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editorial │ 20 let s Vámi

Jsme tu s Vámi již 20 let!
Naše společnost AUTO Hlaváček a.s. slaví v tomto roce významné výročí. Již 20 let působí na automobilovém trhu a za své trvání si 
společnost vybudovala stabilní pozici v prodeji vozidel i v servisní činnosti.

Když se krátce ohlédneme do historie, tak vše začalo před dvaceti lety, kdy se Ing. Zdeněk Hlaváček rozhodl realizovat svůj podnikatelský záměr 
– vybudovat v Olomouci prodejně-servisní středisko pro značku ŠKODA. Společně s výstavbou čerpací stanice v Olomouci – Holici započala 
i výstavba našeho autosalonu ŠKODA a servisních dílen. V roce 1996 jsme začínali s pěti mechanickými a dvěma karosářskými pracovišti.
Díky úsilí vedení společnosti a poctivé práci všech zaměstnanců se úspěšně zahájil prodej i servis vozidel značky ŠKODA, přidal se prodej 
ojetých vozidel.  Z kapacitních důvodů jsme brzy rozšířili provoz na dvě směny. V roce 2005 jsme vybudovali vlastní lakovnu se dvěma 
stříkacími /sušícími boxy.
S rostoucím portfoliem klientů a rostoucími požadavky na prodejně-servisní prostory v Olomouci se společnost rozhodla postavit nový auto-
salon pro značku ŠKODA a ten stávající rebrandovat na značku KIA. To nám umožnilo nabídnout zákazníkům v roce 2005 novou značku, která 
v Olomouckém kraji ještě neměla zastoupení. V témže roce jsme v Olomouci k autorizovanému servisu ŠKODA a KIA přidali i autorizovaný 
servis VW užitkové vozy a v roce 2009 autorizovaný servis pro značku VW osobní vozy a AUDI. Došlo k rozšíření prostor pro karosárnu 
a lakovnu a v loňském roce jsme obhájili audit pro certifikovanou karosárnu a lakovnu. To nás dnes opravňuje vystavit po opravách havaro-
vaných koncernových vozidel certifikát o opravě. Poslední významnou změnou byl rebranding značky ŠKODA, díky němuž dostal autosalon 
zcela novou tvář.
Naše společnost nepůsobí jen v Olomouci, kde je zároveň sídlo společnosti, ale i v dalších regionech Moravy a východních Čech. V roce 2001 jsme 
vybudovali v pronajatých prostorách autorizovaný servis a prodej značky ŠKODA v Zábřehu a v témže roce byl pod společnost zařazen již řadu let 
prosperující autoservis a salon v Litovli. V roce 2006 jsme rozšířili své působení pro značku ŠKODA v Litomyšli a v roce 2010 v Napajedlích. Ani 
značka KIA nezůstala stagnovat, v roce 2007 jsme otevřeli menší autosalon v Prostějově a v roce 2013 v Opavě a Neplachovicích, přičemž letos na 
jaře jsme tyto dvě provozovny sloučili do větších společných prostor v Opavě.
Rebranding značky ŠKODA významně ovlivnil činnost menších provozoven v celé republice, přeměna autosalonů byla pro mnohé technicky, 
nákladově či prostorově neřešitelná, což vedlo 
i u nás k ukončení autorizace a převedení 
provozoven v Litovli, Zábřehu a Napajedlích 
pod novou společnost.
Přes tyto změny chce AUTO Hlaváček dál 
posilovat své působení v síti autorizovaných 
prodejců a servisů. Jsme držitelem zave-
deného systému jakosti ISO 9001:2008 
pro prodej i servis, a tím se současně zava-
zujeme k neustálému zvyšování úrovně 
poskytovaných služeb a k dodržování všech 
požadovaných norem.
Vážíme si každého zákazníka a naším 
hlavním cílem do dalšího desetiletí působení 
firmy na českém trhu je vycházet vstříc všem 
zákazníkům, nabídnout jim kvalitní služby 
a maximální péči.
Závěrem tímto děkujeme „VÁM VŠEM“, našim 
věrným zákazníkům, kteří jste tu s námi a svou 
přízní nám dáváte sílu a energii do další práce.

Vážené dámy, vážení pánové, čtenáři našeho časopisu,

opět si Vám dovolujeme zaslat náš informační časopis, ve kterém se Vás pravidelně 2x ročně snažíme seznámit s novinkami automobilek, které 
zastupujeme, s finančními produkty bank a leasingových společností, s nabídkami pojišťoven, ale také, a to především s nabídkami našich služeb.
Dovolte mi, abych se zde tentokráte, mimo pravidelné informace z naší branže, zmínil o malém jubileu naší společnosti, a sice 20 roků od jejího 
založení. Historie našeho působení v oblasti autoopravárenství a prodeje automobilů je ještě o něco delší, když jsme v Litovli provozovali 
autoservis od roku 1990, tehdy zaměřený na produkty dnes již neexistující automobilky TAZ Trnava a od  roku 1992 automobilky Škoda, která 
tehdy ještě nebyla součástí koncernu VW. Tím přelomem v našem podnikaní, bylo však právě založení akciové společnosti AUTO Hlaváček a s tím 
také spojené otevření nové prodejny a servisu v Olomouci, a to právě v listopadu roku 1996. 
Od té doby se vyměnilo mnoho modelů automobilů, bylo zavedeno mnoho novinek a technických vymožeností, kterými dnešní automobily 
disponují.  To nejdůležitější se však nezměnilo a tím jste právě Vy naši zákazníci a díky Vaší přízni můžeme dnes toto malé jubileum slavit. 
Dovolte mi, abych Vám právě za Vaši přízeň moc poděkoval a také slíbil, že budeme i v budoucnu dělat vše proto, abychom si ji zasloužili a Vy 
jste byli se svými auty plně spokojeni.
V této souvislosti mi také dovolte poděkovat všem mým spolupracovníkům, a zvláště těm, kteří společně se mnou pamatují těch 20 a mnozí 
25 let, za jejich snahu, práci a kus života, který jsme společně prožili.

          S úctou
          Zdeněk Hlaváček 
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představujeme │ Škoda Kodiaq

ŠKODA KODIAQ: nové SUV s medvědí silou
ŠKODA KODIAQ vstoupí na trh s tím 
nejlepším, co značka ŠKODA nabízí: 
charakteristickým designem, mimo-
řádnou nabídkou prostoru, praktickými 
řešeními a inovativními technologiemi, 
které jsou známé spíše z vyšších automo-
bilových tříd. ŠKODA KODIAQ je prvním 
zástupcem rozsáhlé ofenzívy modelů 
SUV značky ŠKODA a je jednoznačným 
příslibem, že se máme ještě na co těšit.

Nové velké SUV značky ŠKODA se jmenuje 
KODIAQ. Jméno se odvolává na medvěda 
kodiaka, žijícího na stejnojmenném ostrově 
u jižního pobřeží Aljašky. Model vychází ze 
studie VisionS, která byla představena letos na 
autosalonu v Ženevě 2016.
ŠKODA vstoupila do kategorie vozidel SUV 
v roce 2009 s modelem ŠKODA Yeti, který se 
stal mezi zákazníky velmi oblíbeným. S více 
než 500 000 prodaných vozů je ŠKODA Yeti 
jedním z nejoblíbenějších kompaktních SUV 
na světě. Protože samotný Yeti nemůže využít 
celkový potenciál kategorie vozidel SUV, ŠKODA 
potřebuje v tomto segmentu další model. Tento 
model bude zároveň řešením pro stávající 
zákazníky, kteří potřebují něco většího.
Se svými fascinujícími vnějšími rozměry 
budí nová ŠKODA KODIAQ na silnici respekt. 
Uvnitř byl vytvořen extrémně prostorný 
interiér plný komfortu a variability, jak je to 
pro vozy SUV typické. Díky použití platformy 
MQB od Volkswagen Group je KODIAQ 
prvním modelem značky ŠKODA, který 
poskytuje 7 míst k sezení ve 3 řadách.
ŠKODA KODIAQ nabízí více než 40 Simply 
Clever prvků, které již dobře známe, od 

deštníků v předních dveřích či škrabky na 
led v krytu hrdla palivové nádrže až po síťový 
program a odnímatelnou LED svítilnu. Aby 
toho bylo ještě víc, přichází nová ŠKODA 
KODIAQ se zcela novými řešeními, která 
rozšíří rodinu Simply Clever.
Nová ŠKODA KODIAQ bude k dispozici se 
třemi benzinovými a třemi naftovými motory. 
Všechny motory jsou čtyřválcové, s přepl-
ňováním a plní emisní normy EU 6. Vybrané 
motorizace vozu ŠKODA KODIAQ bude 
možné kombinovat s inteligentním pohonem 
všech kol, používajícím elektronicky ovlá-
danou vícelamelovou spojku. Samozřejmostí 
bude také kombinovatelnost s automatickou 
převodovkou DSG.

Na nového zástupce značky ŠKODA se 
můžete těšit od února příštího roku.
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představujeme │ Nová ŠKODA Superbpředstavujeme│ Nová ŠKODA Superb

ŠKODA Superb III. generace: Auto roku 2016
Expresivní design, fascinující technické 
kvality a nejlepší nabídka prostoru ve své 
třídě – nová ŠKODA Superb nastavuje 
nová měřítka ve svém segmentu.

Tradice modelové řady Superb sahá do 30. let 
minulého století, kdy se pod tímto jménem 
dostávalo k zákazníkům to nejlepší, co jim 
značka ŠKODA mohla nabídnout. Po téměř 
šedesátileté odmlce se v roce 2001 Superb 
vrátil do portfolia mladoboleslavské automo-
bilky. Přibližně 130 000 zákazníků ohromil 
zejména množstvím prostoru pro nohy na 
zadních sedadlech.
Druhá novodobá generace pak v roce 2008 
přidala řadu promyšlených Simply Clever 
řešení, z nichž nejvýraznější bylo variabilní 
otvírání zádě TwinDoor. Spolu s variantou 
kombi si připsala dalších 570 000 klientů, což 

z ní udělalo jednoho z nepřehlédnutelných 
hráčů segmentu B. Nový Superb má ambice 
být ještě úspěšnější. 
Třetí generace vlajkového modelu značky 
ŠKODA rozpracovává hlavní přednosti, které 
tolik oceňovali (a stále ještě oceňují) majitelé 
více než sedmi set tisíc Superbů vyrobených 
od roku 2001. V rámci svého segmentu 
poskytuje prostorový koncept, který obtížně 
hledá přímé srovnání. Vůči druhé generaci 
si „trojka“ polepšila v šířce, výšce nad hlavou 
i velikosti zavazadelníku.
Své předchůdce novinka překonává také 
v jiných ohledech: je to nejbezpečnější, nejú-
spornější, technicky nejvyspělejší a nejprak-
tičtější Superb všech dob. Ačkoliv je nový 
Superb větší a prostornější než jeho před-
chůdce, mezigeneračně je až o 75 kg lehčí. 
Úspora hmotnosti v kombinaci s pohonnými 

jednotkami nové generace se pozitivně 
odráží v ekonomice provozu a ohleduplnosti 
k životnímu prostředí. 
Nový Superb disponuje řadou zcela nových 
řešení a splňuje ty nejvyšší nároky na komfort 
cestování. Právem si tak vysloužil titul Auto 
roku 2016. Kromě absolutního vítězství 
ankety získal Superb ještě dílčí ocenění 
v hlasování veřejnosti.

Vnese do tmy nové světlo

Zimní období představuje pro řidiče a jejich 
automobily mimořádnou výzvu, a to zejména 
kvůli snížené viditelnosti. Nová ŠKODA 
Superb však vnáší do tmavých zimních 
měsíců nové světlo – prostřednictvím prak-
tických prvků z oblasti světelné techniky. Na 
přání mohou být obě provedení karoserie 
vybaveny bixenonovými světlomety včetně 
funkce AFS a LED-světly pro denní svícení. 
Smart Light Assist zajistí dobrou viditelnost 
při nočních jízdách. Díky volitelnému ambi-
entnímu osvětlení lze individuálnímu vkusu 
přizpůsobit i osvětlení v interiéru.
Adaptive Frontlight System (AFS) v závislosti 
na jízdních a povětrnostních podmínkách 
optimálně osvětlí vozovku i s okolím 
a přizpůsobí osvětlení vozovky různým 
jízdním situacím. Systém pracuje ve třech 
režimech: město, silnice a dálnice. Režim 
silnice je aktivní v rozmezí od 0 do 15 km/h 
a od 50 do 90 km/h. Pravý a levý modul svět-
lometů se při něm nachází v základní pozici. 
V městském režimu je světelný kužel širší 
a kratší, než je tomu v silničním režimu, neboť 
zde je nutné optimální osvětlení chodníků 
a křižovatek. Městský režim je aktivní v rych-
lostech od 15 do 50 km/h. Při rychlé jízdě po 
dálnici je naproti tomu žádoucí dlouhý dosah 

světel a osvětlení levého i pravého jízdního 
pruhu. V tomto režimu se levý modul svět-
lometů nakloní vzhůru a doleva od základní 
pozice, zatímco pravý modul se přizvedne. 
Nedílnou součástí systému AFS je natáčecí 
světlo do zatáček, které je aktivní při rych-
lostech od 0 km/h do 40 km/h. Systém je 
doplněn odbočovacím světlem, takzvanou 
Corner-funkcí, integrovanou do předních 
mlhových světlometů. Souhra těchto funkcí 
podstatně zlepšuje výhled z vozu za tmy.
Světlo do tmy vnáší také Smart Light Assist: 
takzvané maskované trvalé dálkové světlo prostřednictvím multifunkční kamery za tmy rozpozná vozidla v protisměru i ostatní automobily před 
vozidlem. Na těchto úsecích se pak dálkové světlo automaticky ztlumí. Kolem maskovaných ploch ale zůstává zachována plná intenzita světla 
a maximální dosah reflektorů. Místo automatického vypínání dálkového světla po zjištění protijedoucího vozu nová technika postupuje selek-
tivně. Lze tak vždy naplno využívat efekt dlouhé dohlednosti, který skýtají dálková světla, a neoslňovat tím ostatní účastníky silničního provozu. 
Funkce Smart Light Assist tak ve všech dopravních situacích zajistí optimální osvětlení a větší bezpečnost.
Také interiér nové generace modelu ŠKODA Superb je vybaven inovativními světelnými prvky. Ambientní osvětlení na bázi světelných diod vytváří 
světelné efekty, závislé na stavu vozu.

Vybrané novinky výbavových prvků 

› Blind Spot Detect – monitorování slepého úhlu 
› Crew Protect Assist – proaktivní ochrana cestujících na předních seda 
  dlech
› Rear Traffic Allert – asistent pro vyparkování
› Smart Light Assist (Bi-xenonové světlomety s funkcí MDF)
› Front Assist 
› Lane Assist – udržování vozu v jízdním pruhu
› Intelligent Light Assist – samočinné přepínání dálkových světel
› Multikolizní brzda
› Speed Limiter – omezovač rychlosti
› Travel Assist – rozpoznávání dopravních značek
› Adaptivní tempomat ACC s funkcí Stop&Go (pro DSG)
› Climatronic – třízónová klimatizace

› Media Command
› Park Assist – parkovací asistent a signalizace vzdálenosti při parkování  
  (verze 3.0)
› Připojení k LTE prostřednictvím samostatné SIM karty nebo protokolu  
  rSAP
› MapCare (jen pro Evropu)
› MIB 2. generace
› Sound System CANTON 
› Rear View Camera – parkovací kamera vzadu
› Adaptivní podvozek DCC včetně Driving Mode Select
› Elektromechanická parkovací brzda
› Benzinové motory mají všechny vyšší výkon (od 110 kW do 206 kW)
› Naftové motory s vyšším výkonem (od 88 kW do 140 kW)
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doporučujeme │ Tipy na zimní pneu

Zimní pneu: novinky pro rok 2016
KLEBER Krisalp HP3

Nová pneumatika KLEBER Krisalp HP3 Vám umožní prožít bezstarostnou zimu – není třeba se obávat ani nejobtíž-
nějších povětrnostních podmínek. 

Vynikající chování na sněhu 
-   maximální bezpečnost na zasněženém povrchu díky většímu množství optimálně rozmístěných lamel

Efektivnější brzdění a vyšší přilnavost na zledovatělém povrchu 
-   brzdná dráha na zledovatělém povrchu kratší téměř o 1 m díky nové směsi pryže na bázi funkčních elastomerů

Jedna z nejvýkonnějších zimních pneumatik na trhu z hlediska jízdních vlastností na mokrém povrchu 
-   z hlediska přilnavosti na mokru o jednu úroveň vyšší třída (z třídy C na třídu B) 
-   brzdná dráha kratší o 2,2 m 
-   směrový dezén do „V“ a drážky „Toboggan” usnadňují odvod vody a snižují riziko vzniku aquaplaningu

MICHELIN CrossClimate

Letní pneumatika se zimní homologací 3PMSF.

Zaručuje revoluční výkony a bezpečnost za jakéhokoliv počasí. 
Nabízí výhody letních pneumatik z hlediska brzdění na suchém a mokrém povrchu, životnosti a palivové úspor-
nosti a zároveň výhody zimních pneumatik z hlediska záběru a brzdění při nízkých teplotách a příležitostných 
sněhových podmínkách. To vše jednoduše s jednou sadou pneumatik po celý rok!

Představujeme pneumatiku 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: 
-   vynikající jízdní vlastnosti na suchém povrchu 
-   silný záběr na sněhu 
-   zachovaná výborná životnost 

Inovativní propojení zkosených hran běhounových bloků a vysoce výkonných lamel pro: 
-   efektivní brzdění na suchu 
-   vynikající chování na sněhu

CONTINENTAL WinterContact TS 860

Maximální bezpečnost v jakémkoliv zimním počasí pro kompaktní středně velké vozy.
 
Eso po všech stránkách... 
-   technologie Cool Chili™ poskytne nejlepší brzdné vlastnosti v jakémkoli zimním počasí 
-   technologie Liquid Layer Drainage™ zkracuje brzdnou dráhu na namrzlých a zledovatělých vozovkách 
-   technologie Snow Curve+ zajišťuje bezpečnost v zatáčkách na zasněžené vozovce

Technologie Cool Chili™ zajistí ty nejlepší brzdné vlastnosti v jakémkoli zimním počasí. 
Inovovaná silika směs Maximum Traction Silica Compound zajišťuje vynikající přilnavost za mokra, a výrazně 
tak zvyšuje brzdný výkon. WinterContact™ TS 860 tak udrží flexibilní jízdní vlastnosti v jakémkoli zimním počasí 
a bezpečně přenášejí brzdnou sílu na mokrých, zledovatělých i zasněžených vozovkách.
Technologie Liquid Layer Drainage™ zkracuje brzdnou dráhu na namrzlém a zledovatělém povrchu.
Nový systém lamel a lamelových kanálků umožňuje stálý odvod vody z kontaktní plochy pneumatiky a zajišťuje lepší brzdný výkon na zledova-
tělých a namrzlých vozovkách. To snižuje riziko zhoršení brzdného výkonu v případě tajícího sněhu a podporuje tak rychlejší brzdění.
Technologie Snow Curve+ zajišťuje bezpečnost v zatáčkách na zasněžené vozovce.

Nová WinterContact™ TS 860 posiluje vzájemné propojení povrchu pneumatiky se zasněženým povrchem vozovky prostřednictvím nové tech-
nologie Snow Curve+. Vtlačování sněhu do více než 1000 zářezů po celém profilu pneumatiky přináší zvýšenou přilnavost k zasněžené vozovce, 
a to zejména v zatáčkách.
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doporučujeme │ Servis vozidel

Proč nezapomínat na preventivní kontrolu  
geometrie kol?
I malé odchylky v seřízení geometrie způsobují velké problémy.

Správné nastavení geometrie náprav má přímý vliv na bezpečnost jízdy, 
jízdní stabilitu, opotřebení pneumatik. Dosáhnout toho lze seřízením kol 
řízené i neřízené nápravy tak, aby jejich poloha byla ve správné poloze 
vzhledem k vozovce a směru jízdy. 

Kdy nechat zkontrolovat geometrii kol? Vždy když:

-   Vjedete do výmolu, nebo narazíte na překážku
-    Zjistíte, že jsou pneumatiky nadměrně, nebo nerovnoměrně opotřebené
-   Pociťujete zhoršení ovladatelnosti vozu
-   Vozidlo nedrží přímý směr jízdy
-   Kola se samovolně nevrací do přímého směru
-   Pořizujete novou sadu pneumatik a chcete, aby pneumatiky dosáhly co  
     největší „životnosti“
-   Při každém zásahu do řízení (výměna částí nápravy a zavěšení kol)

Proč je seřízení geometrie tak důležité?

Kromě zmíněného zlepšení jízdní stability vozu stojí za zmínku také zásadní vliv na míru a rychlost opotřebení běhounu pneumatik, a tím pádem 
i nutnost investic do nových sad pneumatik. Další faktor, který negativně ovlivní špatné seřízení geometrie, je spotřeba. Je to prosté, vlivem 
špatného postavení kol k vozovce dojde ke zvýšení valivého odporu pneumatik, což má za následek nutnost vynaložení větší „porce“ energie 
k překonání zmiňovaného zvýšeného valivého odporu. Nelze samozřejmě opomenout to, že geometrie zpřesňuje ovladatelnost vozidla, a zvyšuje 
tak bezpečnost posádky.

Jak tomu předcházet?

Je to jednoduché. Oslovte náš kvalifikovaný personál, který Vám rád provede měření geometrie vozu. V Olomouci lze provést orientační měření 
geometrie při příjmu vozidla do servisu zcela ZDARMA.

Chladivo R-1234yf:  
novinka ve světě automobilů
Možná jste již zaznamenali informaci o novince ve světě motorismu. Touto novinkou je nový 
druh chladícího média, kterým jsou již nyní plněny chladící soustavy automobilů. To, že tato 
změna nastala, má „na svědomí“ směrnice 2006/40/2S vydané EU. Počínaje rokem 2017 
zmíněná směrnice nařizuje výrobcům vozidel používat médium R-1234yf pro všechny nově 
vyrobené vozy. 

Jaký byl důvod takového nařízení a jaký je přínos nové směrnice/nového média? 
Hlavním důvodem byla ekologie. Chladivo R-1234yf je o 99,7 % ekologičtější, než původní 
chladivo R134a. Chladivo R-1234yf má dobu rozložitelnosti v atmosféře 11 dní. Pro srovnání 
chladivo R134a má dobu rozložitelnost v atmosféře 11 let.

POZOR! Novinka vyplývající z nařízení EU Vám může při neodborné péči o klimatizaci poškodit 
součásti klimatizace. Tímto Vás chceme upozornit na to, abyste se při provádění údržby raději 
obrátili na náš autorizovaný servis zastupující značky VW, AUDI, VW užitkové, ŠKODA a KIA 
Motors, který je výbavou dílny a proškoleným personálem na změnu připraven.
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informujeme │ ŠKODA Plus

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.

Nepřehlédněte!
Připravili jsme pro Vás speciální podzimní nabídku zimních pneumatik včetně 

disků se slevou až 25% značky Barum a celoplošné kryty kol .

Při financování se ŠKODA Financial Services lze nyní mimořádně u ročních vozů 

využít slevy 20 000,-Kč z kupní ceny.

Pro více informací o programu ŠKODA Plus kontaktujte naše prodejce ojetých vozů:

Patrik Trilč          Michal Šišák
Tel:       +420 585 151 062         Tel:       +420 585 151 062
Mobil: +420 725 350 960         Mobil: +420 602 228 606
E-mail: bazar-olomouc@hlavacek.cz        E-mail: bazar-olomouc@hlavacek.cz



www.hlavacek.cz www.hlavacek.cz

14 15

představujeme │KIA Niropředstavujeme │Nová KIA Optima Sportwagon

Nová KIA Optima Sportwagon – optimální spojení 
prostoru, komfortu, výkonu a elegance 
Nové kombi střední třídy KIA Optima, 
vycházející z konceptu Sportspace, který 
patřil k ozdobám loňského ženevského 
autosalonu, v sobě spojuje komfort 
s neotřelým sportovním designem 
a praktičností. 

Svými rozměry, délkou 4 855 mm, šířkou 
1 860 mm a především velkým rozvorem 
2 805 mm budí respekt a nabízí skutečně 
velkorysý prostor pro posádku, doplněný 

velmi dobře přístupným zavazadlovým 
prostorem o objemu 552 litrů. 
Srdcem vozu je čtyřválcový šestnáctiven-
tilový turbodiesel o objemu 1,7 litru, který 
disponuje výkonem 104 kW a kroutícím 
momentem 340 Nm dostupným v rozmezí 
1 750 - 2 500 otáček za minutu, který je 
přenášen na přední hnaná kola manuální 
šestistupňovou, nebo automatickou sedmi-
stupňovou dvojspojkovou převodovkou DCT. 
Vůz s tímto motorem dosahuje maximální 

rychlosti 203 km/h a zrychlení z 0 na 100 kilo-
metrů za 10,2 sekundy.
Bezpečí posádky zajišťuje řada elektronických 
asistentů v čele se stabilizačním systémem 
ESC, podpořeným systémem kontroly jízdní 
stability VSM, kontrolou trakce TCS, případně 
pokročilým adaptibilním tempomatem ASCC, 
systémem pro sledování mrtvého úhlu BSM, 
360o monitorovacím systémem AVM, nebo 
systémem autonomního brždění AEB.
Standardem jsou přední a zadní parkovací 
asistenty. Pasivní ochranu představuje užití 
vysokopevnostní oceli při konstrukci skeletu 
karoserie a přítomnost předních, bočních, 
hlavových airbagů včetně kolenního. 
Vůz je nabízen ve třech stupních výbavy, 
přitom už v základní verzi Business Line 
nechybí například duální automatická klima-
tizace, 7“ GPS navigace s parkovací kamerou, 
přední a zadní parkovací asistent, elektricky 
sklopná vnější zpětná zrcátka, alarm, LED 
denní svícení, dešťový senzor, elektrochro-
matické vnitřní zpětné zrcátko, střešní nosič, 
nebo hliníková kola. 
Výbavový stupeň Exclusive přidává xenonové 
světlomety a LED mlhovky,  bezklíčový vstup 
SmartKey se startovacím tlačítkem, vyhřívaná 
přední sedadla, systém automatického 

přepínání dálkových světel HBA, vyhřívaný 
volant, sedadla v kombinaci kůže-látka, 
aktivní systém pro jízdu v pruzích LKAS, 
ukazatel rychlostních limitů SLIF, nebo zadní 
LED světlomety.
GT Line přidává optický tuning, prémiový 
audiosystém HARMAN-KARDON s externím 

zesilovačem a výkonem 490 W, kožené 
čalounění s ventilovanými předními 
sedačkami, elektricky stavitelné sedadlo 
řidiče, full LED přední světlomety a mnoho 
dalších prvků výbavy. Nechybí podpora tech-
nologií Android AutoTM , Apple CarPlayTM 
a bezdrátový systém dobíjení telefonů. 
Zcela mimořádnou nabídkou je verze GT, 
vybavená přeplňovaným přímovstřikovým 
zážehovým motorem 2,0 T-GDI o výkonu 245 
koní a kroutícím momentem 350 Nm, který 
vozu uděluje maximální rychlost 232 km/h 

a zrychlení z 0-100 km/h za 7,6 sekundy. 
Tento sportovní dravec se šestistupňovou 
automatickou převodovkou, vybavený 
podvozkem se sníženou světlou výškou 
o 10 mm, upravenými prvky zavěšení kol, 
výkonnými brzdami a elektronicky řízeným 
odpružením ECS, nabízí nevšední kombinaci 
dynamiky a dravé jízdy v pohodlí luxusního 
interiéru prémiové kvality.

KIA NIRO - rodinný vůz 
s hybridním pohonem 
Zcela nový crossover KIA NIRO je revolucí v nabídce 
značky. Díky svému modernímu ztvárnění i tomu, že 
Niro bylo navrhováno od počátku pro hybridní pohon, 
doslova vystupuje z davu konzervativněji pojatých 
hybridních konkurentů.

Právem se předpokládá, že již letos bude Niro patřit svou šetrností 
k životnímu prostředí k nejoceňovanějším „zeleným“ osobním 
automobilům. Nabízí všestranné schopnosti pro každodenní 
využití při maximálním užití výhod, které nabízí hybridní pohon, 
reprezentovaný kombinací upraveného zážehového motoru 
1,6 GDI s výkonem 77 kW (běžícím výhradně v Atkinsonově 
cyklu) a elektromotoru o výkonu 32 kW. Tato kombinace nabízí 
celkem 104 kW a 265 Nm kroutícího momentu, a to ve velmi 
širokém spektru otáček. Klíčovou výhodou je velmi hospodárný provoz automobilu, dle technických parametrů vůz dosahuje hodnot spotřeby 
paliva v rozmezí 3,8-4,4 litrů benzínu na 100 kilometrů.
Niro je standardně vybaveno šestistupňovou automatickou dvouspojkovou převodovkou DCT.
Unikátní je použití velmi účinných akumulátorů typu Li-Pol, které mají velmi nízký vnitřní odpor, snesou prudší nabíjení a vytváří velmi malé 
množství odpadního tepla. Tím odpadá nutnost baterie chladit, a je tak možné maximalizovat rekuperaci energie.
Spousta místa v oblasti loktů a hlavy je dána vyšší zástavbou karoserie, v podélném směru díky velkému rozvoru 2 700 mm nabízí Niro ve všech 
směrech nadstandardní pohodlí a prostor. A to i přes kompaktní délku vozu 4 355 mm. Zavazadlový prostor disponuje objemem 427 litrů.
Moderní podvozková platforma s víceprvkovou zadní nápravou a díky bateriím i velmi příznivě rozloženou hmotností, nabízí komfort i řidičské 
zážitky. Moderní a svěží design se snaží vyzdvihnout eleganci a především praktickou stránku vozu, který má i přes svoji technickou vyspělost 
sloužit bez zvláštních nároků běžným řidičům, zvyklým na vozy s klasickým spalovacím motorem.
Na našem trhu se začne Niro nabízet již v listopadu letošního roku.
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AUTO Hlaváček a.s.
Týnecká 669
779 00 Olomouc
Prodej NV KIA
585 153 071-72
autohlavacek.prodej@hlavacek.cz
Servis
585 153 075
autohlavacek.servis@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 
Těšínská 3012/93
746 01 Opava - Předměstí 
Prodej NV KIA
553 794 734
opava.prodej@hlavacek.cz
Servis
553 662 900
opava.servis@hlavacek.cz

AUTO Hlaváček a.s.
Týnecká 669/5
779 00 Olomouc
Prodej NV Škoda
585 151 056-57
prodej@hlavacek.cz
Prodej ojetých vozů 
585 151 062
bazar-olomouc@hlavacek.cz
Servis
585 151 063
servis-olomouc@hlavacek.cz

provozovna LITOMYŠL
Nedošín 125
570 01 Litomyšl
Prodej vozidel
461 613 600, 602 313 725
petr.zak@autokomplex-ol.cz
Servis
461 613 600 
servis-litomysl@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

AUTO Hlaváček a.s.

AUTOKOMPLEX OLOMOUC s.r.o.
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Vychází dvakrát ročně.
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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 LITOVEL
Svatoplukova 14/963
784 01 Litovel
Prodej vozidel
585 341 810
sveda@autokomplex-ol.cz
Servis
585 341 696
bosch-litovel@autokomplex-ol.cz

provozovna ZÁBŘEH
Leštinská 32
789 01 Zábřeh
Servis
583 495 248, 602 227 536
till@autokomplex-ol.cz


