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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení zákazníci,

žijeme v dynamické době plné úžasných technologií, 

online komunikace a rozvoje autonomních 

systémů, které budou řídit nové automobily za nás. 

Budoucí čas bych ale měl raději změnit 

na přítomný, protože prvky autonomního řízení 

naleznete v moderních vozech již dnes. Ostatně, 

držíte v ruce magazín, který obsahuje výběr 

aktuálně prodávaných automobilů vybavených 

vyspělými bezpečnostními technologiemi, a buďte 

si jisti, že ve své výbavě mají pestrou škálu chytrých 

asistenčních systémů.

Ve třetím čísle magazínu Nové automobily v ČR 

naleznete například prezentaci nového velkého SUV 

ŠKODA Kodiaq, představení unikátní přednárazové 

technologie Subaru EyeSight, ikonickou Alfu Romeo 

Giulia, okouzlující Lexus RX 450h nebo článek 

o absolutní digitální novince Audi virtual cockpit 

v novém modelu A3.

Rád bych vás také nalákal na pokračování seriálu 

o alternativních pohonech. Těšit se můžete 

na magicky přitažlivý a vskutku luxusní elektromobil 

DS E-Tense s výkonem 402 koní.

Fanoušci terénních vozů a offroadů jistě ocení nové 

Mitsubishi L200 páté generace, speciální edici 

modelu Jeep Renegade k 75. výročí značky, robustní 

SUV Peugeot 2008 nebo velmi sympatické SUV Ford 

Kuga s inteligentním pohonem všech kol.

Věřím, že vás obsah našeho magazínu potěší a že 

vám pomůže rozšířit si obzory v oblasti nových 

modelů, vývoje designu a užitečných vlastností 

moderních vozů.

Budu velmi rád, když vám informace o bezpečnosti, 

výbavě, výkonu či spotřebě nových vozů pomohou 

při plánování koupě nového automobilu, který bude 

podle vašich představ dlouho a spolehlivě sloužit 

vám a vaší rodině.

Jan Vavřička

šéfredaktor
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ný brzdový systém (IBS), který zaručuje 

snížení vibrací v brzdovém pedálu 

a okamžitou odezvu. IBS zajišťuje re-

kordně krátkou brzdnou dráhu: ze sto-

kilometrové rychlosti vůz zastaví 

na pouhých 38,5 metrech.

Navíc se Giulia může pochlubit zis-

kem maximálního hodnocení Euro 

NCAP, přičemž v ochraně dospělého 

cestujícího dosáhla vynikajícího skóre 

98 %.

Infotelematika
Nová Giulia využívá zcela novou gene-

raci infotelematického systému 

s 6,5palcovým displejem s vysokým 

rozlišením, rozhraním Bluetooth, vstu-

pem USB a ovládáním na volantu.

K obsluze systému slouží intuitivní 

otočný ovladač Rotary Pad. Na přání 

lze vůz vybavit špičkovým infotelema-

tickým systémem 8.8“ Connect 3D Nav 

s digitálním tunerem DAB a 7palcovým 

barevným TFT displejem mezi kontrol-

ními ukazateli.

Pokud jste fanouškem maximálního 

zážitku z hudby při jízdě autem, máme 

pro vás dobrou zprávu. Nejnovější Alfu 

Romeo si můžete vylepšit o špičkový 

audio systém Sound Theatre, který při-

spívá k potěšení z jízdy 10 reprodukto-

ry včetně subwooferu. 

Srdce nových emocí
Nová Giulia má na výběr ze dvou mo-

torů, oba přeplňované a celohliníkové.

Zážehový motor 2.0 nabízí výkon 

200 k a 8stupňovou automatickou pře-

vodovku. Vznětový motor 2.2 se vyzna-

čuje výkonem 150 nebo 180 k a v obou 

případech nabízí volbu mezi manuální 

šestistupňovou nebo automatickou 

osmistupňovou převodovkou.

Potěšení z jízdy
Velmi atraktivní model Giulia je sym-

bolem návratu k pohonu zadních kol 

v kombinaci s přesným a přímým říze-

ním. Kokpit je posunutý co nejblíže 

zadním poháněným kolům a vyvažuje 

vpředu umístěný celohliníkový motor 

a karbonový hnací hřídel. A výsledek? 

Veškerá síla se přenáší na silnici při 

optimálním rozložení hmotnosti na ná-

pravy. Jinými slovy, dynamickou 

a sportovní jízdu s novým modelem 

Alfa Romeo Giulia si skutečně užijete!

AUTONOMNÍ VOZY – II

Přepište dějiny! Alfa Romeo Giulia otevírá novou kapitolu v historii 
značky. Nová Giulia nabízí osobitý design v nejčistším a nezaměnitelném 
duchu Alfy Romeo ve spojení s nejmodernějšími technologiemi.

Nová kapitola v historii  
Alfy Romeo
Nová Giulia je velmi povedený prémio- 

vý vůz, který vyniká kultovním ital-

ským designem a nejmodernějšími 

technologiemi. Design nové Giulie je 

100% čistý a bez výstřelků. Je velmi 

osobitý a vyznačuje se typickými rysy 

značky: ikonickou maskou ve tvaru 

trojlístku a agresivním designem ka-

poty a boků s výraznými blatníky. 

Rozsáhlé využití uhlíkového kompozi-

tu pro střechu, kapotu, zadní spoiler 

nebo boční prahové nástavce propůj-

čují tomuto vozu závodního ducha. 

Unikátní architekturu vozu tvoří po-

hon zadních kol, kokpit posunutý  

co nejvíce dozadu, dlouhá přední  

kapota a široká maska chladiče. 

Bezpečí a pohodlí
Nová Giulia kombinuje ryzí požitek 

z jízdy a bezpečnostní systémy pro na-

vození maximálního pocitu bezpečí 

a pohodlí řidiče i ostatních cestujících. 

Standardem všech verzí jsou systém 

varování před čelním nárazem (FCW) 

s autonomním nouzovým brzděním 

(AEB) a funkcí detekce chodců, sledo-

vání jízdních pruhů (LDW) a tempomat 

s omezovačem rychlosti.

Nabídku bezpečnostních prvků do-

plňují monitoring mrtvého úhlu (BSM) 

s detekcí křížení dráhy za vozidlem 

a zadní couvací kamera s dynamickým 

naváděním. 

Tím ale výčet bezpečnostních prvků 

nekončí. U nové Giulie se ve světové 

premiéře představuje nový integrova-

ALFA ROMEOALFA ROMEO

Kultovní italský designIKONICKÁ 
ALFA ROMEO GIULIA

Pohled do interiéru

100% čistý design

Nová Alfa Romeo Giulia
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Variabilita pro každého

Každý rok prodá Audi přes milion vozidel. 

Jak je to možné? Značka AUDI je velmi ob-

líbená pro svou vysokou kvalitu, eleganci 

vozů a modularitu. Nový model A3 si mů-

žete pořídit ve více variantách. Vedle zá-

kladního třídveřového provedení A3 je to 

pětidveřový A3 Sportback nebo Sportback 

g-tron a Sportback e-tron. 

Ve sportovních úpravách jsou to 

pak ještě navíc provedení Limu-

zína a Cabriolet. 

Připravili jsme pro vás nejzají-

mavější perličky týkající se variant 

modelu A3. Designově přitažlivý 

Cabriolet má ve standardní výba-

vě plně automatickou stahovací 

střechu, kterou lze otevřít i za jíz-

dy, a to do rychlosti 50 km/h. 

Audi A3 Sportback e-tron je prémiový 

kompaktní plug-in hybrid, který se může po-

chlubit kombinovanou hnací jednotkou tvo-

řenou spalovacím agregátem 1.4 TFSI o vý-

konu 110 kW (150 koní), který spolupracuje 

s elektromotorem disponujícím výkonem 75 

kW a max. točivým momentem 330 Nm.

Na variantě Audi A3 Sportback g-tron 

je zajímavé, že dokáže pracovat se dvě-

ma typy pohonných hmot. Díky inovativní 

technologii TFSI a úpravě TCNG lze 

v rámci tohoto hnacího ústrojí využívat 

jako palivo zemní plyn. Motor 1.4 TFSI 

s výkonem 81 kW (110 koní) dokáže ujet 

více než 400 kilometrů na plyn a až 900 

kilometrů na benzin.

Audi virtual cockpit

Při pohledu na přístrojovou desku Audi virtual 

cockpit budete mít pocit, že řídíte vůz bu-

doucnosti. Tato plně digitální přístrojová des-

ka se kompletně soustředí na řidiče a veške-

ré důležité informace se zobrazují v maxi-

málně ostrém rozlišení na 12,3“ TFT displeji.

Značka Audi je první automobilkou, 

která využívá u systému přístrojové desky 

čtyřjádrový čip Tegra 30 značky Nvidia, 

který zajišťuje rychlé a spolehlivé zobrazo-

vání informací. Tento grafický procesor ge-

neruje 60 obrázků za vteřinu, takže se ru-

čičky rychloměru a otáčkoměru zobrazují 

s absolutní přesností. Audi virtual cockpit 

vám nabízí režim klasického zobrazení 

s hlavním důrazem na rychloměr a otáč-

koměr anebo režim infotainment. 

Tento režim je zaměřen především 

na zobrazení přídavných informací, 

jako jsou navigační mapa nebo  

seznam multimediálních funkcí.

Nejmodernější asistenční systémy

Nová Audi A3 se může pochlubit 

několika inovacemi v oblasti bez-

pečnosti a komfortu řízení. Při jízdě 

se můžete spolehnout například na nové-

ho Asistenta pro sledování vozidel přijíždě-

jících za vozem ze stran. Tento chytrý bez-

pečnostní systém oceníte především při 

couvání ven z příčného parkovacího místa, 

kdy vás upozorní na hrozící nebezpečí.

Další novinkou rodiny A3 je Asistent pro 

jízdu v dopravní koloně, který spolupracuje 

s Adaptivním tempomatem Audi a s funkcí 

NOVÁ A LÁKAVÁ AUDI A3

AUDIAUDI

Nový model A3 si můžete  
pořídit ve více variantách. Vedle 
základního třídveřového provedení 
A3 je to pětidveřový A3 Sportback 
nebo Sportback g-tron a Sport-
back e-tron. 

Nejnovější Audi A3 si vás získá elegancí, variabilitou, zajímavou 
standardní výbavou a chytrými asistenčními systémy. Těšit se také 
můžete na absolutní novinku: přístrojovou desku Audi virtual cockpit!

Stop & Go. Tento systém udržuje požado-

vaný odstup od vozidla před vámi. V kom-

binaci s automatickou převodovkou S tro-

nic se zároveň postará o to, aby se vůz 

po krátkém zastavení v požadovaném oka-

mžiku opět automaticky rozjel. 

Do třetice zmíníme další novinku do-

stupnou pro řadu A3 a tou je nouzový asi-

stent (Emergency Assist), jehož úkolem je 

začít v případě potřeby, kdy řidič ani přes 

varování nereaguje na nebezpečnou  

situaci, automaticky brzdit až do úplného 

zastavení.

Konektivita 

Chcete propojit svůj smartphone s novou 

Audi A3? Žádný problém! Díky rozhraní Audi 

smartphone interface ve spojení se systé-

mem Audi connect získáte přístup k celé 

řadě online funkcí. Můžete například hledat 

nové cesty s navigací Google Earth™ a s ná-

hledy Google Street View™, sledovat do-

pravní informace v reálném čase nebo zjis-

tit, jaké počasí vás čeká ve vašem cíli.

Bohatá výbava

Ve standardní výbavě nového modelu 

Audi A3 naleznete výrazné xenonové 

Elegance od značky Audi

vybavením a přetvořit nový vůz k obrazu 

svému, a to díky různým paketům výbavy. 

K dispozici máte pakety Sport, Design 

a speciální paket S line se sportovním 

podvozkem.

Světlomety Audi Matrix LED

Do výbavy na přání můžeme zařadit také 

světlomety Audi Matrix LED, u kterých lze 

jednotlivé LED diody zapínat a vypínat 

nezávisle na sobě, a tím vám za každé si-

tuace poskytnou optimální světelné pod-

mínky. Díky své variabilitě dokážou LED 

diody svítit v 64 úrovních intenzity. Tato 

funkce je výhodná například při jízdě ko-

lem dopravních značek, které jsou ozáře-

ny s nižší intenzitou, aby odražené světlo 

nemohlo oslnit řidiče. Součástí systému 

jsou také dynamická směrová světla, kte-

rá najdete i vzadu.

Motory

Vybírat si můžete z nabídky motorů 

od naftové jednotky 1.6 TDI o výkonu 

85 kW (116 koní) až po benzinový ag-

regát 2.0 TFSI se silou 140 kW (190 

koní), přičemž jsou k dispozici tři zá-

žehové a tři vznětové varianty. Dále si 

můžete pro svůj vůz Audi A3 vůbec 

poprvé zvolit nový tříválcový benzino-

vý motor 1.0 TFSI s výkonem 85 kW 

(116 koní).
Nová Audi A3

světlomety Plus s funkcí osvětlení do kaž-

dého počasí, rozhraní Bluetooth a audio 

systém MMI Radio se 7“ displejem. Audi 

A3 si můžete samozřejmě doplnit dalším 

Rodinný vùz Audi A3
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který je určen pro náročnější zákazníky. 

Používá nejkvalitnější měkké materiály, 

specifické zpracování a celek doplňuje 

dvoubarevný volant.

Možnosti personalizace jsou velmi bo-

haté. Záleží jen na vás, jestli zvolíte dvou- 

tónovou nebo jednotónovou variantu, 

s nebo bez designových bezpečnostních 

prvků Airbump® na bocích vozu.

Vše pro vaši bezpečnost
Nový Citroën C3 se může pochlubit moder-

ními bezpečnostními technologiemi. Při  

jízdě vám pomůže asistent pro rozjezd 

do svahu, který zabrání nežádoucímu po-

sunu vozu po uvolnění brzdového pedálu 

a funguje při sklonu větším než 3 %, kdy 

udržuje vůz na místě po dobu dvou sekund.

Dále v nové C3 naleznete systém 

sledování mrtvého úhlu. Tento systém 

upozorňuje řidiče pomocí piktogramu 

ve zpětných zrcátkách na přítomnost  

jiného auta v mrtvém úhlu. 

K většímu komfortu a bezpečí jízdy 

přispívá také navigace nové generace 

CITROËN CONNECT NAV, která se ovlá-

dá hlasem nebo přes dotykový 7“ dis-

8

Natočte své zážitky!
Díky kameře ConnectedCAM Citroën™ 

může řidič nové C3 jedním kliknutím vy-

fotit, co vidí, a sdílet tento záběr bez-

pečně na sociálních sítích. Tato techno-

logická novinka „made by Citroën“ nabí-

zí široký úhel záběru (120°), full HD rozli-

šení, dva miliony pixelů, GPS a vnitřní 

paměť 16 GB. Kamera je umístěna hned 

za zpětným zrcátkem na čelním skle 

a zaznamenává vše, co řidič vidí venku 

před sebou. 

Kamera nabízí dvě hlavní funkce. 

Za prvé si můžete uložit do paměti 

úžasné krajiny nebo západy slunce.  

Podobně si můžete dlouhým stisknutím 

zaznamenat až 20 vteřin trvající záběr 

a po zastavení ho sdílet prostřednictvím 

bezplatné aplikace ConnectedCAM  

Citroën, která umožňuje najít a sdílet  

fotografie a videa.

Druhou hlavní funkcí kamery je mož-

nost svědectví při 

autonehodě. V pří- 

padě nárazu se au- 

tomaticky aktivuje 

záznam a uloží  

1,5 minuty záznamu 

(30 vteřin před nára-

zem a 1 minutu po nárazu). Tento systém 

může řidič využít při nehodě jako důkaz.

Vyberte si barvu a styl podle 
svého gusta
Nová C3 nabízí dvoubarevné zpracování 

exteriéru, v nabídce je devět odstínů 

Dvoubarevné zpracování exteriéru

CITROËNCITROËN

Nový Citroën C3

Značka Citroën představuje nový Citroën C3 a oživuje tak svůj 
bestseller, kterého se od roku 2002 vyrobilo již více než 3,5 milionů 
kusů. Nová C3 je svěží, atraktivní a nabitá technologiemi.

plej. Interaktivitu mezi posádkou a no-

vou C3 dále posiluje systém hlasového 

ovládání, který umožňuje komunikovat 

s navigací, telefonem a médii.

Oceníte také zpětnou parkovací ka-

meru s čidly parkovacích asistentů. Ka-

mera po zařazení zpátečky umožní zob-

razit na hlavním displeji pohled na situaci 

za vozem. Na obrazovce se zobrazí ba-

revné čáry, které vymezují vzdálenost vo-

zu od případné překážky. Výsledkem je 

lepší výhled pro usnadnění manévrování.Atraktivní Citroën C3NOVÝ, VESELÝ 
A HRAVÝ CITROËN C3

Dieselové motory BlueHDi  
& benzinové PureTech
Nová C3 nabízí nejnovější generaci benzi-

nových motorů PureTech a dieselových 

motorů BlueHDi, které jsou účinné a úspor-

né. V benzinové verzi je nová C3 k dispozici 

s tříválcovými motory PureTech 82 s manuál-

ní převodovkou a PureTech 110 (Stop & 

Start) s automatickou převodovkou EAT6, 

v dieselové verzi s manuální převodovkou 

a motory BlueHDi 75 (Stop & Start) a 100 

(Stop & Start).

karoserie (bílá Banquise, černá Perla 

Nera, šedá Shark, šedá Alu, červená Rubi,  

Almond Green, Cobalt Blue, Orange 

Power a písková Sable) a tři odstíny stře-

chy (bílá Opale, 

černá Onyx, 

červená Aden), 

umožňující  

36 kombinací.

Dále můžete 

volit mezi třemi 

styly. Metropolitan Grey orientovaný na jas 

v interiéru, světlé barvy a příjemné textilní 

materiály, Urban Red pohrávající si s kon-

trastem mezi tmavými a světlými barvami 

pro dynamičtější interiér, ve kterém je lišta 

palubní desky potažená a červeně prošitá 

a v nabídce je také styl Hype Colorado, 

Nová C3 nabízí dvouba- 
revné zpracování exteriéru, 
v nabídce je devět odstínů  
karoserie.
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Komfortní interiér

Upravený design zadních svítilenInteriér Grand Santa Fe

AUTONOMNÍ VOZY – II

Oblíbené SUV Ford Kuga přijíždí k českým zákazníkům 
v modernizované podobě. K nejvýznamnějším novinkám patří 
systém SYNC 3 s intuitivním hlasovým ovládáním, inovativní 
asistenční technologie nebo ergonomický a komfortní interiér.  

10

nabízí standardně s inteligentním poho-

nem všech kol.  

Přátelská a bezpečná
Nový Ford Kuga umožní řidičům ovládat 

audiosystém, navigaci, klimatizaci a ur-

čité funkce připojených chytrých telefo-

nů přirozenými hlasovými pokyny. Při 

vývoji nového komunikačního a zábav-

ního systému SYNC 3 vycházel Ford 

z více než 22 000 komentářů a také 

z průzkumů a uživatelského testování. 

FORDFORD

OFENZIVA ZNAČKY FORD V SEGMENTU SUV: 

PŘICHÁZÍ NOVÁ KUGA

SYNC 3 se pyšní vyšším výkonem, ro-

zumí jednodušším příkazům a nově pod-

poruje i češtinu. Řidič tak může vyhledat 

kavárnu, čerpací stanici nebo parkoviště 

prostým stiskem tlačítka a vyslovením 

přání typu „potřebuji kávu“, „potřebuji 

benzin“ či „potřebuji zaparkovat“. 

Ještě v průběhu letošního roku zařa-

dí Ford do nabídky další verzi Kugy. 

Model Kuga ST-Line nabídne dynamic-

ký vzhled inspirovaný modely Ford Per-

formance spolu s výkonnými a úspor-

nými motory a sportovně laděným 

jízdním projevem. 

V Evropě se dnes prodává čtyři-

krát více vozů SUV než v roce 

2005. Podíl SUV na celém auto-

mobilovém trhu se zvýšil ze šesti pro-

cent v roce 2005 na 23 procent v roce 

2015. Dnes už tvoří více než čtvrtinu 

a podle analytické společnosti IHS by 

měl dále růst, až na 27 procent v roce 

2020. Vyhraje ten, kdo se dokáže trendu 

nejlépe přizpůsobit a nabídnout zákaz-

níkům co nejširší paletu vozů SUV. 

Ve velkém sází na perspektivní seg-

ment značka Ford, která chce letos pro-

dat v Evropě 200 000 vozů SUV. To je 

o dvě stě procent více než v roce 2013. 

Automobilka proto upravila pro evrop-

ské zákazníky kompaktní SUV EcoSport 

i luxusní Edge, které již dříve s velkým 

úspěchem nabízela na mimoevrop-

ských trzích. Páteř její řady SUV pro sta-

rý kontinent nicméně představuje mo-

del Kuga, který aktuálně přichází na trh 

v modernizovaném provedení. Jedná 

se o technicky vyspělejší, vytříbenější 

a sportovněji stylizovanou modernizaci 

jednoho z nejoblíbenějších SUV na ev-

ropském trhu.

První generace Kugy, která se zača-

la prodávat v roce 2008, byla také prv-

ním SUV v evropské nabídce Fordu. 

V roce 2015 dosáhla Kuga rekordního 

počtu prodaných kusů – 102 000. Nová 

Kuga patří mezi pět nových nebo mo-

dernizovaných modelů Fordu, s nimiž 

se značka bude v příštích třech letech 

ucházet o přízeň zákazníků v segmen-

tu SUV a crossoverů. 

Stylová a komfortní
Novou Kugu charakterizuje nejaktuál-

nější designový sloh značky Ford, který 

má tento model společný s již zmíněný-

mi sourozenci EcoSport a Edge. Spor-

tovnímu vzhledu vozu odpovídá i upra-

vený design sdružených zadních svíti-

len. Precizně zhotovený interiér prošel 

dalším zdokonalením zaměřeným 

na ergonomii, vzhled i uživatelský kom-

fort. Ovládací prvky na volantu a panel 

klimatizace jsou ještě intuitivnější. 

Nová Kuga nabízí rovněž bezdotyko-

vé ovládání pátých dveří, které umož-

ňuje otevřít i zavřít zadní výklopnou stě-

nu prostým mávnutím nohy pod zadním 

nárazníkem. V loňském roce si tuto 

technologii objednala více než třetina 

všech zájemců o Kugu. 

Výkonná a hospodárná
Jednotku 2.0 TDCi 88 kW nahrazuje 

nová vznětová motorizace 1.5 TDCi 

o stejném výkonu. Pohání přední kola 

a Ford od ní očekává přibližně pěti-

procentní zvýšení hospodárnosti. Mo-

tor 2.0 TDCi dává na výběr z několika 

úrovní výkonu a konfigurací pohonu: 

110 kW s pohonem předních kol nebo 

inteligentním pohonem všech kol 

a 132 kW s inteligentním pohonem 

všech kol. 

Zážehový motor 1.5 EcoBoost 

ve variantách 88 a 110 kW je 

spojen s pohonem před-

ních kol. Vrcholná va-

rianta 134 kW se 

naopak 

Nové SUV Ford Kuga

Páté dveře s bezdotykovým ovládáním
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Nejbezpečnější ve třídě  
malých vozů
Zbrusu nový model Honda Jazz vyhod-

notila nezávislá organizace Euro NCAP 

zabývající se zkouškami bezpečnosti jako 

nejbezpečnější malý vůz. Získal také 

prestižní titul Nejlepší auto-

mobil třídy malých vozů 

2015 za vynikající výsledky 

na poli bezpečnosti.

Inteligentní 
bezpečnostní prvky
Nejnovější Honda Jazz na-

bízí množství technologií, 

které se starají o vaše bez-

pečí a bezpečí vašich spolujezdců i dal-

ších účastníků silničního provozu. Jako 

první zmíníme systém rozpoznávání do-

pravních značek. Ten dokáže automatic-

ky rozpoznat dopravní značky a zobrazit 

je na inteligentním multifunkčním disple-

ji, takže vám neunikne, kolem jaké znač-

ky jste právě projeli.

Inteligentní omezovač rychlosti spo-

lečnosti Honda využívá informace posky-

tované zmíněným systémem rozpozná-

vání dopravních značek a umožňuje řidiči 

nastavit si pomocí ovládacího prvku 

na volantu rychlostní limit.

K mnoha nárazům a kolizím dochází 

na parkovištích a na příjezdové cestě 

do garáže. Nová Honda Jazz má ve své 

výbavě protikolizní systém, který auto-

maticky aktivuje brzdy při zjištění nebez-

pečí možné srážky při jízdě rychlostí 

do 30 km/h. Tento bezpeč-

nostní systém využívá lase-

rový radarový systém sní-

mající prostor před vozem.

S protikolizním systé-

mem úzce souvisí systém 

varování před čelní sráž-

kou, který zajišťuje detekci 

vozidla před vámi. Pokud 

systém zjistí riziko srážky, 

vyzve vás k okamžité akci pomocí akus-

tických a vizuálních signálů.

Dalším bezpečnostním prvkem v no-

vém modelu Honda Jazz je varování 

před neúmyslným opuštěním jízdního 

pruhu, který snímá vodorovné dopravní 

značení. Pokud se vozidlo odchýlí 

z pruhu bez aktivace ukazatele směru, 

systém vás upozorní akustickými a vi-

zuálními signály.

Za zmínku stojí také chytré automatic-

ké přepínání dálkových světel, které vy-

hodnocuje jízdní podmínky a automatic-

ky přepíná mezi potkávacími a dálkovými 

světly.

Král nízké spotřeby
Model Jazz se pyšní mimořádným výkonem 

a nízkou spotřebou paliva 4,6 l/100 km. No-

vý Jazz je vybaven úsporným motorem i-V-

TEC o objemu 1,3 litru s výkonem 102 koní.

Dáváte přednost automatické nebo 

manuální převodovce? Model Jazz je 

k dostání buď s novou 6stupňovou ma-

nuální převodovkou, nebo s důmyslnou 

automatickou převodovkou s plynule 

měnitelným převodem (CVT). Ať už se 

rozhodnete pro kteroukoli z nich, můžete 

se těšit na plynulou a úspornou jízdu.

Na potřebný výkon a úspornost se 

můžete spolehnout u modelů s oběma 

typy převodovek. Systém start-stop vám 

navíc ušetří ještě více paliva. Když vás 

na křižovatce zastaví červené světlo se-

maforu, systém start-stop vypne motor. 

Pak stačí jen šlápnout na plynový pedál 

a systém motor automaticky znovu na-

startuje. 

Pestrá nabídka stylů
Pokud chcete podtrhnout sportovní styl 

modelu Jazz, tak je pro vás správnou vol-

bou sada Sport. Obsahuje spoiler pod 

přední nárazník v barvě Shiny Black, 

spoiler pro zadní nárazník v barvě Shiny 

Black, dvoubarevné boční prahy a spoiler 

dveří zavazadlového prostoru.

Chcete, aby váš Jazz vyčníval z davu? 

Sáhněte po stylové sadě Design. Obsahuje 

masku chladiče ve stříbrné metalíze, ozdob-

né obložení dveří zavazadlového prostoru 

ve stříbrné metalíze a kryty vnějších zrcátek 

rovněž ve stříbrné metalíze.

Dále máte možnost zvolit sadu Praktik 

s kolekcí příslušenství, která chrání váš 

vůz před oděrkami a škrábanci. Obsahu-

je boční lišty, přední a zadní blatníky 

a ozdobné lišty prahu. V nabídce je také 

sada Illumination, která kombinuje ně-

kolik osvětlení a vytváří příjemnou at-

mosféru v interiéru vozidla. Obsahuje 

osvětlení prostoru pro nohy vpředu 

a prosvětlené lišty prahů.

Pokud často přepravujete zavazadla 

nebo speciální vybavení, pak vás bude 

určitě zajímat sada Cargo, která zajišťuje 

dokonalé uspořádání a bezpečnost. Ob-

sahuje organizér do zavazadlového pro-

storu s dělicími příčkami a úložný box 

pod odkládací desku.

NOVÁ HONDA JAZZ:  
elegantní a bezpečná

Nejbezpečnější malý vùzElegantní Honda Jazz

Zbrusu nový model Honda Jazz

HONDA   HONDA

Inteligentní omezovač rychlosti společnosti 
Honda využívá informace poskytované 
zmíněným systémem rozpoznávání  
dopravních značek a umožňuje řidiči  
nastavit si pomocí ovládacího prvku  
na volantu rychlostní limit.

Nový Jazz přichází s novými inteligentními funkcemi, moderním 
designem, novou lehčí kostrou karoserie a také se zcela novým 
úsporným motorem i-VTEC. 
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Jeep představuje speciální edici 
k 75. výročí značky 
Legendární značka Jeep letos slaví  

75. výročí,  

důležitý mil-

ník své histo-

rie. Od pů-

vodního 

Willysu MB 

sice uběhlo 

mnoho času, přesto mají všechny  

modely Jeep, historické i současné, 

hodně společného. Jsou stále symbo-

lem svobody, dobrodružství, vášně a ori-

ginality. A uznejte sami, to stojí za osla-

vu! Proto značka Jeep přišla u všech 

svých modelů se speciální výroční edicí 

75th Anniversary v limitovaném počtu 

8000 kusů, která všechny tyto hodnoty 

ztělesňuje. Je 

charakteris-

tická specific-

kými barvami, 

velkorysou 

standardní 

výbavou,  

stylistickými detaily a osobitým logem.

Jeep Renegade 75th Anniversary 
Limitovaná edice 75th Anniversary se 

od svých sourozenců liší především speciál-

ním tmavě zeleným odstínem karoserie 

a doplňky exteriéru i interiéru v bronzové 

barvě doplněné o výrazné oranžové detaily 

a krásné logo 1941 Seventy Five Years. 

K přitažlivosti této verze přispívá také 

skvělá výbava ve smyslu techniky, off-

roadových vlastností a komfortu. Jeep  

Renegade 75th Anniversary pohání vzně-

tový přeplňovaný motor 2.0 MultiJet II 

o výkonu 140 k, který je spojen s devíti- 

stupňovou automatickou nebo šestistup-

ňovou manuální převodovkou, případně 

zážehový motor 1.4 Turbo MultiAir II  

o výkonu 170 k spojený s devítistupňovou 

automatickou převodovkou. 

Renegade 75th Anniversary vychází 

z výbavového stupně Limited a ve stan-

dardu nabízí unikátní pololesklá 18palcová 

kola v bronzovém odstínu, masku chladi-

če, rámečky mlhových světel, střešní 

ližiny, rámečky zadních koncových svě-

tel a detaily na zádi ve stejné barvě, dále 

dvojitý výfuk, specifická látková sedadla 

s oranžovým prošíváním a jedinečným 

plastickým logem 1941 Seventy Five  

Years. Paleta barev karoserie zahrnuje 

kromě výše zmíněné zelené Jungle 75th 

Anniversary dalších sedm odstínů, včetně 

metalických barev a možnosti kombino-

vat je se střechou v černé barvě.  

Jeep Renegade dosahuje  
rekordních prodejů
Značce Jeep se v Evropě i v celém  

regionu EMEA již několik let velmi daří, 

přičemž velký podíl na jejích rekordních 

prodejích nese právě Renegade. Z výrobní 

linky sjelo ke konci léta už více než 

330 000 vozidel tohoto malého SUV, 

který se pevně etabloval mezi lídry  

segmentu.

Moderní technologie pro vyšší 
komfort
Pohodlnou jízdu a vyšší bezpečnost vám 

v tomto Jeepu zajistí například systém 

elektronické kontroly stability ESP, asis-

tent rozjezdu do kopce Hill Assist, asistent 

sjezdu z kopce HDC, systém sledování 

jízdních pruhů a varování před čelním ná-

razem Plus, ochrana proti převrácení ERP 

a protiprokluzový systém ASR, volitelný 

monitoring mrtvého úhlu a detekce křížení 

dráhy za vozem, přední a zadní parkovací 

senzory, dvouzónová automatická klimati-

zace, exkluzivní konfigurovatelný 7palco-

vý barevný displej TFT mezi kontrolními 

ukazateli, funkce sledování tlaku v pneu-

matikách nebo tempomat. Kromě toho je 

Renegade 75th Anniversary standardně 

vybaven infotelematickým systémem 

UConnect s 6,5palcovou barevnou doty-

kovou obrazovkou, navigací, ovládáním 

audia na volantu, Bluetooth, USB portem 

a službami UConnect Live. Aby toho ne-

bylo málo, je tato limitka Renegadu ještě 

vybavena exkluzivním střešním systémem 

MySky s odnímatelnými střešními panely 

pro originální zážitek z jízdy s otevřeným 

nebem nad hlavou. A pokud si chcete svůj 

Jeep ještě více vyšperkovat, můžete využít 

zajímavé volitelné doplňky, jako například 

parkovací kameru, vyhřívaná sedadla 

a volant nebo bohatou nabídku příslušen-

ství Mopar.

Speciální offroadová výbava
Kromě osobitého a sebevědomého vzhle-

du můžete u výročního SUV obdivovat 

speciální offroadovou výbavu s pohonem 

všech kol Jeep Active Drive včetně systé-

mu Active Drive Low, která nabízí plazivý 

převod, nebo zmíněnou funkci Hill des-

cent Control pro sjíždění prudkých svahů. 

Díky této užitečné výbavě je Renegade 

75th Anniversary nejschopnějším malým 

SUV na trhu, a to především ve smyslu 

komfortu a jízdy v terénu.

Nový Jeep Renegade
JE SUV Z ŘÍŠE SNŮ

Nový Jeep Renegade

Pohled do interiéru

Legendární Jeep slaví 75. výročí

Robustní, charizmatický, schopný zdolat obtížný terén, vybavený 
nejmodernějšími technologiemi a velmi přitažlivý. Přesně takový je 
Jeep Renegade v limitované edici 75th Anniversary, který si vás získá 
sebevědomým designem a speciální offroadovou výbavou!

JEEPJEEP

Impozantní vozy značky Jeep

Značka Jeep přišla u všech svých 
modelů se speciální výroční edicí 
75th Anniversary v limitovaném 
počtu 8000 kusů.
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Zcela nový design
Hybridní crossover Kia Niro se může po-

chlubit zcela novou, atraktivní stylistickou 

formou. Niro se pyšní nejnovější variantou 

charakteristické masky chladiče Kia ve sty-

lu tygřího nosu, stejně tak jako pro značku 

typickým širokým C-sloupkem a řadou dal-

ších zajímavých designových stop.

Ekologická i ekonomická Kia Niro
Nejnovější model Kia Niro debutoval 

v evropské premiéře na letošním ženev- 

ském autosalonu. Jde o nový nízkoemisní 

hybridní crossover, který předznamenává 

vývojový směr první specializované plat-

formy Kia určené pro ekologické modely 

této značky.

Kia Niro nabízí praktičnost, užitný pro-

stor a nízkou spotřebu paliva vyplývající 

z vyspělého hybridního pohonu. Hybridní 

pohon modelu Niro sestávající ze zážeho-

vé jednotky 1,6 litru GDI s přímým vstřiko-

váním, lithium-iontového polymerového 

akumulátorového modulu, elektromotoru 

32 kW a šestistupňové dvouspojkové pře-

vodovky produkuje v kombinovaném reži-

mu pouhých 88 g/km CO2 a vystačí si 

s 3,8 litru benzinu na 100 km jízdy.

Pestrá škála palubních  
technologií
Středobodem přístrojové desky v novém 

modelu Kia Niro je nejmodernější rozhra-

ní HMI (Human Machine Interface) auto-

mobilky Kia a systém palubního info-

tainmentu s velkým dotykovým disple-

jem o úhlopříčce 7 nebo 8 palců (naviga-

ce je dodávána na přání). Oba systémy 

nabízejí audio soustavu se šesti repro-

duktory, podporují připojení chytrých  

telefonů a audio přehrávačů prostřednic-

tvím Bluetooth. Milovníci hudby si mohou 

zvolit i novou audio soustavu s osmi  

reproduktory od JBL® o celkovém výko-

nu 320 W, včetně externího zesilovače.

Niro je kromě toho prvním modelem 

značky Kia s podporou technologie  

Android Auto™ na podporu komunikace 

s chytrými telefony vybavenými systémem 

Android verze 5.0 (Lollipop) a vyšší. Techno-

logie Android Auto™ zajistí propojení s tele-

Bezpečný vůz
Kia Niro nabízí vysoký standard ochrany 

cestujících i chodců. Niro je standardně 

vybaveno sedmi airbagy, disponuje pev-

nou karoserií s vysokým zastoupením 

kvalitnější vysokopevnostní oceli typu 

AHSS (Advanced High Strength Steel) 

a o vaši bezpečnost se starají také nej-

modernější technologie aktivní bezpeč-

nosti i nezávislé systémy pro předcháze-

ní nehodám.

V novém voze Kia Niro jsou k dispozici 

chytré bezpečnostní systémy DRiVE  

WISE, mezi které patří nezávislý systém 

nouzového brzdění (AEB – Autonomous 

Emergency Braking) s rozpoznáváním 

chodců, dále inteligentní tempomat 

(SCC – Smart Cruise Control) zajišťující 

bezpečný odstup od vpředu jedoucího 

vozidla nebo systém varování při opuště-

ní jízdního pruhu (LDWS – Lane Departure 

Warning System).

Zapomenout nesmíme také na sys-

tém pro udržování vozidla v jízdním 

pruhu (LKAS – Lane Keeping Assist 

System), který kontroluje polohu vozidla 

vzhledem k vodorovným pruhům 

na vozovce a automaticky koriguje 

směr jízdy v případě, že zaznamená vy-

bočování z jízdního pruhu, aniž by řidič 

použil směrový ukazatel.

Na závěr zmíníme ještě dva užitečné 

systémy. První z nich je systém sledo-

vání slepého úhlu Blind Spot Detection 

(BSD). BSD sleduje vzadu jedoucí vozi-

dla a opticky upozorňuje řidiče ve vněj-

ším zpětném zrcátku, pokud se v jeho 

mrtvém úhlu výhledu pohybuje jiné  

vozidlo. Druhým z avizované dvojice 

chytrých pomocníků je systém RCTA 

pro monitorování provozu za vozidlem, 

který upozorňuje řidiče na jiná vozidla 

pohybující se za ním na parkovišti bě-

hem couvání.

NOVÝ HYBRIDNÍ 
CROSSOVER  
KIA NIRO

Pestrá škála palubních technologií

KIAKIA

Nová Kia Niro

Na trh přichází sympatický hybridní automobil Kia Niro s inovovaným 
designem, bohatou nabídkou palubních technologií a úžasnou 
spotřebou 3,8 litru benzinu na 100 km jízdy.

fonem uživatele, který následně může při-

stupovat k aplikacím a funkcím chytrého  

telefonu prostřednictvím systému palubní-

ho infotainmentu (např. navigační služba 

Google Maps s hlasovým ovládáním, hands-

-free volání a posílání textových zpráv  

nebo rozpoznávání hlasu).

S ohledem na stále častější po-

užívání chytrých telefonů nabí-

zí Kia Niro nový systém bez-

drátového dobíjení mobil-

ních zařízení, aby si uživa-

telé mohli snadno dobí-

jet své mobilní přístroje 

i na cestách bez nut-

nosti propojování ka-

belem. Nabíječka 

o výkonu 5 W s ‘roz-

poznáváním cizích tě-

les’ se aktivuje okamži-

tě po položení kompati-

bilního přístroje do přihrádky 

ve spodní části středové konzoly. Nový hybridní crossover Kia Niro
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LEXUS RX 450H

LEXUSLEXUS

Nový Lexus RH 450h je plně hybridní SUV s okouzlujícím 
futuristickým designem a úctyhodným výkonem 313 koní.  
Jde o dokonalé spojení luxusu a krásy!

Patent na luxus
Lexus již v roce 1998 uvedl na trh svůj 

model RX, celosvětově první SUV nabí-

zející komfort luxusního sedanu. V ro-

ce 2004 představila automobilka Le-

xus jako první na světě luxusní model 

s hybridním pohonem 

– průkopnické SUV RX 

400h. Nyní přichází 

zbrusu nový model Le-

xus RX, který nabízí bez-

konkurenční úroveň kul-

tivovaného luxusu již 

ve standardu.

Zamilovat se je snadné
Nejnovější Lexus RX 450h je skutečně 

podmanivý vůz. Mimořádně působivý 

první dojem je dílem jedinečné masky 

chladiče ve tvaru vřetene, zasazené 

do chromového rámečku. Věřte, že 

do výrazných křivek modelu RX, jeho 

trojitých LED světlometů ve tvaru pís-

mene ‘L’ a 20“ kol s pěti paprsky se za-

milujete velmi rychle.

V kabině nového RX vás zaujmou ele-

gantní dekory z tmavého dřeva, gravíro-

vaného laserem pomocí pokrokové tech-

nologie Yamaha (proces špičkové povr-

chové úpravy zahrnující celkem devět 

kroků). Za novou úrovní luxusu značky 

Lexus stojí nejzručnější mistři výroby, 

označovaní jako Takumi, kteří hledají i ty 

nejdrobnější vady a sami ručně šijí přepy-

chové čalounění v interiéru vozu.

Záruka komfortní jízdy
Nový Lexus RX 450h je záru-

kou pohodlí pro řidiče 

a ostatní cestující. Během 

jízdy si můžete dokonale vy-

chutnat svou oblíbenou 

hudbu díky exkluzivní audio 

soustavě Mark Levinson® 

Premium Audio s 15 reproduktory.

Komfort i v těch nejparnějších ved-

rech vám zajistí uznávaná technologie 

Nanoe®, která vzduch v kabině vozu 

zbavuje pachů a současně dokáže zvlh-

čovat pokožku a vlasy. Do cíle přijedete 

svěží a plně připraveni na nové výzvy.

K ještě působivějším zážitkům přispí-

vá také velké a elegantní střešní okno, 

určené pro každého na palubě vozu.  

Díky posuvné přední části okna je mož-

né vychutnat si jízdu pod širým nebem 

skutečně naplno především v teplých 

letních měsících.

V zimě vás bude nové RX také rozmaz-

lovat, a sice vyhřívanými sedadly se sklá-

pěním pouhým stiskem tlačítka a spous-

tou místa před koleny i nad hlavou.

Inteligentní technologie
Nové RX je doslova nabito inteligentní-

mi technologiemi a chytrými nápady, 

jejichž cílem je zjednodušit vám život 

v dnešním hektickém a rychle ubíhají-

cím světě.

Displej HUD s projekcí na přední sklo 

pomáhá soustředit se na provoz před 

vámi, zatímco nad manévrováním v úz-

kých prostorách a snadným parkováním 

bdí systém panoramatického sledování 

situace kolem vozidla (PVM) společně 

s centrálním displejem o velikosti 12,3“.

Riziko střetu s překážkou před vozi-

dlem odhaluje milimetrový radar 

ve spolupráci s palubním počítačem. 

Je-li riziko vysoké, řidič je upozorněn 

akustickým i optickým varováním a sys-

tém zároveň zvýší tlak v brzdové sou-

stavě. Pokud systém vyhodnotí střet ja-

ko nevyhnutelný, začne podle potřeby 

sám brzdit a současně dotáhne přední 

bezpečnostní pásy.

V novém modelu Lexus RX 450h se 

můžete spolehnout také na vyspělý 

systém pro udržování vozidla v jízdním 

pruhu (A-LKA) a na adaptivní tempo-

mat, který udržuje přednastavenou 

vzdálenost mezi vámi a vpředu jedou-

cím vozem, a to i v případě, že vozidlo 

vpředu zrychluje a zpomaluje.

Obdivuhodný výkon
Průkopnický model RX 450h s nejnověj-

ší verzí pohonu Lexus Hybrid Drive inte-

ligentně spojuje zážehový agregát 3,5 

litru V6 s dvojicí elektromotorů v zájmu 

hladkého přenosu výkonu na všechna 

čtyři kola. Díky okamžitému nástupu to-

čivého momentu elektromotorů doká-

žete akcelerovat na 100 km/h za pou-

hých 7,7 sekundy a dosahovat přitom 

průměrných emisí CO2 jen 120 g/km.

Po přepnutí do režimu EV (elektro-

mobil) můžete prakticky neslyšně plout 

městem bez jediné kapky paliva a s nu-

lovými emisemi CO2 a NOX. Hybridní 

baterie modelu RX 450h nepotřebuje 

nikdy dobíjet a zabírá jen minimum mís-

ta, což znamená spoustu prostoru pro 

vaše zavazadla.

Okouzlující Lexus RH 450h

Luxus značky Lexus

Jedinečná maska chladiče ve tvaru vřetene

Objevte luxusní

Za novou úrovní luxusu značky Lexus stojí 
nejzručnější mistři výroby, označovaní 
jako Takumi, kteří hledají i ty nejdrobnější 
vady a sami ručně šijí přepychové  
čalounění v interiéru vozu.
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Přitažlivé Mitsubishi L200
Na nejnovějším pick-upu Mitsubishi 

L200 vás zaujme příjemná, moderní kon-

cepce exteriéru terénního vozu, kterou  

podtrhuje užší prostor mezi kabinou 

a ložným prostorem. Při pohledu zepře-

du musíme pochválit stylistické tvary 

hladce ubíhající od loga se třemi dia-

manty v masce chladiče ke světlome-

tům s vestavěnými LED světly pro denní 

svícení až po masivní nárazníky.

Velmi povedený terénní pickup
Nové Mitsubishi L200 páté generace na-

vazuje na úspěšnou historii svých před-

chůdců a v kategorii terénních pick-upů 

zaujímá hned několik prvenství: má nej-

nižší kombinovanou spotřebu již od  

6,4 l/100 km, může se pochlubit nejniž-

ším poloměrem otáčení 5,9 m, přepraví 

nejvíce nákladu díky největší povolené 

hmotnosti jízdní soupravy převyšující 

čtyři tuny a v neposlední řadě má nej-

propracovanější systém pohonu 4WD, 

který umožňuje jet se zařazeným poho-

nem všech kol jak v terénu, tak na silnici.

Nové Mitsubishi L200 se zvládne bro-

dit až 600 mm hlubokým potokem, doká-

že přepravovat náklad na korbě o hmot-

nosti až 960 kg a má tažnou kapacitu pří-

věsu 3 100 kg. Celkově tedy nové Mitsu-

bishi L200 přepraví až 4 060 kg nákladu.

Vynikající bezpečnost
Moderní pick-up Mitsubishi L200 využívá 

bezpečnostní konstrukci skeletu kom-

paktní karoserie Mitsubishi RISE (Reinfor-

ced Impact Safety Evolution), která výraz-

ně zvyšuje bezpečnost posádky při kolizi.

Karoserie vozu je extrémně robustní 

a zároveň lehká díky vysokopevnostní 

oceli, ze které je vyrobena. Při nárazu je 

posádka vozidla chráněná 7 airbagy. 

Systém SRS airbagů zahrnuje čelní air-

bagy, boční airbagy, okenní airbagy 

vpředu a kolenní airbag u řidiče, který 

značně snižuje riziko poranění dolních 

končetin.

O vynikající stabilitu vozu při zatá-

čení se stará systém Active Stability & 

Traction Control (ASTC), který nezávis-

le reguluje brzdnou sílu působící 

na kola. Senzory analyzují pohyb vozi-

dla a určují, zda nedochází k bočnímu 

prokluzu. Systém zároveň zabraňuje 

prokluzu kol při rozjezdu tak, že při-

způsobí výkon motoru, případně pro-

táčející se kola přibrzdí.

 Dalším bezpečnostním prvkem je sys-

tém Trailer Stability Assist (TSA), který zvy-

šuje stabilitu při jízdě s přívěsem. Pokud 

systém zachytí vybočení přívěsu, automa-

ticky začne regulovat výkon motoru 

a brzdnou sílu přenášenou na jednotlivá 

kola, aby stabilizoval jak vozidlo, tak přívěs.

Komfortní jízda
K vyššímu pohodlí na dlouhých cestách 

přispívá nastavitelný tempomat, který 

automaticky udržuje rychlost vozidla bez 

nutnosti používat plynový pedál. Systém 

se samočinně deaktivuje sešlápnutím 

brzdového pedálu.

Při jízdě se také můžete spolehnout 

na omezovač rychlosti bránící vozidlu 

Nové Mitsubishi L200 
PÁTÉ GENERACE

Nové Mitsubishi L200

Mitsubishi L200 páté generace

Mitsubishi L200 vás v terénu nezklame

Praktický pickup Mitsubishi L200   

Nový jednotunový pickup Mitsubishi L200 nabízí svěží líbivý design, 
motory nové generace s nejnižší spotřebou ve své třídě, výborné 
terénní schopnosti a vynikající bezpečnost.

MITSUBISHIMITSUBISHI

v překročení vámi nastavené rychlosti. 

Jestliže dojde při jízdě z kopce k překro-

čení nastavené rychlosti, objeví se vý-

stražná kontrolka na displeji a zazní zvu-

kový signál, který vás upozorní, že je za-

potřebí použít brzdy.

Nové Mitsubishi L200 disponuje také 

chytrým asistentem jízdy v pruzích 

(LDW). Jestliže vůz při rychlosti větší než 

65 km/h bez příčiny vybočí ze svého 

pruhu, bezpečnostní systém LDW tuto 

skutečnost pomocí kamer okamžitě de-

tekuje a upozorní řidiče rozsvícením vý-

stražné kontrolky a zvukovým signálem.

Dalším příjemným vylepšením je asi-

stent rozjezdu do kopce (HSA), který 

usnadňuje rozjezd do prudkého svahu. 

Systém HSA zabrání nechtěnému couv-

nutí tím, že po uvolnění brzdového pe-

dálu udržuje brzdnou sílu po dobu až 

dvou sekund, dokud řidič nesešlápne 

pedál plynu.

Nízké provozní náklady
K oblíbenosti nového modelu Mitsubishi 

L200 výrazně přispívají také inovace 

v oblasti snížení provozních nákladů. Nej-

novější terénní pickup Mitsubishi L200 

má nejnižší spotřebu paliva ve své třídě: 

jen 6,4 l/100 km. Dále se může pochlubit 

prodloužením intervalu výměny oleje 

z dřívějších 15 na 20 tisíc km, prodlouže-

ním intervalu kontroly ventilových vůlí 

z 30 na 60 tisíc km a prodloužením inter-

valu výměny chladicí kapaliny motoru 

z 60 na 180 tisíc km. 

Mitsubishi L200 používá bezúdržbový 

rozvodový řetěz a servisní interval automa-

tické převodovky, který byl dříve 80 tisíc 

km, nyní nahradilo bezúdržbové provedení.
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ROBUSTNÍ A PŘITAŽLIVÉ 
SUV PEUGEOT 2008

Nový PEUGEOT 2008 vás okouzlí svou silou a působivým SUV 
designem. Magické přitažlivosti tohoto SUV snadno podlehnete 
díky povedenému exteriéru a nejmodernějším technologiím 
na podporu řízení, bezpečnosti a konektivity.

Kompaktní a přitažlivé SUV
Nové SUV PEUGEOT 2008 je kompakt-

ním modelem s výraznou přední mas-

kou a inovativním designem. Kryty  

podběhů, vertikální maska chladiče 

a ochranné podprahové lišty mají 

za úkol chránit karoserii vozu, zatímco 

estetické prvky jako specifický tvar 

střechy, střešní lišty, ozdobný lem zad-

ních dveří a spoiler na víku zavazadlo-

vého prostoru propůjčují vozu velmi 

sympatický a zároveň robustní vzhled. 

Obzvlášť povedená je nová barva karo-

serie červená Ultimate, původně vyhra-

zená pro model 308 GTi.

Grip Control pro všechny situace
Nové SUV je vybaveno flexibilním systé-

mem Grip Control®, který působí pro-

střednictvím systému ESP na pohon 

předních kol a v kombinaci s 16’’ nebo 

17’’ pneumatikami 4Seasons Mud & 

Snow optimalizuje pohyblivost vozu 

2008 na různých typech vozovky. Tento 

systém je v nabídce pro motory s vyšším 

výkonem než 100 k a v kombinaci s ma-

nuální i automatickou převodovkou. 

Systém Grip Control® nabízí pět režimů, 

které volíte otočným ovladačem na středo-

vé konzoly: Standard (vhodný pro jízdu 

v běžném provozu na normálních silnicích), 

Sníh (jakmile vozidlo dosáhne rychlosti  

50 km/hod, systém se automaticky přepne 

do režimu Standard), Terén (pro jízdu 

na kluzkém povrchu, je aktivní do rychlosti 

80 km/h, pak se automaticky přepne do  

režimu Standard), Písek (uzpůsobený 

na sypký povrch, režim je funkční až 

do rychlosti 120 km/h, potom se přepne 

do režimu Standard) a ESP Off (vypnutý sys-

tém ESP, řidič přebírá úplnou kontrolu nad 

pohybem vozu až do rychlosti 50 km/hod.).

Moderní technologie
Nejnovější SUV značky Peugeot nabízí 

kromě protiskluzového systému také 

další bezpečnostní prvky. Systém Park 

Assist vám najde volné parkovací místo 

a poskytne vám aktivní asistenci při par-

kování nebo vyjetí z podélně nebo šikmo 

orientovaného stání. Při rychlosti do 8 km/h 

systém automaticky ovládá řízení a pře-

dává vám vizuální a zvukové informace. 

Řidič kontroluje zrychlení, brzdění a řa-

zení rychlostí – v případě manuální pře-

vodovky také spojkový pedál.

V modelu Peugeot 2008 také nalezne-

te nové zařízení Active City Brake, které 

v případě, že při jízdě v městském provo-

zu (v rychlosti do 30 km/h) hrozí riziko 

srážky, začne automaticky brzdit. Na čel-

ním skle je zabudovaný laserový snímač 

krátkého dosahu (Lidar), který detekuje 

překážky, jako je vůz jedoucí ve stejném 

směru nebo stojící vozidlo. Systém doká-

že automaticky aktivovat brzdění na plný 

výkon, aby zabránil kolizi nebo snížením 

rychlosti omezil její následky.

Příjemným vylepšením pro bezpečnou 

a komfortní jízdu 

je zadní kamera, 

která se aktivuje 

automaticky při  

zařazení zpětného 

chodu. Monitoruje 

prostor za zádí vozu a obraz přenáší 

na dotykový displej, aby řidič mohl při 

manévrování s vozem sledovat i skryté 

překážky.

Za zmínku stojí také funkce Mirror 

Screen, která vám umožní duplikovat 

a ovládat aplikace vašeho chytrého tele-

fonu kompatibilního s MirrorLink™ nebo 

Apple Carplay® přímo na dotykovém 7’’ 

displeji ve voze. Na displeji můžete také 

pohodlně ovládat veškeré funkce, výba-

vu a systémy ve voze.

Motory a převodovka EAT6
Nový PEUGEOT 2008 je poháněn tříválco-

vými benzinovými motory PureTech Euro6. 

Pro vyšší komfort řízení je motor 1.2 Pure-

Tech 110 k S&S v nabídce 

i s automatickou šestistupňo-

vou převodovkou EAT6, s níž je 

řazení převodů rychlé a plynulé. 

Zvolit si můžete také dieselové 

motory 1.6 BlueHDi, které využí-

vají technologii BlueHDi. U všech výkono-

vých variant emise CO2 v kombinovaném 

provozu nepřesáhnou 97 g/km a spotřeba 

je pouhých 3,7 l/100 km.

Příjemným vylepšením pro bezpečnou a komfortní 
jízdu je zadní kamera, která se aktivuje automaticky 
při zařazení zpětného chodu. 

Nové SUV PEUGEOT 2008

Magicky přitažlivý PEUGEOT

Interiér vozu PEUGEOT 2008

PEUGEOTPEUGEOT
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Komplexní bezpečnost
Nejbezpečnější jízda je ta bez nehod. Pro-

to byl vyvinut špičkový přednárazový sys-

tém Subaru EyeSight na podporu řízení, 

který má zajistit, aby k nehodám vůbec 

nedocházelo. 

Systém EyeSight ulehčuje práci řidiči 

a přispívá k vyššímu pocitu bezpečí, neboť 

je vybaven dvojicí kamer a podobně jako 

druhý pár očí sleduje vozovku před auto-

mobilem. Snímá barevný prostorový obraz 

a zajišťuje špičkové rozpoznávání obrazu, 

téměř stejně dobře jako lidské oči. Pomocí 

obrazu z obou kamer pak systém přesně 

určuje tvar, rychlost a vzdálenost jednotli-

vých objektů – rozezná nejen jiná vozidla, 

ale i motocykly, jízdní kola a chodce. Zjistí-

-li potenciální nebezpečí, varuje řidiče 

a podle potřeby začne i brzdit, aby napo-

mohl vyhnout se nehodě. Verze EyeSight 

3.0 obsahuje i funkci adaptivního tempo-

matu a nouzového brzdění před nehodou.

EyeSight aktivně podporuje  
bezpečnou jízdu
Technologie EyeSight nekončí tím, že 

pouze udržuje přednastavenou rychlost 

jako tradiční tempomat. Když rozpozná 

vozidlo jedoucí vpředu, začne monitoro-

vat odstup a vzájemný rozdíl v rychlos-

tech. Adaptivní tempomat následně při-

způsobí rychlost tak, aby se udržovala 

nastavená vzdálenost od vpředu jedou-

cího vozidla. 

EyeSight přizpůsobuje výkon motoru, 

řazení a brzdění, aby rychlost vozu odpo-

vídala dopravní situaci, a to v rozmezí cca 

od 0 do 180 km/h. Adaptivní tempomat 

byl koncipován především pro použití 

na dálnicích, rychlostních silnicích a po-

dobných komunikacích. Dokáže rozpoznat 

vpředu jedoucí vozidlo i jeho brzdová 

světla a následně za vás udržovat správné 

tempo při popojíždění v kolonách s ohle-

dem na maximální pohodlí na dlouhých 

cestách.

Ideální pomocník pro jízdu  
v kolonách
Popojíždění v kolonách je únavné a díky 

tomu i nebezpečné, protože snižuje po-

zornost řidiče. Systém EyeSight řeší i ty-

to situace. Pokud automobil stojí a sys-

tém EyeSight rozpozná, že se kolona 

opět začala hýbat, aktivuje funkci upo-

zornění na rozjezd vozidla vpředu, tzv. 

LVSA – Lead Vehicle Start Alert. Ten dá 

řidiči pomocí akustického signálu a bli-

kající kontrolky vědět, že nastal čas rea-

govat.

EyeSight zabrání srážce
Pokud systém EyeSight detekuje pře-

kážku před vozidlem a řidič se rozjede 

vpřed namísto vzad, přednárazová re-

gulace výkonu motoru reaguje pomocí 

několika krátkých zvukových znamení, 

rozbliká se kontrolka a přiškrtí výkon 

motoru, aby se zamezilo čelnímu střetu 

vozidla.

Pokud systém přednárazového brz-

dění rozpozná hrozící střet s vozidlem 

nebo jinou překážkou vpředu, dokáže 

SUBARU EYESIGHT

UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE

Subaru Levorg se systémem EyeSight

Dvojice kamer se systémem EyeSight Elegantní a bezpečný vůz Subaru Levorg

SUBARUSUBARU

na tuto skutečnost řidiče upozornit, a to 

akusticky i pomocí kontrolky na přístro-

jovém panelu. Pokud řidič nereaguje 

a nedělá nic pro to, aby se střetu vyhnul, 

systém může automaticky začít brzdit 

s cílem omezit nárazovou sílu, případně 

se nehodě zcela vyhnout. Pokud řidič 

reaguje vyhýbacím manévrem ve snaze 

se střetu vyhnout, může se zapojit před-

nárazový brzdový asistent s cílem po-

moci nehodě předejít.

EyeSight neodvádí pozornost
Subaru zavádí u svých vozů novou funkci 

EyeSight, kdy se provozní stavy a varování 

systému ve zjednodušené podobě promí-

tají pomocí LED prvků na čelní sklo. Řidič 

tak nemusí zbytečně odklánět zrak od vo-

zovky. Nastavení zobrazování lze jedno-

duše přizpůsobovat v uživatelském roz-

hraní. Tato funkce je součástí Advanced 

Safety Package ve variantě Comfort 

a Sport. 

Nezávislé testy potvrzují  
spolehlivost systému EyeSight
Vozy Subaru vybaveny systémem EyeSight 

sbírají nejvyšší možné známky v testech 

bezpečnosti po celém světě. Potvrzením 

je titul Superior od institutu IIHS v USA či 

nejvyšší hodnocení ASV+ (Advanced Safety 

Vehicle Plus) od JNCAP, která je japon-

skou obdobou Euro NCAP. EyeSight oce-

nilo nejvyšším možným skóre i japonské 

Ministerstvo zemědělství, infrastruktury, 

dopravy a turismu a také Národní agentu-

ra pro bezpečnost automobilů a pomoc 

obětem nehod (Nasva). 

Vůz Subaru Levorg modelového  

roku 2017 získal v roce 2016 i nejvyšší, 

pětihvězdičkové, hodnocení v testu bez-

pečnosti nezávislé agentury Euro NCAP.

Nezávislé testy prokázaly, že technologie EyeSight jako jediná 
dokáže skutečně zabránit srážce!

Přednárazový systém EyeSight
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NOVÉ SUV ŠKODA KODIAQ

ŠKODA KODIAQŠKODA KODIAQ

Na trh přichází dlouho očekávané a velmi sympatické SUV značky 
ŠKODA s modelovým označením KODIAQ. Čím vás KODIAQ uchvátí? 
Robustním a dravým designem, bohatou výbavou a medvědí silou.

To nejlepší od značky ŠKODA
Nejnovější model značky ŠKODA se se-

bevědomým označením KODIAQ vstoupí 

na trh začátkem roku 2017 s tím nejlep-

ším, co značka ŠKODA nabízí: s elegant-

ním a zároveň dravým designem, mimo-

řádnou nabídkou prostoru 

a inovativními technologie-

mi. Rozsáhlá ofenzíva mo-

delů SUV značky ŠKODA 

začíná!

Chytré asistenční  
systémy
Novinkou v portfoliu chytrých asistenč-

ních systémů je asistent pro couvání 

s přívěsem Tow Assist: pokud má ŠKODA 

KODIAQ připojen přívěs, při pomalém 

couvání převezme systém řízení vozu. Při 

couvání bez přívěsu nový asistent Mano-

euvre Assist brzdí, jakmile za vozem ro-

zezná překážku. Umožňuje to vylepšená 

funkce zadních parkovacích senzorů.

Novinkou je pro značku ŠKODA také 

systém Area View. Díky širokoúhlým ob-

jektivům kamer umístěným na přídi, zádi 

vozu a v plastových ochranných prvcích 

vnějších zpětných zrcátek se na palub-

ním monitoru zobrazuje několik různých 

pohledů na okolí vozu. Mezi nimi je i vir-

tuální pohled z ptačí perspektivy a 180° 

záběry z okolí přídě a zádě vozu.

ŠKODA KODIAQ nabízí sériově dodá-

vaný systém Front Assist včetně funkce 

nouzové brzdy City. Tento systém umí 

pomocí radaru rozpoznat nebezpečné  

situace způsobené jinými vozidly nebo 

objekty před automobilem a je-li to nutné, 

varuje řidiče. V případě potřeby vůz čás-

tečně nebo zcela zabrzdí. 

Také adaptivní tempo-

mat Adaptive Cruise Cont-

rol (ACC) funguje pomocí 

radaru a pomáhá řidiči udr-

žovat zvolenou rychlost 

a odstup vozu ŠKODA KO-

DIAQ od následovaného vozidla. Sys-

témy Lane Assist, Blind Spot Detect 

a Rear Traffic Alert pomáhají řidiči při 

udržování směru v jízdním pruhu. Po-

mocí radaru na zádi vůz hlídá mrtvé 

úhly v okolí vozu a pomáhá pří couvání 

z parkoviště. Je-li vůz současně vyba-

ven systémy Lane Assist a ACC spolu 

s převodovkou DSG, získává navíc 

i funkci Traffic Jam Assist. Tento asistent 

dokáže v hustém provozu s vozem sám 

popojíždět, brzdit a udržovat jízdu 

v pruhu, a to do rychlosti 65 km/h. 

Zavazadlový prostor
S objemem 720 až 2 065 l (při sklopení 

zadních sedadel) nabízí ŠKODA KODIAQ 

největší zavazadlový prostor ve své tří-

dě. Je-li vůz vybaven volitelným seda-

dlem spolujezdce se sklopným opěra-

dlem, vejdou se do SUV předměty 

o délce až 2,80 m. Součástí volitelné vý-

bavy jsou elektricky ovládané páté dve-

ře, které lze otevírat a zavírat pohybem 

nohy pod nárazníkem nebo tlačítkem 

v interiéru. 

Co se týče rozvržení prostoru v inte-

riéru vozu, má pro vás ŠKODA KODIAQ 

velké překvapení. Na přání můžete  

mít vůz vybavený o další dvě sedadla 

ve třetí řadě. ŠKODA KODIAQ je tak  

prvním sedmimístným modelem  

v novodobé historii značky ŠKODA.

Motory a převodovky
Paletu motorů pro uvedení modelu ŠKODA 

KODIAQ na trh tvoří pět agregátů, dva 

motory TDI a tři TSI. Jejich objem se po-

hybuje od 1,4 do 2,0 l, výkon od 92 kW 

(125 k) do 140 kW (190 k). Všechny motory 

jsou vybaveny systémem Start-Stop.  

Dieselový motor TDI má proklamovanou 

spotřebu od 5 l nafty na 100 km a spotře-

ba benzinového motoru dle NEFZ činí 

6,0 l na 100 km.

Novou ŠKODU KODIAQ si můžete 

pořídit v závislosti na konkrétní moto-

rizaci buď s šestistupňovou manuální 

převodovkou nebo s převodovkou 

DSG se šesti nebo sedmi stupni. Nová 

sedmistupňová dvouspojková převo-

dovka má ve voze značky ŠKODA pre-

miéru. Převodovka DSG je kompaktní 

a umožňuje bleskurychlé a komfortní 

řazení.

Driving Mode Select
Na přání si můžete do velkého SUV 

ŠKODA KODIAQ pořídit komfortní sys-

tém pro volbu jízdního profilu Driving 

Mode Select. Ten řidiči umožňuje 

zvolit, zda bude motor, převodovka 

DSG, posilovač řízení, klimatizace 

a další systémy pracovat v režimu 

Normal, Eco, Sport nebo Individual. 

Verze s pohonem 4×4 nabízí navíc 

i režim Snow, který je určen pro jízdu 

po silnici a nemá žádné rychlostní 

omezení.

Při couvání bez přívěsu nový asistent 
Manoeuvre Assist brzdí, jakmile 
za vozem rozezná překážku.

Nové SUV ŠKODA Kodiaq

Rodinný vůz ŠKODA Kodiaq

Atraktivní SUV ŠKODA Kodiaq
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Oceňovaná ŠKODA Fabia
Model ŠKODA Fabia je velmi oblíbeným 

vozem nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. 

To dokazuje zisk několika prestižních oce-

nění. ŠKODA Fabia se stala Autem roku 

2015 v České republice, byla oceněna titu-

lem What Car? Car of the Year 2015, získa-

la pět hvězd v bezpečnostních testech 

Euro NCAP a také obdržela prestižní oce-

nění Red Dot Award za produktový design.

Pojďme se blíže podívat na pětihvěz-

dičkové hodnocení od European New 

Car Assessment Programme (Euro 

NCAP). Toto nezávislé konsorcium evrop-

ských ministerstev dopravy, automobilo-

vých klubů, pojišťoven a organizací 

na ochranu spotřebitelů udělilo nové  

Fabii nejlepší hodnocení pěti hvězd ve 

všech hodnocených kategoriích (ochrana 

dospělých cestujících, bezpečnost dětí, 

bezpečnostní asistenční systémy 

a ochrana chodců). Velmi dobře byla 

hodnocena zvláště stabilita kabiny vozu. 

Při hodnocení bezpečnosti dětí dosáhla 

nová ŠKODA Fabia maximálního počtu 

bodů za ochranu dětí ve věku 18 měsíců 

a velmi dobré hodnocení dostala i za 

ochranu tříletých dětí.

Nejbezpečnější ve své třídě
Všechny vozy Fabia jsou standardně  

vybaveny šesti airbagy a systémem ESC 

(Electronic Stability Control), který pomá-

há řidiči zvládat krizové situace, když se 

vůz dostane do smyku.

Dalším strážným andělem na palubě 

je systém Front Assist s funkcí automa-

tického brzdění. Ten společně s vámi sle-

duje, co se děje před vozidlem, a může 

vás tak upozornit na blížící se nebezpečí. 

Je schopen sám zabrzdit, a tím zmírnit 

následky nehody nebo jí případně zcela 

zabránit. 

Velmi užitečným bezpečnostním  

systémem je také Adaptivní tempomat 

(ACC), který udržuje bezpečnou vzdále-

nost od vozidla vpředu při zvolené rych-

losti. Ovládá motor a brzdy, aby mohl  

automaticky zrychlovat nebo zpomalovat 

podle potřeby.

Zapomenout nesmíme ani na asis-

tenta rozpoznání únavy (Driver Alert), 

který varuje řidiče vozu ŠKODA Fabia 

před přicházející únavou. Systém sledu-

je na základě pohybů volantu chování ři-

diče a vyhodnocuje míru jeho únavy. 

V případě potřeby ho akusticky i vizuál-

ně upozorní na nutnost přerušení jízdy 

a odpočinku hlášením na displeji palub-

ního počítače „Zjištěna únava – Přestávku 

prosím“.

Smartphone na čtyřech kolech
Fabia je vůbec prvním vozem značky 

ŠKODA, který umožňuje propojit automo-

bil s chytrým telefonem na zcela nové 

úrovni. Prostřednictvím mimořádné vý-

bavy SmartLink (používá technologii 

MirrorLink™) lze aplikace z kompatibilní-

ho chytrého telefonu zobrazovat a ovlá-

dat na dotykovém displeji autorádia. Tak-

to lze například poslouchat hudbu, 

komunikovat přes sociální sítě nebo se 

nechat vést navigací.

121 barevných kombinací
ŠKODA Fabia je dostupná ve 14 odstí-

nech barev karoserie a ve čtyřech barev-

nostech interiéru. 

Můžete si zvolit 

odlišnou kombi-

naci střechy 

včetně A-sloupků, 

krytů vnějších 

zpětných zrcátek 

a 15“ nebo 16“ 

kol z lehké slitiny. Na výběr máte čtyři 

kombinační barvy: bílou, červenou, stří-

brnou a černou. Dohromady tak získáte 

121 barevných kombinací.

Více prostoru pro zavazadla
ŠKODA Fabia třetí generace nabízí ještě 

více prostoru pro zavazadla než kdy 

předtím. Základních 330 litrů patří v seg-

mentu malých vozů k absolutní špičce. 

Sklopením zadních opěradel můžete 

přepravní kapacitu hatchbacku zvětšit 

na 1 150 litrů. 

Nové úsporné 
motory 
Nejnovější 

ŠKODA Fabia 

přijíždí s novou 

generací výkon-

ných benzinových a dieselových motorů. 

Pohonné jednotky disponují výkonem 

od 44 do 81 kW a průměrnou spotřebou 

3,6 až 4,8 l/100 km.

BEZPEČNÁ A OSOBITÁ, 
NOVÁ ŠKODA FABIA

Nová ŠKODA Fabia

Osobitá ŠKODA Fabia

ŠKODA Fabia 
nabízí 121 barevných kombinací

Více prostoru pro zavazadla než kdy předtím

Nová ŠKODA Fabia se stala Autem roku 2015 v České republice, získala pět 
hvězd v bezpečnostních testech Euro NCAP a nabízí 121 barevných kombinací.

ŠKODA FABIAŠKODA FABIA

Nejbezpečnější ve své třídě

Fabia je vůbec prvním vozem 
značky ŠKODA, který umožňuje 
propojit automobil s chytrým 
telefonem na zcela nové 
úrovni.
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Nejprodávanější vůz světa
V České republice Toyota zaznamenala 

za prvních devět měsíců letošního roku 

celkem 5308 uzavřených smluv, což je 

meziroční nárůst o 50 %. Historický re-

kord přineslo září s 918 

prodanými vozy. Největší 

nárůst prodejů oproti loň-

skému roku dosáhly mode-

ly Avensis (+216 %), Corolla 

(+213 %) a RAV4 (+53 %).

A jak je na tom automo-

bilka Toyota v prodeji nových vozů ve svě-

tě? Jedním slovem: výborně! Toyota Corolla 

je podle společnosti Focus2Move, která 

pravidelně sestavuje žebříčky nejprodáva-

nějších automobilů světa, celosvětově nej-

prodávanějším vozem v prvním pololetí ro-

ku 2016. Prodalo se jí přes 634 tisíc.

Sedmým nejprodávanějším vozem se 

stala Toyota RAV4 s téměř 347 tisíci vozy, 

což představuje více než 10% nárůst 

oproti stejnému období v roce 2015. Os-

mé místo patřilo Toyotě Camry (339 tisíc) 

a čtrnáctým nejžádanějším vozem se  

stal pick-up Toyota Hilux (287 tisíc).

Toyota Corolla v novém kabátě
Nejnovější Toyota Corolla má svěží mo-

derní look, a to především díky tomu, že 

celá přední část vozu prošla kompletní 

stylistickou proměnou s důrazem 

na současné pojetí elegance a posílení 

reprezentativnějšího charakteru. Vybírat 

si můžete z devíti různých odstínů karo-

serie, z toho tři jsou nové: zlatá Platinum, 

červená Tokyo a hnědá Earth.

Interiér nového modelu 

Toyoty Corolla byl také zásad-

ně přepracován a nabízí vý-

razně modernizované palubní 

technologie. Z intuitivních pa-

lubních technologií jde o nový 

7“ dotykový displej Toyota Touch® 2 

včetně výrazné modernizace mapové 

navigace Go s tříletou aktualizací map či 

nový multi-informační displej o úhlopříčce 

4,2“ před řidičem.

Nová modelová řada Toyota Corolla 

přináší posádce i řidiči vyšší jízdní po-

hodlí a lepší ovladatelnost vozu. Novin-

kou je řada opatření k potlačení přenosu 

hluku, vibrací a chvění do kabiny vozu.

Bezpečnostní paket 
Toyota Safety Sense
Nová Toyota Corolla 11. generace nabízí 

vyspělý bezpečnostní systém Toyota 

Safety Sense, který je v ČR součástí stan-

dardní výbavy vozu, pokud si pořídíte 

střední stupeň výbavy Active či vyšší. Sys-

tém zpracovává informace poskytované 

malou kamerou v horní části čelního skla 

(s optickým i laserovým snímáním) a na-

pomáhá předcházet nehodám nebo 

zmírňovat jejich následky za nejrůznějších 

dopravních situací. Součástí paketu Toyo-

ta Safety Sense je bezpečnostní systém 

pro předcházení kolizím (PCS), systém 

pro hlídání jízdních pruhů (LDA), systém 

rozpoznávání dopravních značek (RSA) 

a automatická dálková světla (AHB).

Přitažlivá základní výbava
Nová Corolla se v České republice 

prodává od srpna 2016. S novou Co-

rollou uvedla Toyota i novou základní 

výbavu Live. Tato výbava obsahuje 

LED světla denního svícení, elektricky 

ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka 

s ukazateli směru v barvě karoserie, 

dálkově ovládané centrální zamykání, 

manuální klimatizaci, 7 airbagů včetně 

kolenního a audiosystém s rádiem, 

CD přehrávačem a Bluetooth®  

hands-free.

Limitovaná Edice 50
K 50. výročí modelu Corolla přichystala 

Toyota navíc také mimořádnou nabídku, 

limitovanou Edici 50. Toyota Corolla 1,6 

Valvematic s manuální převodovkou 

ve výbavě Active Trend+ obsahuje lu-

xusní výbavu, jakou jsou 16“ disky kol 

z lehkých slitin, stěrače předního okna 

se senzorem deště, zatmavená boční 

okna a zadní okno, vyhřívání předních 

sedadel, přední a zadní parkovací sen-

zory, automatická dvouzónová klimati-

zace, multimediální systém Toyota 

Touch® 2 se 7“ dotykovou obrazovkou  

či paket bezpečnostních technologií 

Toyota Safety Sense.

Úsporné motory
Nová Toyota Corolla se může pochlubit 

kombinovanou spotřebou 4 litry 

na 100 km u dieselového motoru 1,4D – 

4D 6 M/T. Další tři typy nabízených ben-

zinových motorů (1,33 Dual VVT-i 6 M/T, 

1,6 Valvematic 6 M/T a 1,6 Valvematic 

Multidrive S) mají spotřebu od 5,6 litrů 

do 6 litrů na 100 km.

Vylepšená 
TOYOTA CORROLA 
11. GENERACE

Nejnovější Toyota Corolla

Vylepšená Toyota Corrola 11. generace

Toyota v roce 2016 slaví obdivuhodné 50. výročí úspěšného 
modelu Toyota Corolla. Vylepšená verze 11. generace přináší 
modernizovaný design a špičkové palubní technologie.

TOYOTATOYOTA

Legendární a nová Toyota Corolla

Nejnovější Toyota Corolla má svěží moderní 
look, a to především díky tomu, že celá 
přední část vozu prošla kompletní  
stylistickou proměnou.
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Komfortní Volkswagen Touran
Nejnovější Volkswagen Touran myslí na va-

še individuální pohodlí i potřeby velké rodi-

ny. Díky své variabilní koncepci prostoru se 

dokáže proměnit v sedmimístný či pěti-

místný automobil nebo na trans-

portní vozidlo. Druhou i třetí řadu 

sedadel lze totiž velmi snadno 

sklopit. Objem zavazadlového 

prostoru v pětisedadlové verzi při-

tom činí až 834 litrů.

Úžasnou variabilitu najdete ta-

ké v největším zavazadlovém pro-

storu v této automobilové třídě. 

Po otevření velkých zadních výklopných 

dveří vás Touran překvapí flexibilním zava-

zadlovým prostorem, ve kterém najdete až 

47 úložných přihrádek a odkládacích pro-

stor.

K většímu pohodlí také přispívají indivi-

duálně nastavitelná vyhřívaná sedadla 

ergo Active, která se na přání dodávají buď 

pro místo řidiče, nebo pro obě přední místa. 

Tato speciální sedadla nesou od 8. prosin-

ce 2011 pečeť nezávislé společnosti pro 

zdravá záda – Aktion Gesunder Rücken e.V. 

(AGR) „Geprüft & empfohlen“ (Testováno & 

doporučeno), která označuje produkty ma-

jící příznivý vliv na zdraví zad.

Sympatický rodinný vůz Volkswagen 

Touran myslí také na zajištění příjemné ces-

tovní teploty pro pasažéry. Najít tu správ-

nou teplotu zejména v případě, že v autě 

cestuje více osob, může být poměrně složi-

té, ale díky třízónové klimatizaci 

„Pure Air Climatronic“ patří diskuse 

o nastavení teploty minulosti.

Příjemným doplňkem na přání je 

také panoramatické výklopné/po-

suvné střešní okno, které vám zajistí 

více světla i lepší výhled.

Individuální jízdní profil
Díky volbě jízdního profilu, která se dodává 

na přání, můžete zcela podle svých před-

stav přizpůsobit pohon, charakteristiku ří-

zení, dvouspojkovou převodovku DSG a do-

konce i nastavení klimatizace. Umožní vám 

CHYTRÝ A ÚSPORNÝ  
VOLKSWAGEN TOURAN

VOLKSWAGENVOLKSWAGEN

Úžasnou variabilitu najdete také 
v největším zavazadlovém prostoru 
v této automobilové třídě. Po otevření 
velkých zadních výklopných dveří  
vás Touran překvapí flexibilním 
zavazadlovým prostorem.

Nový Volkswagen Touran je moderní rodinný vůz. Řidiči i cestujícím 
nabízí bezpečí, pohodlí, variabilní prostor a vyspělé technologie.

to jednotlivé volby jízdního profilu „Indivi-

dual“. Pokud chcete jet mimořádně hospo-

dárně, stačí pouze přepnout z jízdního mó-

du „Normal“ na jízdní mód „Eco“.

Nový Volkswagen Touran

Chytré asistenční systémy
I v husté dopravě můžete zůstat zcela v kli-

du. Nový Volkswagen Touran disponuje 

chytrým bezpečnostním systémem ACC & 

Front Assist, který za vás sleduje dopravu 

před vozidlem.

V kolonách a dopravních zácpách 

a v případě, že je váš Volkswagen vybaven 

dvouspojkovou převodovkou DSG, systém 

brzdí váš automobil až do úplného zastave-

ní a v závislosti na situaci během krátké do-

Systém „Front Assist“ má také funkci 

nouzového brzdění City, která najde uplat-

nění ve váznoucím městském provozu. Při 

rychlostech od 5 do 30 km/h v posledním 

okamžiku před nárazem reaguje na hrozící 

kolizi a zahájí nouzové brzdění.

Tím ale výčet vyspělých bezpečnost-

ních systémů v novém Touranu nekončí. 

V případě, že váš Touran začne opouštět 

jízdní pruh, „Lane Assist“ vás na to upozorní 

lehkým protipohybem řízení. Je-li systém 

zapnutý, aktivuje se automaticky při rych-

lostech nad 65 km/h. 

Pochvalu si zaslouží také asistent pro 

couvání s přívěsem „Trailer Assist“. Ten 

za vás při couvání s přívěsem přebírá 

v rámci limitů systému ovládání volantu. Vy 

pouze zařadíte zpátečku, stisknete tlačítko 

parkovacího asistenta a pomocí ovladače 

natočení vnějších zpětných zrcátek zadáte 

směr, kterým by se měl přívěs pohybovat.

Úsporný provoz
Nový Volkswagen Touran si můžete pořídit 

se vznětovým motorem TDI o objemu 1.6 li-

tru (85 kW/115 koní) nebo silnější variantu 

o objemu 2.0 litru (110 kW/150 koní nebo 

140 kW/190 koní). Dieselové motory TDI 

jsou vybavené technologií Common Rail, 

která zajišťuje maximální sílu při nízké spo-

třebě paliva (od 4.4 l do 4.8 l/100 km).

V nabídce jsou také úsporné benzinové 

motory: 1.2 TSI (81 kW/110 koní) s kombino-

vanou spotřebou od 5.4 l/100km nebo 1.4 

TSI (110 kW/150 koní) s kombinovanou spo-

třebou od 5.6 l/100 km.

by opět pokračuje v jízdě. Za jízdy pak sys-

tém v rámci daných možností udržuje od-

stup od vpředu jedoucího vozu, a to až 

do rychlosti 160 km/h.

Pohled od interiéru

Praktický Volkswagen Touran
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Luxusní elektromobil  
DS E-Tense GT 
Elektromobil DS E-Tense je designovou 

perlou mezi atraktivními vozy GT. Tento vůz 

byl 4. září 2016 zvolen nejkrásnějším vozem 

soutěže Chantilly Arts & Élégance Richard 

Mille a musíme dát porotě za pravdu, že jde 

o výjimečně přitažlivý sportovní vůz.

Soutěže Concours d’Élégance se zúčast-

nilo osm koncepčních vozů prestižních lu-

xusních značek a každý z nich doprovázela 

modelka oblečená do šatů jednoho z návr-

hářů. Vítěznou dvojici zvolila porota expertů: 

piloti, mechanikové, novináři, designéři, ma-

líři a velmi často sběratelé… všechny spojo-

valo jedno: vášeň pro automobily.

K vítězství v soutěži se během předá-

vání ceny vyjádřil generální ředitel znač-

ky DS Yves Bonnefont: „Značka DS, která 

se této výjimečné akce účastní od sa-

motného počátku, je hrdá, že dnes zís-

kal její vůz DS E-Tense hlavní cenu 

v Concours d’Élégance, která je oceně-

ním avantgardního ducha, jenž značku 

doprovází ve všem, co dělá, a je součástí 

naší ambice ztělesňovat v automobilo-

vém průmyslu know-how francouzské-

ho světa luxusu. Vůz DS E-Tense je hma-

tatelným důkazem práce, kterou odvá-

díme, a konkrétním způsobem předsta-

vuje budoucnost značky.“

Vůz DS E-Tense ukazuje cestu, kterou 

se v budoucnosti bude značka DS ubírat. 

Je zřejmé, že nás čeká budoucnost špičko-

vých technologií a elegance. Designéři DS 

vůz propracovali do sebemenších detailů, 

vytvořili nádhernou masku chladiče a futu-

ristickou palubní desku. Výroba prvků ka-

biny si vyžádala 800 hodin práce, při které 

spolupracovaly i značky Moynat (výrobce 

zavazadel), BRM Chronographes (výrobce 

hodinek) a Focal (výrobce reprobeden). 

Vůz DS E-Tense je poháněn výkonným 

elektromotorem o výkonu 402 k s točivým 

momentem 516 Nm. Tento unikátní vůz do-

káže zrychlit z 0 na 100 km/h za 4,5 sekun-

dy, má nulové emise a také se může po-

chlubit dojezdem až 360 km.

Na závěr článku o magicky přitažlivém 

elektromobilu DS E-Tense ještě přidáme 

informaci, že francouzská značka DS 

vznikla oficiálně v Paříži 1. června 2014 

s ambicí umožnit francouzskému auto-

mobilovému průmyslu zařadit se mezi lu-

xusní segmenty. Do dnešního dne regist-

ruje značka DS 600 000 prodaných vozů. 

Elektromobil Nissan e-NV200  
získal cenu German Commercial 
Vehicle Award za rok 2016
Nyní si představíme další oceněný elekt-

romobil, ale tentokrát půjde o zcela jinou 

soutěž. Ve speciální kategorii Elektricky 

poháněných městských rozvážkových vo-

zidel získal německou cenu German 

Commercial Vehicle Award 2016 elektro-

mobil Nissan e-NV200. Tato kompaktní 

dodávka, spojující v sobě plně elektrické 

hnací ústrojí a velkou přepravní kapacitu, 

je vůbec prvním vozem, kterému byla 

udělena cena vyjadřující uznání za vyni-

kající vozidlo v kategorii elektrických užit-

kových vozů. 

Cenu German Commercial Vehicle 

Awards udělují německé oborové časopisy 

Handwerk-Magazin a Deutschen Hand-

werks Zeitung a je považována za důležitý 

ukazatel kvality 

v tomto sekto-

ru. Letošního 

testování se zú-

častnilo celkem 

15 majitelů fi-

rem a špičko-

vých odborníků 

z různých oborů. Testování standardních 

dodávek se vznětovými motory bylo letos 

poprvé rozšířeno i na elektrické dodávky. 

Gareth Dunsmore, ředitel společnosti  

Nissan Europe pro elektromobily, uvedl:  

„Je skvělé vidět, že naše plně elektrické lehké 

užitkové vozy získávají uznání odborníků 

z oboru i obchodníků. V posledních pěti le-

tech stále více zákazníků přechází na elektro-

mobily – na Nissan LEAF a e-NV200 – a firem-

ní zákazníci v tomto ohledu nejsou výjimkou. 

Díky oceňovaným produktům, jako je dodávka 

Nissan e-NV200 a osobní verze Evalia, jsou 

cenově výhodné a bezemisní rozvážky a pře-

prava každodenní realitou pro malé firmy 

a obchodníky ve městech po celé Evropě.”

Nissan e-NV200 se pyšní nákladovým 

prostorem o objemu přes 4,2 m3, maxi-

málním užitečným zatížením 770 kg 

a s přehledem zvládne naložit dvě euro-

palety. Nakládku a vykládku usnadňují 

posuvné boční dveře na obou stranách 

vozu a široce otevírané zadní dveře.

Vůz pohání elektromotor odvozený 

z pohonné jednotky Nissanu LEAF vyba-

vený bateriemi, které lze dobít z 0 na 80 % 

za méně než 30 minut. 

Nissan e-NV200 

je dostupný jako 

van, Combi či v pl-

ně vybavené osob-

ní verzi Evalia a má 

velmi nízké provoz-

ní náklady – nákla-

dy na pohon začí-

nají od pouhých 0,03 eur (0,81 Kč) na km 

a má o 40 % nižší servisní náklady v po-

rovnání s ekvivalentním vozidlem se 

vznětovým motorem.

ALTERNATIVNÍ POHONY 
AUTOMOBILŮ – III

Moderní dodávka s elektromotorem

Futuristický interiér

Oceněný vůz Nissan e-NV200Luxus a krása

Ve třetím díle seriálu věnovaném alternativním pohonům se dočtete o luxusním 
elektromobilu DS E-Tense s výkonem 402 koní a také vám představíme vůz 
Nissan e-NV200, jehož náklady na pohon se pohybují již od 0,81 Kč na kilometr.

ALTERNATIVNÍ POHONY 
AUTOMOBILŮ – III

ALTERNATIVNÍ POHONY 
AUTOMOBILŮ – III

Oceněný elektromobil DS

Nissan e-NV200 se pyšní 
nákladovým prostorem 
o objemu přes 4,2 m3, 
maximálním užitečným 
zatížením 770 kg
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Volvo Cars oficiálně spustili  
projekt autonomního řízení 
Společnost Volvo Cars oficiálně spustila 

projekt Drive Me, který je tím nejambicióz-

nějším a nejprogresivnějším veřejným expe-

rimentem s autonomním řízením na světě. 

Ve speciálním výrobním 

oddělení továrny Torslanda 

byla dokončena výroba 

Volva XC90 vybaveného 

systémem autonomního ří-

zení, které se tak stalo prv-

ním z řady autonomně říze-

ných vozů určených do rukou běžných 

göteborských rodin, které budou s těmi-

to vozy jezdit po veřejných silnicích.

V současné době nabízí automobilka 

Volvo ve svých modelech řady 90 funkci 

částečně automatického řízení nazva-

nou Asistent pro jízdu v kolonách a se-

mi-autonomní řízení Pilot Assist II. Jedná 

se o systém, který při jízdě rychlostí až 

130 km/h udržuje vůz prostřednictvím 

jemných zásahů do řízení správně vy-

rovnaný v rámci vyznačeného jízdního 

pruhu, přičemž funguje bez nutnosti 

sledovat vozidlo vpředu.

Volvo má ambiciózní cíle a chystá se 

doladit technologie autonomního řízení 

v co nejkratší době, aby mohla být auto-

nomně řízená vozidla představena pro 

komerční využití již kolem roku 2021.

Erik Coelingh, senior technický ředitel 

v oddělení aktivní bezpečnosti společ-

nosti Volvo Cars při sledování finální 

úpravy vozu se k vývoji pro-

jektu Drive Me vyjádřil takto: 

„Jedná se o velmi důležitý 

milník v projektu Drive Me, 

protože zákazníci pohlížejí 

na svá auta jinak než my  

inženýři. Již se nemůžeme 

dočkat, až z jejich zpětné vazby zjistíme, 

jaký názor na tato auta mají.“

Pilotní projekt Drive Me, který bude 

probíhat v Göteborgu, se stane jen prv-

ním z celé řady plánovaných veřejných 

Toyota je také zakládajícím partnerem 

organizace Mobility Transformation Cen-

ter (MTC) na Michiganské univerzitě, která 

je mezioborovou výzkumnou iniciativou 

zaměřenou na vývoj základů komerčně ži-

votaschopného ekosystému vzájemně 

propojených a automatizovaných vozidel. 

MTC provozuje Mcity, jedinečné si-

mulované městečko na ploše o velikosti 

32 akrů v rámci univerzitního kampusu. 

Výzkumní pracovníci zde mají možnost 

rychle a důkladně testovat nově vznikají-

cí automobilové technologie v bezpeč-

ném a kontrolovaném prostředí.

Na závěr připojíme ještě jednu zají-

mavou informaci o výši investic do vý-

zkumu v rámci automobilky Toyota. Již 

zmíněné Výzkumné centrum Toyota  

Research Institute (TRI) je dceřiná spo-

lečnost ve 100% vlastnictví Toyota Motor 

North America.

Společnost byla založena roku 2015 

investicí o objemu 1 mld. USD s cílem 

zvýšit bezpečnost automobilů a mimo ji-

né také urychlit uplatňování vědeckých 

objevů pomocí nejrůznějších prostředků 

zahrnujících umělou inteligenci a techni-

ky strojového učení.

AUTONOMNÍ VOZY – III

Autonomous driving brain

Dùležitý milník v projektu Drive Me

AUTONOMNÍ VOZY – IIAUTONOMNÍ VOZY – II

Možnosti autonomního řízení se stále vylepšují a rozšiřují. 
U některých vozů můžete již nyní využívat například asistenční 
systémy při jízdě na dálnici. Ale to není všechno!
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zkoušek autonomního řízení značky Vol-

vo. Příští rok se v Londýně chystá spuš-

tění obdobného projektu a společnost 

Volvo Cars již nyní zvažuje nabídky ně-

kterých čínských měst, která mají o pro-

jekt Drive Me také zájem.

Toyota investuje do výzkumu 
umělé inteligence
Význam autonomního řízení je pro bu-

doucnost automobilek klíčový. Jde 

o velmi důležitý směr vývoje nových au-

tomobilů. To potvrzují také investice 

Toyoty do výzkumu vozidel s auto-

nomním řízením a na projekty v oblasti 

robotiky.

O jakou konkrétní investici jde? Vý-

zkum Michiganské univerzity zaměřený 

na umělou inteligenci, robotiku a auto-

nomní řízení obdrží finanční podporu 

ve výši 22 milionů USD od výzkumného 

centra Toyota Research Institute (TRI). 

„Toyota má s Michiganskou univerzi-

tou dlouhodobě vynikající pracovní vzta-

hy, a proto máme radost, že rozšíříme 

naši spolupráci na oblast umělé inteli-

gence,“ uvedl Gill Pratt, generální ředitel 

TRI, a doplnil: „Spolupráce mezi výzkum-

níky a studenty Michiganské univerzity 

se zaměří na oblast vývoje nových inteli-

gentních technologií, které napomohou 

k vyšší bezpečnosti a hospodárnosti 

cestování. Rovněž se zaměříme na jejich 

větší využití v domácnostech, ať již z po-

hledu seniorů nebo osob se zvláštními 

potřebami.“

Volvo XC90 se systémem 
autonomního řízení

Pilotní projekt Drive Me, který bude probíhat 
v Göteborgu, se stane jen prvním z celé 
řady plánovaných veřejných zkoušek  
autonomního řízení značky Volvo.
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Novinky na trhu | Alfa Romeo Giulia | AUDI A3 | BMW X4 | Citroen C3 | Fiat 124 Spider | Ford Kuga |  
| Honda Jazz | Hyundai i30 kombi | KIA Niro | Lexus RX 450h | Mazda MX-5 |  
| Mercedes GLC coupe | Mitsubishi L200 | Peugeot 2008 | SEAT Leon ST | Suzuki Baleno | 
| Škoda Kodiaq | Škoda Fabia | Toyota Corolla | Volvo XC 60 | VW Touran | 
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Ideální cesta pro zákazníky.
Ideální řešení pro prodejce nových automobilů.

PRODEJ NOVÝCH 
AUTOMOBILŮ

inzerujte Vaše vozy 
jednoduše a správně

nové vozy v ČR

pokud chcete mít 
obchod s automobily 

pod kontrolou
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