nabízen s novým sedmi-
stupňovým dvouspojkovým automatem DCT.
Inteligentní automatický systém pohonu 
4x4 TOD, pracující nadále s elektrohydrau-
lickou spojkou Magna Powertrain, je však 
nově doplněn o systém ATCC, který dokáže 
v zatáčkách přibrzďovat jednotlivá kola, 
a přenášet tak kroutící moment na vnější 
kola pro zvýšení trakce. Nadále je možné 
v kritických momentech spojku tlačítkem 

uzamknout, a zvýšit tak šanci na vyproštění 
vozidla v případě, že vůz v terénu zapadne; 
při dosažení rychlosti nad 40 kilometrů 
v hodině ji systém sám přepne zpět do auto-
matického režimu.
Cena vozu startuje na akční ceně 459 980,- Kč 
včetně DPH ve verzi 1,6 GDI Active, kde 
v základní výbavě nechybí klimatizace, el. 
ovládání oken a zrcátek, hliníková kola 16“, 
rádio s CD a MP3 přehrávačem, kompletní 

bezpečnostní výbava se 6 airbagy, ABS, ESC, 
TCS a asistenty jízdy do kopce a z kopce 
a mnoho dalších prvků výbavy.

Přijměte tímto pozvání ke zkušební jízdě na 
našich prodejnách, stojí to za to!
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MojeKia – nový zákaznický portál
Co zde najdete? 
•	 Pravidelné	informace	o	aktuálních	nabídkách	a	plánovaných	akcích 
•	 Tipy	a	rady	pro	vozy	značky	Kia 
•	 Atraktivní	nabídky	pro	loajální	zákazníky 
•	 Automatické	připomenutí	servisní	prohlídky,	návštěva	STK	a	dalších	úkonů 
•	 Benefit	program	–	slevy	u	významných	obchodních	partnerů

Protože naší snahou je poskytovat Vám, našim zákazníkům, kvalit-
nější služby, připravujeme otevření nového autosalonu KIA se 
servisním centrem na Těšínské ulici v Opavě (u Globusu). 
Zejména snadná dostupnost díky velmi vhodné poloze v obchodní 
zóně a moderní zázemí prodeje i servisu, to jsou hlavní devizy naší 
nejnovější investice. Součástí komplexu bude také středisko prodeje 
zánovních a ojetých vozidel.
Nové centrum nahradí současné provozovny v Neplachovicích 
a Opavě-Komárově.

Otevření plánujeme již v dubnu 2016 !!!

Kde nás najdete?

Důkazem, že společnost KIA MOTORS CZECH 
jde s dobou, je zcela nový portál MojeKia, 
který je určen výhradně pro majitele vozů 
značky Kia a umožňuje s nimi snadnou 
a efektivní on-line komunikaci. Vedle webové 
platformy je možné využít portál MojeKia také 
v podobě pro mobilní zařízení na platformách 
Android a iOS. 
Spuštění portálu MojeKia přináší zákazníkům 
značky mnoho výhod. Vedle pravidelných 
informací o aktuálních nabídkách a pláno-
vaných akcích nabízí zaregistrovaným maji-
telům vozů Kia rovněž informace ke všem 
modelům této značky. V rámci servisních 
služeb bude MojeKia automaticky upozor-
ňovat na plánované servisní prohlídky, 
kdy majitelům poskytne detailní popis 
úkonů autorizovaného servisu na vozidle. 
Portál MojeKia nabízí též službu včasného 
upozornění na blížící se konec platnosti STK 
a dalších úkonů. Neméně důležitým faktorem 
je i jednoduchá nápověda s vyobrazením 
a vysvětlením všech servisních kontrolek 
umístěných na přístrojové desce, se kterými 
se může řidič během provozu vozidla setkat.

Hlavní odměnou pro loajální zákazníky 
značky jsou slevy v obchodní partnerské 
síti. Jedná se o oblast volnočasových aktivit, 
telekomunikačních služeb, autokosmetické 
produkty, výhody u vybraných čerpacích 
stanic, z cestovního ruchu, obchody s oble-
čením a módou a řada dalších. K velmi jedno-
duché registraci na portál MojeKia, kterou lze 
provést s asistencí proškoleného personálu při 
koupi vozidla, při servisní prohlídce nebo přes 
webové rozhraní z pohodlí domova, postačí 
zákazníkům pouze zadání identifikačního 
čísla vozu (VIN) do svého nově založeného 
osobního profilu. Po následném potvrzení 
zasláním aktivačního mailu je zákazník 
oprávněn vstoupit do portálu MojeKia a maxi-
málně využívat jeho užitečné funkce. 
Intuitivní pohyb a získávání zajímavých 
informací na portálu MojeKia je umožněno 
přes jednoduché menu, které je tvořeno 
5 záložkami – Přehled, Novinky, Můj profil, 
Můj dealer a Servisní prohlídka. 
Portál rovněž umožňuje aktualizovat vlastní 
osobní profil k průběžnému zasílání informací 
týkajících se značky Kia. 

Všechny potřebné informace k aplikaci 
naleznete zde: 
https://www.kia.com/cz/mojekia/

Připravujeme pro Vás  
nové prodejní a servisní centrum KIA v Opavě ! 
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informujeme │ Aktuality AUTO Hlaváčeknabízíme │Specialista oprav po nehodách

Specialista oprav po nehodách 
Hlavním cílem našeho střediska Karosárny a lakovny je nabídnout všem zákazníkům služby na nejvyšší úrovni. Proto jsme se na podzim rozhodli 
vstoupit do nového projektu ŠKODA AUTO a.s. a Porsche ČR s.r.o. a splnit náročné požadavky na certifikovanou karosárnu a lakovnu. V prosinci 
jsme úspěšně absolvovali audit, a tím jsme se zařadili mezi Specialisty oprav po nehodách, kterých je na Moravě pouze pět, v Olomouckém kraji 
jsme jediní.
Opravou vozidla u Specialisty po nehodách Vám zůstane v plném rozsahu zachována záruka 2 roky na věcné i právní vady, záruka 3 roky na vady 
laku a záruka 12 let na neprorezivění karoserie. A to již stojí určitě za zamyšlení, proč provést opravu po nehodě právě u nás.

Co Vám dále oprava u nás přinese?
- dodržování výrobcem definovaných opravárenských a technologických postupů
- užívání předepsaného speciálního dílenského vybavení pro klempírnu a lakovnu
- záruka transparentních cen servisních úkonů
- zrychlení likvidace pojistné události
- záruka použití výrobcem schválených lakovacích prostředků
- užívání výhradně nových Originálních dílů zastoupených značek
- nejvyšší možné uchování hodnoty vozidla

Dokladem toho, že vše proběhlo v souladu s výše uvedeným, je vystavení „Certifikátu po opravě“.
Pamatujte na to, že nesprávná oprava havarovaného vozidla může být pro Vás do budoucna velkým bezpečnostním rizikem. Nadstandardní kvalita 
servisních služeb je zaručena prováděním speciálních auditů, které musí každý Specialista oprav po nehodách absolvovat pravidelně každý rok.
Stačí tedy jediné, obraťte se na profesionály, Specialisty oprav po nehodách.

Karosárna Olomouc: 585 151 055
NONSTOP ODTAH: 602 748 695

Neustálé vzdělávání = cesta do budoucnosti
Každý autorizovaný servis má za 
povinnost vzdělávat své zaměstnance. Je 
však jen na vedení společnosti, jak dalece 
bude vzdělávání svého týmu podporovat. 
Jsme si vědomi, že bez neustálého dopl-
ňování	 znalostí	 a	 informací	 to	 v	 dnešní	
době není možné, a to jak v oblasti 
techniky, tak i v komunikaci se zákazníkem.

S každým novým modelem vozidla, které 
přichází na náš trh, se objevují i nové tech-
nologie, postupy oprav, ovládání vozidla. 
Všichni automechanici, karosáři, lakýrníci, ale 
i pracovníci příjmu oprav pravidelně absolvují 
jednodenní i vícedenní školení ve školicích 
centrech výrobce/ importéra. 
Každý zaměstnanec nastoupí svoji kvali-
fikační cestu a je bedlivě sledováno její 
úspěšné absolvování, zakončené vydáním 
„Osvědčení“ nebo „Certifikátu“. Nově jsou 
proškolování i karosáři a lakýrníci, kteří pracují 
ve speciálních dílnách dodavatelů laků a učí 
se používat nejmodernější technologie pro 
ošetření havarovaného vozidla a lakování.
Vedle základního školení je pro 
automechaniky připraveno specializované 
školení na podvozek a geometrii, klimatizaci 
a topení, komfort a infotainment, motory 
a převodovky. Jen za značku ŠKODA 
absolvovali naši zaměstnanci za loňský rok 
206 dnů školení, k tomu mají k dispozici 

i e-learningové vzdělávání přímo na portále 
výrobce či importéra.
Znalosti ze školení i z každodenní praxe 
předávají naši zkušení automechanici jak 
absolventům škol, kteří k nám nastoupili 
po ukončení studia, tak i studentům 
v oboru automechanik /autoelektrikář, kteří 
k nám v průběhu školního roku chodí na 
odbornou praxi.

Naše úspěchy nás těší

Díky snaze všech pracovníků servisních služeb 
se hlavní provozovna v Olomouci umístila na 
1. místě v SERVISNÍ SOUTĚŽI 2015.

Děkujeme všem, kdo k tomuto vítězství 
přispěli, a věříme, že i rok 2016 bude úspěšný.

ŠKODA Litomyšl v novém
AUTO Hlaváček a.s. zve zákazníky do 
zrekonstruované provozovny v Litomyšli.

Vážení zákazníci, dovolte, abychom Vás 
pozvali do nově zrekonstruovaného objektu 
ŠKODA v Litomyšli. Samotná rekonstrukce 
probíhala intenzivně v druhé polovině 
loňského roku a to i s ohledem na to, aby 
nebyl přerušen provoz. Na základě zmíněné 
rekonstrukce jsme mohli rozšířit nabídku 
našich služeb, a tak na jednom místě 

poskytnout služby ŠKODA service a Bosch 
Car Service, kde Vás obslouží rozšířený tým 
našich servisních poradců. 
Zmíněná rekonstrukce nám dále umožnila 
nabídnout službu přímého příjmu oprav, 
která dělá značkový servis ŠKODA ještě 
komfortnější. Díky této službě je možné 
ve Vaší přítomnosti vůz zvednout a zkon-
trolovat jeho stav. Po kontrole vozu bude 
zaevidována servisní zakázka, popřípadě 
nabídnuto některé z originálního příslu-
šenství a samozřejmě zajistíme náhradní 

mobilitu během opravy Vašeho vozu. Službu 
přímého příjmu poskytujeme zcela zdarma.
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doporučujeme │ Tipy na letní pneu

Nové letní pneu? Žádný problém s pneu-centrum.cz!
Pro	 ty	 z	 Vás,	 kteří	 se	 rozhodnou	 v	 roce	
2016 vyjet na silnice na nových pneuma-
tikách, máme tentokrát tři zaručené tipy.

Prvním z nich je žhavá novinka letošního roku 
Michelin CrossClimate, jejíž konstrukce zcela 
unikátně kombinuje letní a zimní technologie. 
Díky tomu si poradí v téměř jakýchkoliv pově-
trnostních podmínkách, které Vás v nevy-
zpytatelném počasí během jarních měsíců 
mohou potkat.
Další novinka je z dílny značky Continental 
a je určena zejména pro luxusnější spor-
tovní vozy. Tato pneumatika byla oficiálně 
schválena pro použití při rychlosti až 
350 km/h a je k dispozici pro ráfky s polo-
měrem od 19 do 23 palců.
Naše vřelé doporučení si pro tuto sezónu 
vysloužila také pneumatika značky Conti-
nental, která sice není úplným nováčkem, 
nicméně ani tu díky jejím jedinečným vlast-
nostem nemůžeme opomenout. ContiPre-
miumContact 5 je dokonalou univerzální 
pneumatikou kombinující pohodlí a maxi-
mální bezpečnost. Pro kompletní nabídku 
letních pneumatik nezapomeňte navštívit 
náš portál www.pneu-centrum.cz. 

Michelin CrossClimate

- Vynikající přilnavost za všech povětrnostních 
  podmínek 
- Úroveň „A“ pro brzdění na mokru 
- Optimalizovaný vliv na spotřebu paliva
Kombinace unikátního směrového dezénu 
a vysoce výkonných lamel zaručuje:
- vynikající jízdní vlastnosti na suchém 
   povrchu 
- silný záběr na sněhu 
- zachovaná výborná životnost
Inovativní propojení zkosených hran běhou-
nových bloků a vysoce výkonných lamel pro:
- efektivní brzdění na suchu
- vynikající chování na sněhu

Continental SportContact 6 

Nejsportovnější SportContact jaký kdy byl, 
maximální handling a maximální přilnavost 
bez omezení bezpečnosti! 

- Maximální přilnavost 
- Maximální výkon na suchu 
- Maximální stability jízdy 

Zbrusu nová supersportovní pneumatika 
SportContact 6 je navržena tak, aby dokázala 
zajistit maximální kontrolu, dokonalý 
záběr a maximální stabilitu při rychlosti až 
350 km/h. Nejmodernější technologie před-
stavují ohromná zlepšení jak v manipulaci 
na suchu, tak i v přesném řízení a záběru na 
závodním okruhu. To vede k celkově půso-
bivému výkonu na suchém povrchu veřejných 
komunikací i závodních tras. V rámci daného 
segmentu se samozřejmě dočkáte dobrého 
výkonu i na mokrém povrchu.

Continental 
ContiPremiumContact 5

- Excelentní brzdný výkon na mokré i suché 
   vozovce 
- Velmi ekonomická díky vysokému 
  kilometrovému výkonu a snížení valivého 
  odporu 
- Mimořádně komfortní jízda 
- Precizní handling a excelentní jízdní stabilita 
   na mokru 

V sortimentu letních pneumatik Continental 
je tato pneumatika určena pro rychlostní 
kategorie H, V, W/Z. ContiPremiumContact 5 
je univerzální prémiovou pneumatikou pro 
automobily střední třídy, kompaktní vozy 
i luxusní limuzíny. Může se pochlubit mimo-
řádně krátkou brzdnou dráhou na suchých 
i mokrých vozovkách, nízkým valivým 
odporem, bezpečnými jízdními vlastnostmi 
a pohodlným handlingem.
Pneumatika ContiPremiumContact 5 byla 
vylepšena o celou řadu prvků, nabízí proto 
výjimečné vlastnosti. Díky optimalizovaným 
3D hranám má oproti svému předchůdci 
mnohem kratší brzdou dráhu. Makro bloky, 
které jsou převzaty z pneumatiky ContiSport-
Contact 5, pak zajišťují bezpečný handling 
a lepší přenos sil při zatáčení. A nová kostra 
– která je upravenou kostrou modelu ContiE-
coContact 5 – zvyšuje u pneumatiky ContiPre-
miumContact 5 pohodlí a snižuje valivý odpor.
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doporučujeme │ Zimní pneu



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

BRZY OTEVÍRÁME
nová KIA OPAVA
Těšínská  2951/89
74601 Opava - Předměstí
(u Globusu)

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

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

AUTOKOMPLEX OLOMOUC s.r.o.
Týnecká 922/9
779 00 Olomouc
Operativní leasing, Autopůjčovna
Prodej referenčních vozidel
602 730 935, 725 350 963
info@autokomplex-ol.cz

provozovna LITOVEL
Svatoplukova 14/963
784 01 Litovel
Prodej vozidel
585 341 810
Servis
585 341 696
bosch-litovel@autokomplex-ol.cz

provozovna ZÁBŘEH
Leštinská 32
789 01 Zábřeh
Servis
602 227 536
till@autokomplex-ol.cz

AUTO Hlaváček a.s.

AUTOKOMPLEX OLOMOUC s.r.o.

INFO AUTO Hlaváček
č. 1/2016
Vychází dvakrát ročně.
Toto číslo bylo vydáno 8. března 2016.
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

provozovna ZLÍN - NAPAJEDLA
Kvítkovická 1579
763 61 Zlín - Napajedla
Prodej vozidel
577 102 285
Servis
577 102 290
bosch-napajedla@autokomplex-ol.cz


