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iPAD VERZE

Magazín
VOLVISTA 

NEWS 
nyní také  
v iPadu

V  novém čísle časopisu Volvista News Auto Průho-
nice pro iPad vám přinášíme kompletní obsah tiště-
ného vydání, navíc doplněný o  celou řadu interak-
tivních a  multimediálních prvků. V  tištěném vydání 
jsme omezeni rozsahem, a tak při představení Volvo 
Concept Coupé vám jej ukážeme pouze na několika 
fotografi ích. V  iPad verzi naleznete kompletní foto-
galerii všech dostupných fotografi í k tomuto modelu, 
navíc doplněnou o  dostupná videa, která si můžete 
přehrávat přímo na strá nkách časopisu uvnitř ak-
tuálního článku. O  vydání nového čísla magazínu 
 Volvista News vás vždy upozorníme zprávou. Aplika-
ce a všechna čísla jsou k dispozici v AppStore ke sta-
žení zdarma. Naleznete je po zadání klíčového slova 
„Auto Pruhonice“.

Zdarma ke sta!ení v

Aplikace a všechna čísla jsou 
k dispozici v AppStore ke stažení zdarma. 
Naleznete je po zadání klíčového slova 
„Auto Průhonice“.



ÚVODEM

také jste stejně nadšení jako my novou studií Concept 
Coupé, kterou Volvo ukázalo světu během prázdnin? 
Najdete v ní předzvěst budoucí podoby modelů švéd-
ské automobilky, jako první přitom ponese designové 
znaky konceptu nová generace bestselleru a sever-
ské ikony XC90. Ta přijde už na sklonku příštího roku 
a na ni navážou další modely. 

Těšíme se nejen na ně, ale také na nové techno-
logie, které Volvo připravilo. Měli jsme možnost být 
u jejich představení přímo ve Švédsku, takže můžeme 
s čistým svědomím říct, že to bude paráda. Dokonalá 
je nová osmistupňová převodovka, stejně jako nová 
rodina čtyřválcových benzínových a dieselových mo-
torů. Ty budou výkonnější než současné šestiválce 

a  zároveň spotřebují méně paliva než aktuální čtyř-
válce. 

První takové motory najdete pod kapotou některých 
modelů už letos. Ruku v ruce s nedávným faceliftem 
sedanů S60 a S80, kombíků V60 a V70 a crossoverů 
XC60 a XC70 to tvoří hodně lákavou nabídku. Pokud 
jste letošní inovace představené ve švýcarské Žene-
vě ještě nezaznamenali, přijďte k nám do autosalonu 
– faceliftované vozy vás zaručeně nadchnou. 

S novinkami přichází nejen automobilka Volvo, ale 
i  my v  Auto Průhonice. Tou nejzajímavější je unikát-
ní mobilní aplikace Volvista, díky které můžete mít 
dokonalý přehled o  svém Volvu. Aplikaci jsme navíc 
nedávno rozšířili i  o  asistenční službu, která je vám 

na cestách k dispozici 24 hodin denně. Podrobnější 
informace o  službě i  aplikaci Volvista se dozvíte na 
následujících stránkách. 

Stále pracujeme na službách pro naše klienty, ať 
nové či stávající. Úspěch servisních akcí pro majitele 
starších vozů nás inspiroval k tomu, abychom jim na-
bídli další zvýhodněné služby. Ať už máte Volvo jaké-
hokoliv stáří, chceme, abyste mu mohli dopřát kvalitu 
autorizovaného servisu za skvělé ceny. Přijeďte do 
jakékoliv z našich tří poboček v Průhonicích, Stodůl-
kách či Dejvicích a přesvědčte se o tom sami. 

Karel Stolejda a Martin Veselý
ředitelé společnosti Auto Průhonice
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Vážení zákazníci a fanoušci značky Volvo, 



Volvo zvítězilo 
v Německu, 

zákazníci 
jsou s ním 

nejspokojenější

NOVINKY

Skvělý výsledek letos zaznamenala švédská automo-
bilka Volvo v průzkumu společnosti J. D. Power mezi 
německými zákazníky. V anketě prověřující spokoje-
nost majitelů vozidel koupených od ledna 2010 do 
prosince 2011 bylo Volvo vyhlášeno nejlepší znač-
kou a  navíc modely V70 a  XC70 byly vybrány jako 
nejlepší vozy ve svých segmentech. 

V hodnocení agentury J. D. Power odpovídalo cel-
kem 17 937 majitelů osobních vozů. Průzkum se 
přitom zaměřil na čtyři klíčové oblasti související se 
spokojeností majitelů aut – atraktivitu vozu, náklady 
na provoz, kvalitu a spolehlivost a konečně i na spo-
kojenost se servisy. Výsledky jen stvrdily silnou pozici 
automobilky Volvo ve všech oblastech její nabídky. 

„Je to pro nás skvělá zpráva, neboť jsme předstihli 
německé značky přímo na jejich domácí půdě,“ ko-
mentoval informaci spokojený šéf Volvo Car Germa-
ny Bernhard Bauer. Zákazníci Volva jsou se svými 
auty spokojeni v 83,2 procenta, o necelá dvě procen-
ta zpět skončila druhá Toyota, až třetí byl první z ně-
meckých výrobců – Mercedes-Benz. Zatímco Volvo 
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výrazněji odskočilo, další automobilky v elitní desítce 
jsou velice vyrovnané a dělí je minimální rozdíly. 

Pro Volvo to není první titul v hodnocení J. D. Power, 
jako nejlepší značka bylo ohodnoceno i před dvěma 
lety. Návrat na vrchol po roční přestávce je výsled-
kem důrazu automobilky na kvalitu ve všech oblas-
tech, neboť jen majitelé vozů mohou nejlépe posou-
dit jejich silné a  slabé stránky. A  klienti prémiových 
značek jsou navíc obzvlášť nároční. ↤

Top 10 podle hodnocení J. D. Power 2013
1.  Volvo   83,2 %
2.  Toyota   81,6 %
3.  Mercedes-Benz   81,0 %
4.  Mazda   80,8 %
5.  Mitsubishi   80,7 %
6.  Honda   80,6 %
7.–8.  Škoda   79,8 %
7.–8.  Volkswagen   79,8 %
9.  Audi   79,4 %
10.  Nissan   79,3 %



Švédové představili vůz, 
který nepotřebuje řidiče
Stále b!"n!j#í sou$ástí v%bavy dne#ních voz& 
jsou systémy, které umí vyhledat volné parkovací 
místo a následn! na n!m automobil také zapar-
kovat. Od 'idi$e vy"adují pouze 'azení a #lapání 
na plynov% a brzdov% pedál. Volvo #lo ale je#t! 
o n!co dále a p'edstavilo d&mysln% koncept pro 
pln! autonomní parkování. 

Prototyp #védské zna$ky nejen"e doká"e volné 
místo najít, ale zaparkuje na n!m i v p'ípad!, 
"e za volantem nikdo nesedí. Inteligentní v&z, 
kter% se obejde bez 'idi$e, navíc doká"e plynule 
a bezpe$n! reagovat na dal#í vozidla a chodce 
pohybující se na parkovi#ti. 

Takov% systém by v sériov%ch vozech u#et'il 
spoustu nerv& #ofér&m p'i hledání volného 
místa nap'íklad na p'epln!n%ch parkovi#tích 
u hypermarket&. P'i víkendov%ch nákupech 
by sta$ilo jednodu#e nechat v&z u vjezdu na 
parkovi#t!, za'ídit si v#e pot'ebné a posléze 
si automobil op!t vyzvednout na stejném mís-
t!. Ovládání autonomního parkování by bylo 
podle (véd& prosté, sta$ila by aplikace v mo-
bilním telefonu. 

Volvo dlouhodob! pat'í mezi pr&kopníky au-
tonomních technologií a zdatné inovátory v této 
oblasti. Ú$astní se více podobn%ch projekt&, kte-

ré do budoucna mohou zcela zastoupit 'idi$e – 
jedním z nich byl nap'íklad i projekt SARTRE 
(Safe Road Trains for the Environment). V jeho 
rámci jezdily vozy Volvo v kolon! rychlostí a" 
90 km/h a s rozestupem necel%ch $ty' metr& 
i bez zásahu 'idi$&. Volvo p'itom bylo jedinou 
automobilkou, která se na projektu podílela. 

„V%voj technologií autonomního parkování 
a jízdy v konvojích stále pokra$uje. Chceme 
p'edstavit první funkce autonomního 'ízení ve 
zcela novém Volvu XC90, které se p'edstaví na 
konci roku 2014,“ uvedl Thomas Broberg, hlav-
ní bezpe$nostní poradce skandinávské zna$ky. 
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Už jezdí přes 
milion vozů 
se systémem 
automatického 
brzdění
Neuvěřitelný milion vozů vybavených průkopnickou 
technologií automatického brzdění už prodala auto-
mobilka Volvo. Tato technologie zahrnuje systém City 
Safety, který je součástí standardní výbavy a funguje 
až do rychlosti 50 km/h, dále systém upozorňující na 
nebezpečí kolize s  automatickým brzděním či sys-
tém rozpoznávající chodce a cyklisty schopný zabrá-
nit či zmírnit následky střetu. 

Volvo chrání chodce. 
A získalo cenu za inovace
Trvalé úsilí Volva o co největší bezpečnost v silničním provozu nese ovoce. Oce-
ňují ho nejen zákazníci, ale rovněž experti. Naposledy získala švédská automo-
bilka za průkopnickou práci v oblasti ochrany chodců cenu Global NCAP Innova-
tion Award během mezinárodní konference o bezpečnosti vozů v jihokorejském 
Soulu.

Hlavním důvodem ocenění byla průlomová technologie airbagu pro chodce, 
s nímž jako první na světě vyjelo do ulic nové Volvo V40. Jeho účelem je přispět 
k  ochraně chodců jako zranitelných účastníků provozu v  situaci, kdy jejich tělo 
dopadne na kapotu či do oblasti čelního skla vozu, kde hrozí největší riziko závaž-
ného poranění hlavy. 

V přídi vozu je zabudováno sedm čidel, která v případě, že rozpoznají tvar lid-
ských nohou, okamžitě aktivují airbag pro chodce. Ten zvedne kapotu, aby zvětšil 
prostor pod ní a utlumil tak sílu nárazu hlavy a těla chodce, a zároveň změkčí do-
pad tím, že překryje tvrdé části kolem čelního skla. 



NOVINKY
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Rozpoznávání chodců 
ve tmě  posunuje 
na vyšší úroveň stávající 
systém City Safety.

Nová XC90 přijede 
se špičkovými 

bezpečnostními 
technologiemi

Spolu s dlouho očekávanou novou generací modelu 
XC90 se představí rovněž řada nových bezpečnost-
ních a podpůrných technologií. 

Mezi ty patří například rozpoznávání chodců ve 
tmě, které posunuje na vyšší úroveň stávající sys-
tém City Safety, umožňující předcházet kolizím 
s jinými vozidly, chodci či cyklisty, či alespoň mírnit 
následky střetu. 

Další novou technologií, která se objeví v XC90 již 
na sklonku příštího roku, je detekce okrajů vozovky 
a svodidel s asistentem řízení. Tato funkce zasáhne 
v případě, že vůz zamíří ven ze silnice, a automaticky 
jej vrátí zpět do správného směru. To, že vozidlo umí 
samo rozpoznat okraj vozovky, je dalším světovým 
prvenstvím značky Volvo – technologie je schopna 
fungovat i na silnicích bez čáry označující okraj sil-
nice. 

A konečně třetí novinkou, kterou si Volvo schová-
vá pro zbrusu novou XC90, je adaptivní tempomat 
s  asistentem řízení, který umožní řidičům setrvat 
ve zvoleném jízdním pruhu a plynule se přizpůsobí 
rychlosti a rytmu dopravy. Nový systém přitom do-
káže automaticky následovat vozidlo před vámi.
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Všechny nové funkce směřují k  cíli, který Volvo 
před časem vyhlásilo: do roku 2020 zcela elimino-
vat počet mrtvých či vážně zraněných osob v  no-
vých vozech švédské automobilky. Zároveň se dá 
očekávat, že tyto technologie promění novou XC90 
ve stejný bestseller, jakým se za dobu své existence 
stala první generace tohoto SUV. I ta při svém uve-
dení v roce 2002 přivezla do automobilového světa 
řadu průlomových bezpečnostních systémů včetně 
technologie schopné předejít převrácení vozidla. ↤



Japonská Toyota nedávno rozvířila mediální vody, když 
zpochybnila prvenství automobilky Volvo v oblasti tech-
nologie i-ART, která pomáhá snižovat spotřebu paliva. 
Volvo jako vůbec první na světě vybavilo dieselové mo-
tory unikátní technologií, která díky zpětné vazbě z kaž-
dého vstřikovače namísto použití jednoho tradičního 
tlakového snímače na zásobníku common rail umožňu-
je nepřetržité monitorování a přizpůsobování vstřiková-
ní paliva spalovacímu cyklu každého ze čtyř válců. 

Zvýšení tlaku ve společném zásobníku (rail) na vý-
jimečně vysokou hodnotu 2 500 bar spolu s aplikací 
technologie i-Art bylo revolucí v  rámci dieselových 

Rozpoznávání chodců 
ve tmě  posunuje 
na vyšší úroveň stávající 
systém City Safety.
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motorů. Švédové svůj krok přirovnávali k  vynálezu 
podobně průlomové lambda sondy pro katalyzátory 
v roce 1976. V tu chvíli zasáhla Toyota s tím, že již ob-
dobnou technologii používá. 

Švédské značky se ale zastal partner a  dodavatel 
Denso, s nímž na vývoji technologie i-ART spolupra-
covala. V  oficiálním prohlášení uvedl, že Volvo na-
bídlo i-ART technologii jako vůbec první ve světě se 
schopností používat 2 500 barů vstřikovacího tlaku 
paliva. Firma Denso navíc doplnila, že se jedná o prv-
ní motor na světě s touto technologií, který již splňuje 
emisní normu Euro 6. ↤
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Kdo byl první? 
Volvo se přetahuje s Toyotou

Volvo jako vůbec první na světě vybavilo dieselové 
motory unikátní technologií, která umožňuje nepřetržité 
monitorování a přizpůsobování vstřikování paliva 
spalovacímu cyklu každého ze čtyř válců.
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Předzvěst 
budoucnosti: 

Volvo 
Concept 

Coupé 

CONCEPT

Úchvatná studie Volvo Concept Coupé naznačuje, na 
jakou budoucnost se mohou těšit fanoušci švédské 
značky. Právě z emotivního designu konceptu, odka-
zujícího na legendární model P1800, bude jako první 
těžit připravovaná nová generace bestselleru XC90. 
Ta přijde na trh na sklonku roku 2014, v následujícím 
roce se pak nového kabátu dočkají i další modely. 

Volvo představilo vůz na frankfurtském autosa-
lonu, kde byl jednou z  nejočekávanějších a  později 
také nejobletovanějších novinek. Pod nádherným 
designem, inspirovaným moderním skandinávským 
životním stylem, namixovaným s  ikonickými prvky 
z  historie značky, je podepsán Thomas Ingenlath 
jako nový vrchní viceprezident pro design. 

„Není to futuristický automobil snů. Chtěli jsme 
ukázat možnosti naší nové architektury: sebejisté 
rysy, proporce a  nejvýznamnější charakteristické 
designové prvky. Přestože nová XC90 je zcela 
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Volvo Con-
cept Coupé 
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Petr Hanzl, 
Obchodní !editel, 
Auto Pr"honice



CONCEPT

odlišný typ vozu, po jejím představení v  průběhu 
příštího roku na první pohled uvidíte řadu spojitostí,“ 
říká Ingenlath. 

Žádné povrchní vzrušení, které nadchne jen 
krátkodobě. Volvo sází na přetrvávající a  neustále 
pod povrchem bublající emoce prostřednictvím 
klidné a sebejisté krásy budoucích modelů. Právě ta-
kový přístup patří podle Ingenlatha k nejdůležitějším 
rysům skandinávského designu. 

Volvo Concept Coupé je prvním z  chystané řady 
tří prototypů, které prozradí možnosti, jež švédské 
automobilce přináší nová modulární architektura  
Scalable Product Architecture (SPA) v  oblasti 
designu. SPA vyvinulo Volvo výhradně pro své vozy 
a  pomohlo díky ní zbavit své designéry a  konstruk-
téry omezení, která v  minulosti přinášely platformy 
určené pro více značek. 

Mimochodem – modulární platforma SPA je rovněž 
připravována pro zcela autonomní řízení. Zní to jako 
sci-fi, ovšem první technologie autonomního řízení, 
která umožní vyhnout se nehodě a  zvýší komfort 
jízdy, bude představena již v roce 2014 právě v nové 
XC90. Volvo hodlá přinést technologii plně autonom-
ního řízení na silnice do roku 2020.
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CONCEPT

Predátor s přirozeným respektem
Nejsilnější dojem budí Volvo Concept Coupé 
z  bočního pohledu, kdy je zřetelná větší vzdálenost 
mezi palubní deskou a  přední nápravou. Vše pak 
umocňuje nízká kapota, střecha a  pětipaprsková 
21palcová kola. Už na první pohled působí studie 
jako predátor, který nemusí předvádět svou sílu. Ta 
je přirozeně cítit pod povrchem. Sebejisté proporce 
jsou navíc zvýrazněny linií boků, která kolem celého 
auta vytváří elegantní oblouk. 

„Představuji si klidnou sílu lva. Nemusí být na lovu, 
aby z něj vyzařoval respekt. I tehdy, když leží, jsou jeho 
schopnosti okamžitě zřejmé,“ shrnuje pocity z  Volvo 
Concept Coupé s úsměvem Thomas Ingenlath. 

Nezaměnitelnou tvář propůjčují prototypu také 
další prvky, především nová topografie kapoty spolu 
s  „volně umístěnou“ mřížkou chladiče, ohraničenou 
světlomety s  integrovanými světly pro denní svícení 
ve tvaru písmene T. Stejně jako zadní světla, také 
světla pro denní svícení jsou a v příštích letech budou 
výraznou součástí nového designu z  dílny švédské 
značky. 

„Na finální interpretaci mřížky chladiče a  loga 
iron mark stále pracujeme, obojí bude představeno 
společně s modelem XC90 během příštího roku,“ sli-
buje Thomas Ingenlath. Už nyní je však tvář ukázaná 
v rámci prototypu velice inspirativní, protože se v ní 
protínají moderní styl, dynamika a  zároveň více než 
85 let historie a hrdosti značky Volvo.

To je podle Ingenlatha povinností automobi-
lových designérů. „Je nutné reflektovat a  používat 
designové prvky, které jsou významnou součástí 
dědictví značky,“ říká. A proto lze při pohledu na Volvo 
Concept Coupé spatřit zřetelné odkazy na P1800. 
„To byl ikonický model pověstný krásnými tvary 
a propracovanými detaily. Nám ale nešlo o retro, tyto 
jemné odkazy na naši slavnou historii využívám pro 
stvoření budoucnosti. Prototypem Concept Coupé 
tato cesta začíná,“ doplnil šéfdesignér. ↤
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Už na první pohled 
působí jako predátor, 
který nemusí 
předvádět svou sílu. 
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Inkoust RSûHGHQÖ�PÖW\
Dlouho se tradovalo, "e do firem se hodí jen laserové tiskárny. Jsou pr% ekonomi$t!j#í, 
rychlej#í a snadn!ji se za$le)ují do firemní sít!. Platí to je#t!? 

KOMER!NÍ 
PREZENTACE

Technologie inkoustového tisku se výrazně změnila 
právě v  parametrech, v  nichž inkoust dlouhodobě 
zaostával za laserem. Jde zejména o náklady na tisk, 
stálost výtisků, rychlost tisku a  možnost spravovat 
tiskárny v  rámci firemní sítě. Společnost HP nyní 
představuje moderní inkoustové tiskárny a  multi-
funkční zařízení, které snadno konkurují laserovým 
tiskárnám stejné i vyšší cenové kategorie.

Cena tisku 
a celkové náklady
Pro firmy je nejdůležitější, kolik za výtisky a  provoz 
tiskárny zaplatí. U  nových inkoustových tiskáren HP 
Officejet Pro jsou přímé náklady na tisk barevné 
stránky až o  50 % nižší než v  případě řady HP La-
serJet Pro. 

HP se zaměřilo především na výtěžnost inkousto-
vých náplní, která je nyní vyšší (u vysokokapacitních 
inkoustových náplní až 9 200 černobílých nebo  
6 600 barevných stránek) při zachování nižší ceny 
tonerů oproti laserovým tiskárnám. Až do objemu  
2–4 000 stránek měsíčně tisknou inkoustové tiskár-
ny levněji dokonce i černobílé dokumenty. 

Inkoustové tiskárny navíc uspoří až 50 % elektric-
ké energie, protože se nemusí před tiskem zahřívat 
a  odebírají méně elektřiny v  pohotovostním režimu. 
Hovoří pro ně i náklady na pravidelný servis a až tří-
letá záruka.

Kvalita a rychlost 
Moderní pigmentové inkousty stírají i rozdíl v kvalitě 
černobílých výtisků – písmo se nerozpíjí a na světle 
nevybledne. 

Současné inkoustové tiskárny HP Officejet Pro ne-
mají ani problém s  rychlostí. Mohou tisknout strán-
ku za sekundu a vrcholný model HP Officejet Pro X 
zvládne dokonce 70 stránek za minutu, což je svě-
tový rekord.

Hodí se do firem?
Počítáte-li s jednou tiskárnou pro stovky zaměstnan-
ců, na níž se vytisknou desetitisíce stránek měsíčně, 
zvolte raději laserovou. Ovšem tiskárna s výtěžností 
např. 50 000 stránek měsíčně nevydrží donekoneč-
na a rychle se opotřebuje. Výměna bude nutná. 

Vhodnější je rozdělit více inkoustových tiskáren 
mezi pracovní týmy s 15 až 20 členy, kteří dohromady 
vytisknou nejvýše několik tisíc stránek měsíčně. Pak 
můžete tiskárny lépe spravovat a řídit náklady na tisk 
– sledovat počty výtisků, stav spotřebního materiálu 
nebo chybová hlášení apod.

Kde je pořídit?
Společnost Amon System (www.amonsystem.cz/ink), 
certifikovaný obchodní partner HP, vám poskytne ne-
jen informace o  aktuálních modelech inkoustových  
i  laserových tiskáren a  multifunkčních zařízení, ale 

↥

V"hody inkou#ov"ch tiskáren HP

•��$Ü�R������QLÜwÆ�QºNODG\�QD�VSRWûHEQÆ�
� PDWHULºO�YH�VURYQºQÆ�V�ODVHURYÖP�
� WLVNHP
•��$Ü�R������QLÜwÆ�7&2�RSURWL�
� ODVHURYÖP�]DûÆ]HQÆP
•��.YDOLWD�D�U\FKORVW�EDUHYQÂKR�WLVNX
•��3RGSRUD�WLVNX�]�PRELOQÆFK�]DûÆ]HQÆ�
� SûHV�:L�)L
•��7ûÆOHWº�]ºUXND�RSURWL�MHGQROHWÂ�
� X�ODVHURYÖFK�WLVNºUHQ

také vám po analýze potřeb firmy navrhne optimální 
řešení tisku dokumentů. Technické specifikace tis-
káren a multifunkčních zařízení HP najdete na strán-
kách www.hp.cz.  ↤



Letošní 
facelift 

se Volvu vydařil

S pom!rn! nezvykl%m krokem p'i#lo Vol-
vo p'ed jarním autosalonem ve #v%carské 
*enev! – zm!nilo tvá' v!t#iny sv%ch mo-
del&. Rozsáhl%m faceliftem pro#lo neuv!-
'iteln%ch #est z deseti model&. U" na ja'e 
sklidilo Volvo za poveden% facelift ovace 
a s odstupem n!kolika m!síc& se ukazuje, 

"e #lo o vyda'en% tah. 

Nešlo přitom o  pouhou úpravu designu, měnily se 
i použité technologie. Radikálně přepracované vozy 
s novým výrazem přitom oslovily jak stávající okruh 
zákazníků, tak ke švédské značce přitáhly rovněž 
nové klienty. 

Všechny modely Volvo si zachovaly skandináv-
skou DNA, díky níž jsou snadno zařaditelné mezi 
ostatní vozy švédské automobilky, navíc ale nové 
pojetí pevněji zakotvilo inovované modely mezi lu-
xusními značkami. Především v souboji s německou 
konkurencí Volvo šláplo na plynový pedál, když zvý-
šilo důraz na prémiové prvky a detaily. 

Přijďte se přesvědčit do showroomů v  Průhoni-
cích, Stodůlkách či Dejvicích, že přísnější linie face-
liftovaných vozů dokonale navazují na odkaz Volva 
a připomínají historii značky. Ale nikoliv v retro po-
době, nýbrž v dynamickém, moderním kabátu. 

Rozsáhlý facelift je ovšem pouze předzvěstí mo-
delové ofenzívy, kterou chystá Volvo na roky 2014 
a  2015. Především konec příštího roku netrpělivě 
vyhlížejí všichni fandové značky, neboť Švédové 
konečně představí dlouho očekávaného nástup-
ce legendární XC90. Ta jako první sériový model 
převezme designové finesy nádherné studie Volvo 
Concept Coupé.  ↤
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Bezkonkurenční nabídka
Pokud zvažujete koupi vozu Volvo od neautorizovaného nebo jiného 
zahraničního prodejce, kontaktujte nás. Srovnáme naši nabídku s dovozci. 
Spolu s novým vozem Volvo u nás získáte rovněž jistotu autorizovaného servisu 
a prověřených služeb. 
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XC60
•� QRYÖ�YQÞMwÆ�GHVLJQ��SûHSUDFRYDQÖ�LQWHULÂU
•� SRKRGOQÞMwÆ�VSRUWRYQÆ�VHGDGOD�
� V�YÖUD]QÞMwÆP�ERßQÆP�YHGHQÆP�D�SRGSRURX�
� EHGHUQÆ�SºWHûH
•� XQLNºWQÆ�NRPXQLNDßQÆ�V\VWÂP�6HQVXV�
� &RQQHFWHG�7RXFK
•� DNWLYQÆ�7)7�GLVSOHM�SûÆVWURMRYÂKR�wWÆWX�
� ûLGLßH�V�PRÜQRVWÆ�]REUD]HQÆ�YH�WûHFK�
� PÌGHFK�SRGOH�QºODG\�ûLGLßH��(&2�
� V�GĀUD]HP�QD�]REUD]HQÆ�ÓGDMĀ�SUR�
� KRVSRGºUQRX�D�HNRORJLFNRX�MÆ]GX��
� 3(5)250$1&(�SUR�VSRUWRYQÆ�ûLGLßH�
� D�67</(�SUR�ûLGLßH�RßHNºYDMÆFÆ�NODVLFNÖ�
� VW\O�
•� WUYDOH�DNWLYQÆ�GºONRYÂ�VYÞWORPHW\�
� V�SUĀORPRYRX�WHFKQRORJLÆ
•� V\VWÂP�ûÆ]HQÆ�WUDNFH�Y�]DWºßNºFK�&7&
•� SûLVYÞWORYºQÆ�GR�]DWºßHN�SûL�RGERßRYºQÆ�
� DNWLYQÆPL�VYÞWORPHW\
•� WHFKQRORJLH�%/,6����JHQHUDFH�YßHWQÞ�
� XQLNºWQÆ�IXQNFH�&URVV�7UDĺF�$OHUW
•� Y\KûÆYDQÂ�ßHOQÆ�VNOR�D�YRODQW
•� DXWRPDWLFNÂ�]DWPDYHQÆ�YQÞMwÆFK�]SÞWQÖFK�
� ]UFºWHN
•� SºGOD�ûD]HQÆ�SRG�YRODQWHP�X�DXWRPDWX�
� �N�GLVSR]LFL�SUR�YÞWwLQX�DXWRPDWLFNÖFK�
� SûHYRGRYHN�
•� QRYÂ�EDUHYQÂ�YDULDFH�NDURVHULH�D�LQWHULÂUX�
� YßHWQÞ�PRÜQRVW�YROE\�EDUY\�VWURSQLFH�
� s�QRYÞ�YßHWQÞ�H[NOX]LYQÆ�ßHUQÂ

S60
•� QRYÖ�YQÞMwÆ�GHVLJQ��SûHSUDFRYDQÖ�LQWHULÂU
•� VSRWûHED�MHQ���OLWU\�QD�����NP��HPLVH�����J�NP
•� SRKRGOQÞMwÆ�VSRUWRYQÆ�VHGDGOD�V�YÖUD]QÞMwÆP�
� ERßQÆP�YHGHQÆP�D�SRGSRURX�EHGHUQÆ�SºWHûH
•� XQLNºWQÆ�NRPXQLNDßQÆ�V\VWÂP�6HQVXV
� &RQQHFWHG�7RXFK
•� DNWLYQÆ�7)7�GLVSOHM�SûÆVWURMRYÂKR�wWÆWX�
� ûLGLßH��V�PRÜQRVWÆ�]REUD]HQÆ�YH�WûHFK�PÌGHFK�
� SRGOH��QºODG\�ûLGLßH��(&2�V�GĀUD]HP�QD�
� ]REUD]HQÆ�ÓGDMĀ�SUR�KRVSRGºUQRX�
� D�HNRORJLFNRX�MÆ]GX��3(5)250$1&(�SUR�
� VSRUWRYQÆ�ûLGLßH�D�67</(�SUR�ûLGLßH�
� RßHNºYDMÆFÆ�NODVLFNÖ�VW\O�
•� WUYDOH�DNWLYQÆ�GºONRYÂ�VYÞWORPHW\�
� V�SUĀORPRYRX�WHFKQRORJLÆ
•� WHFKQRORJLH�%/,6����JHQHUDFH�YßHWQÞ�XQLNºWQÆ�
� IXQNFH�&URVV�7UDĺF�$OHUW
•� VQÆÜHQÖ�VSRUWRYQÆ�SRGYR]HN��NWHUÖ�E\O�GûÆYH�
� GRVWXSQÖ�MHQ�SUR�5�'HVLJQ
•� V\VWÂP�ûÆ]HQÆ�WUDNFH�Y�]DWºßNºFK�&7&
•� SûLVYÞWORYºQÆ�GR�]DWºßHN�SûL�RGERßRYºQÆ�
� DNWLYQÆPL�VYÞWORPHW\
•� Y\KûÆYDQÂ�ßHOQÆ�VNOR�D�YRODQW�
•� DXWRPDWLFNÂ�]DWPDYHQÆ�YQÞMwÆFK�]SÞWQÖFK�
� ]UFºWHN
•� SºGOD�ûD]HQÆ�SRG�YRODQWHP�X�DXWRPDWX�
� �N�GLVSR]LFL�SUR�YÞWwLQX�DXWRPDWLFNÖFK�
� SûHYRGRYHN�

V60
•� SûHSUDFRYDQÖ�GHVLJQ�H[WHULÂUX�L�LQWHULÂUX
•� SRKRGOQÞMwÆ�VSRUWRYQÆ�VHGDGOD�V�YÖUD]QÞMwÆP�
� ERßQÆP�YHGHQÆP�D�SRGSRURX�EHGHUQÆ�SºWHûH
•� XQLNºWQÆ�NRPXQLNDßQÆ�V\VWÂP�6HQVXV�
� &RQQHFWHG�7RXFK
•� DNWLYQÆ�7)7�GLVSOHM�SûÆVWURMRYÂKR�wWÆWX�
� ûLGLßH��V�PRÜQRVWÆ�]REUD]HQÆ�YH�WûHFK�PÌGHFK�
� SRGOH��QºODG\�ûLGLßH��(&2�V�GĀUD]HP�QD�
� ]REUD]HQÆ�ÓGDMĀ�SUR�KRVSRGºUQRX�
� D�HNRORJLFNRX�MÆ]GX��3(5)250$1&(�SUR�
� VSRUWRYQÆ�ûLGLßH�D�67</(�SUR�ûLGLßH�
� RßHNºYDMÆFÆ�NODVLFNÖ�VW\O�
•� ßW\ûL�YHU]H�SRGYR]NX�YßHWQÞ�VQÆÜHQÂKR�
� VSRUWRYQÆKR��GûÆYH�Y\KUD]HQÂKR�SUR�
� 5�'HVLJQ
•� WUYDOH�DNWLYQÆ�GºONRYÂ�VYÞWORPHW\�
� V�SUĀORPRYRX�WHFKQRORJLÆ
•� WHFKQRORJLH�%/,6����JHQHUDFH�YßHWQÞ�XQLNºWQÆ�
� IXQNFH�&URVV�7UDĺF�$OHUW
•� V\VWÂP�ûÆ]HQÆ�WUDNFH�Y�]DWºßNºFK�&7&
•� SûLVYÞWORYºQÆ�GR�]DWºßHN�SûL�RGERßRYºQÆ�
� DNWLYQÆPL�VYÞWORPHW\
•� Y\KûÆYDQÂ�ßHOQÆ�VNOR�D�YRODQW
•� DXWRPDWLFNÂ�]DWPDYHQÆ�YQÞMwÆFK�]SÞWQÖFK�
� ]UFºWHN
•� SºGOD�ûD]HQÆ�SRG�YRODQWHP�X�DXWRPDWX�
� �N�GLVSR]LFL�SUR�YÞWwLQX�DXWRPDWLFNÖFK�
� SûHYRGRYHN�

3R�IDFHOLIWX�
Pº�;&���
PQRKHP�
PXÜQÞMwÆ�

Y]KOHG�D�GÆN\�YHONÂ�
GºYFH�RłURDG�NRûHQÆ�
VH�RSWLFN\�SRVXQXOD�
DÜ�N�;&����-H�GUVQº��
DOH�]ºURYHĥ�VWºOH�YHOLFH�
HOHJDQWQÆ��5REXVWQÆ�
D�wLUwÆ�SURSRUFH�EXGÆ�
UHVSHNW�KQHG�QD�SUYQÆ�
SRKOHG�

↦

Jitka !urillová, 
Prodejní mana#erka, 
Auto Pr"honice
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V70
•� QRYÖ�YQÞMwÆ�GHVLJQ��QRYÖ�LQWHULÂU
•� SRKRGOQÞMwÆ�VSRUWRYQÆ�VHGDGOD�V�YÖUD]QÖP�
� ERßQÆP�YHGHQÆP�D�SRGSRURX�EHGHUQÆ�SºWHûH
•� XQLNºWQÆ�NRPXQLNDßQÆ�V\VWÂP�6HQVXV�
� &RQQHFWHG�7RXFK
•� DNWLYQÆ�7)7�GLVSOHM�SûÆVWURMRYÂKR�wWÆWX�
� ûLGLßH��V�PRÜQRVWÆ�]REUD]HQÆ�YH�WûHFK�PÌGHFK�
� SRGOH��QºODG\�ûLGLßH��(&2�V�GĀUD]HP�QD�
� ]REUD]HQÆ�ÓGDMĀ�SUR�KRVSRGºUQRX�
� D�HNRORJLFNRX�MÆ]GX��3(5)250$1&(�
� SUR�VSRUWRYQÆ�ûLGLßH�D�67</(�SUR�ûLGLßH�
� RßHNºYDMÆFÆ�NODVLFNÖ�VW\O�
•� eQºODGRYÂp�DPELHQWQÆ�RVYÞWOHQÆ�LQWHULÂUX
•� Y\KûÆYDQÂ�ßHOQÆ�VNOR�D�YRODQW
•� SºGOD�ûD]HQÆ�SRG�YRODQWHP�X�DXWRPDWX�
� �N�GLVSR]LFL�SUR�YÞWwLQX�DXWRPDWLFNÖFK�
� SûHYRGRYHN�

XC70
•� QRYÖ�YQÞMwÆ�GHVLJQ��QRYÖ�LQWHULÂU
•� SRKRGOQÞMwÆ�VSRUWRYQÆ�VHGDGOD�V�YÖUD]QÖP�
� ERßQÆP�YHGHQÆP�D�SRGSRURX�EHGHUQÆ�SºWHûH
•� XQLNºWQÆ�NRPXQLNDßQÆ�V\VWÂP�6HQVXV�
� &RQQHFWHG�7RXFK
•� DNWLYQÆ�7)7�GLVSOHM�SûÆVWURMRYÂKR�wWÆWX�
� ûLGLßH�V�PRÜQRVWÆ�]REUD]HQÆ�YH�WûHFK�PÌGHFK�
� SRGOH�QºODG\�ûLGLßH��(&2�V�GĀUD]HP�QD�
� ]REUD]HQÆ�ÓGDMĀ�SUR�KRVSRGºUQRX�
� D�HNRORJLFNRX�MÆ]GX��3(5)250$1&(�
� SUR�VSRUWRYQÆ�ûLGLßH�D�67</(�SUR�ûLGLßH�
� RßHNºYDMÆFÆ�NODVLFNÖ�VW\O�
•� eQºODGRYÂp�DPELHQWQÆ�RVYÞWOHQÆ�LQWHULÂUX
•� Y\KûÆYDQÂ�ßHOQÆ�VNOR�D�YRODQW
•� SºGOD�ûD]HQÆ�SRG�YRODQWHP�X�DXWRPDWX�
� �N�GLVSR]LFL�SUR�YÞWwLQX�DXWRPDWLFNÖFK�
� SûHYRGRYHN�

S80
•� QRYÖ�H[WHULÂU�L�LQWHULÂU
•� SRKRGOQÞMwÆ�VSRUWRYQÆ�VHGDGOD�V�YÖUD]QÞMwÆP�
� ERßQÆP�YHGHQÆP�D�SRGSRURX�EHGHUQÆ�SºWHûH
•� XQLNºWQÆ�NRPXQLNDßQÆ�V\VWÂP�6HQVXV�
� &RQQHFWHG�7RXFK
•� DNWLYQÆ�7)7�GLVSOHM�SûÆVWURMRYÂKR�wWÆWX�
� ûLGLßH�V�PRÜQRVWÆ�]REUD]HQÆ�YH�WûHFK�PÌGHFK�
� SRGOH�QºODG\�ûLGLßH��(&2�V�GĀUD]HP�QD�
� ]REUD]HQÆ�ÓGDMĀ�SUR�KRVSRGºUQRX�
� D�HNRORJLFNRX�MÆ]GX��3(5)250$1&(�
� SUR�VSRUWRYQÆ�ûLGLßH�D�67</(�SUR�ûLGLßH�
� RßHNºYDMÆFÆ�NODVLFNÖ�VW\O�
•� eQºODGRYÂp�DPELHQWQÆ�RVYÞWOHQÆ�LQWHULÂUX
•� Y\KûÆYDQÂ�ßHOQÆ�VNOR�D�YRODQW
•� SºGOD�ûD]HQÆ�SRG�YRODQWHP�X�DXWRPDWX�
� �N�GLVSR]LFL�SUR�YÞWwLQX�DXWRPDWLFNÖFK�
� SûHYRGRYHN�

Všechny 
modely Volvo 
si zachovaly 
skandinávskou 
DNA

e'HVLJQRYÂ�
]PÞQ\�QHMVRX�
WDN�QºSDGQÂ�
D�SĀVREÆ�

GHFHQWQÞ��)DFHOLIW�
]GĀUD]ĥXMH�OX[XV-
QÆ�FKDUDNWHU�;&���
D�SURSĀMßXMH�PX�
G\QDPLßWÞMwÆ�Y]KOHG��
2G�RVWDWQÆFK�PRGHOĀ�
VH�OLwÆ�]ºNODGQÆP�
EDUHYQÖP�]REUD]HQÆP�
DGDSWLYQÆKR�GLJLWºOQÆ-
KR�GLVSOHMH��QD�QÞPÜ�MH�
]ºNODGQÆ�UHÜLP�ODGÞQ�
GR�EURQ]RYÂ�EDUY\�p

↤

Petr Moravec
Vedoucí prodeje,
Auto Dejvice
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Špatný zvuk 
v autě 

nedokážu 
vystát

ROZHOVOR
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↦↦

Sopranistka Markéta Mátlová tráví v aut! 
hodn! $asu, p'i cestách na vystoupení po 
+eské republice i Evrop! najezdí ka"doro$-
n! zhruba 50 tisíc kilometr&. „V&z je pro m! 
druh% domov a ve Volvu se cítím jako v ob%-
váku,“ 'íká a dodává, "e Volvu je v!rná u" 
od sv%ch osmnácti. Za deset let vyst'ídala 
u" sedm voz& #védské automobilky, nyní 
jezdí v modelu S80. Jen jednou p'itom zku-
sila jinou zna$ku. „Nebylo to ono, rychle 
jsem se vrátila zp!t,“ sm!je se v rozhovoru 
pro Auto Pr&honice VOLVISTA NEWS.

Markéta 
Mátlová, 

sopranistka
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Pocházíte z hudební rodiny a je logické, 
že se hudbě věnujete. Přesto – uvažovala 
jste někdy i o jiném povolání? 
Tatínek je sbormistr a  dirigent Lubomír Mátl, 
maminka pro radost zpívala ve sboru, potkali se 
na akademii v  Brně, takže hudbou jsme v  rodině 
vždycky žili. Ale musím říci, že jsem multifunkční 
člověk s mnoha koníčky. Hudba mě na jednu stranu 
živí a  je to smysl mého života, ale moje zájmy jsou 
hodně různorodé. Například se velmi zajímám o de-
sign, který mě baví. Pomáhám tak svým známým 
třeba i  se zařizováním interiérů. Kombinace krásy 
a funkčnosti mne snad nepřestane bavit nikdy.

Jste ze šesti dětí, vytvořili jste 
spolu rodinný sbor? 
Jsem pátá ze šesti holek. Říkáme, že tatínek je 
polobůh a  umí úplně všechno na světě, jen neumí 
udělat kluka. (smích) Sbor jsme ale doma neměli, je 
mezi námi velký věkový rozdíl, takže to nešlo. Když 
se ale nyní sejdeme na Vánoce a Velikonoce, je nás 
hodně a rádi si spolu zazpíváme. 

Vystupujete v Česku i v zahraničí. Jak 
byste srovnala přístup k umění tady a venku? 
Myslím, že bude trvat nějakou tu generaci, než 

Jsem příliš 
mladá na to, 
abych jen zpívala. 
Strašně ráda  
se proto podílím 
na různých 
projektech, které 
překračují 
hranice žánrů. 
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Auta a motorky se mi líbily odmalinka. 
První Volvo jsem dostala v osmnácti, ta další už 
jsem si sama koupila a jezdím už v sedmém. 

si i  u  nás vytvoříme úctu k  umění jako takovému. 
Především si musíme uvědomit, že nejde žít jen 
z  čistě populárního či komerčního umění, které si 
na sebe samo vydělává. Podpora kultury ze stát-
ního rozpočtu je proto důležitá, stejně jako podpora 
od firem. Ve vyspělém zahraničí to funguje jinak – 
tam je mnohem více společností, které jsou hrdé, 
že mohou podpořit umění. Také lidé by měli mít 
širší rozhled, udělat si kompletní obrázek o  životě, 
do něhož patří třeba i klasická hudba. Já třeba ne-
holduju fotbalu, ale také jsem byla na pár zápa-
sech.  A občasná návštěva divadel, kulturních domů 
a  společenských akcí by měla patřit k  základnímu 
vzdělání.

Vystudovala jste sice klavír a operní zpěv,  
ale jen opeře se nevěnujete…
Jsem příliš mladá na to, abych jen zpívala. (smích) 
Nesmírně ráda se proto podílím na různých pro-

jektech, které překračují hranice žánrů. Vždycky 
říkám, že hudba je jen jedna, i když se zpívá, hraje, 
poslouchá jinak – a pojítkem je kvalita. Když třeba 
jezdím autem, operu opravdu neposlouchám. Na 
tu se člověk musí soustředit. Líbí se mi spousta 
dalších žánrů, například jazz nebo staré americké či 
francouzské šansony. To je kvalitní hudba, která pro 
mě není prvoplánová. 

Jak se rodí nápady na projekty, které 
boří hranice žánrů? 
Často ke mně přicházejí samy. Někdo přijde na 
můj koncert a  pak mi napíše e-mail s  nabídkou na 
nějaké vystoupení. Podobně vznikla i moje srdeční 
záležitost – trio SMS*, tedy Svěcený / Mátlová / 
Škorpík. Oba pánové měli osm devět let připravený 
projekt, ale nenašli nikoho, kdo by se jim do té party 
hodil. Až jsme na sebe narazili a z kafe na pár minut 
se vyklubalo povídání na hodiny. Vzniklo seskupení, 

které báječně funguje. Hodně jsme na tom dřeli 
a  letos máme za sebou nádherné koncerty. Stejně 
si mě našel i vynikající fotograf Jadran Šetlík, s nímž 
jsme si padli hned do noty a pracovali společně na 
projektech Souznění árií a portrétů nebo Osobnosti 
naší vlasti. 

V rámci své profese často cestujete, 
kam se ráda vracíte? 
Téměř jako domů už jezdím do Číny, především 
do Pekingu. Znovu se tam vracím v  říjnu.  Jinak 
mou srdeční záležitostí je Itálie, kde jsem od 
mala trávila velmi hodně času a  mám tam mnoho 
přátel. Pracovně jsem procestovala hodně států 
i  kontinentů – Evropu prakticky celou, z  Asie val-
nou většinu, Ameriku zatím jen pár velkých měst, 
ale příští rok budu mimo jiné koncertovat i tam. Ale 
takový cestovatelský nezmar jsem byla již během 
studia, kdy jsem měla možnost jako host studovat 
na různých školách. A  i  nyní se jezdím soukromě 
vzdělávat na univerzitu do Kolína nad Rýnem.

Ovlivňují vás země a místa, 
která jste navštívila? 
Pro mě je hodně důležitá gastronomie. Co mi jinde 
chutná, na to si zvyknu a vyžaduji to. Miluji třeba do-
brou italskou pastu nebo japonské sushi. O  kvalit-
ním vínu nemluvě. Dobré jídlo je propojeno s  do-
brou hudbou – když si člověk umí vychutnat jedno, 
dokáže si vychutnat i  to druhé. Nerozumím tomu, 
že někdo jídlem jen uspokojuje hlad a  otravuje ho, 
když musí něco sníst nebo se něčeho napít. Také 
mě baví objevovat krásy cizích řečí – domluvím se 
nejméně pěti jazyky a díky své povaze a profesi se 
mi daří seznamovat se zajímavými lidmi, ze kterých 
se později stávají přátelé. Svou vášeň pro jazyky 
propojuji se svým oborem, často si třeba moderuji 
koncerty či vystoupení v různých jazycích.

Pracujete na volné noze – zařizujete 
si koncerty sama, nebo spoléháte na manažera? 
Mám neskutečný luxus v životě, že mám okolo sebe 
jen báječné lidi. Byl to běh na dlouhou trať, ale 
povedlo se. Každým rokem roste počet koncertů a je 
těžší skloubit uměleckou a  manažerskou činnost. 
Samozřejmě jsem byla dlouho zvyklá zařizovat si 
věci sama a zvládám to i nyní, ale jsem ráda, že mám 
po ruce lidi, kteří mě tlačí dál a pomáhají mi. Avšak 
jsem puntičkář a chci vědět, že člověk, který pro mě 
pracuje, vše zařídí minimálně tak dobře jako já. 

↦↦
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Ročně strávíte spoustu času za volantem, 
jaký vztah máte k automobilům? 
Najezdím až 50 tisíc kilometrů ročně, auto je 
tak mým druhým domovem. Chci se v  něm cítit 
bezpečně, chci, aby o  mě bylo dobře postaráno, 
chci přežít – proto také jezdím ve Volvu. Auta mě 
baví neskutečně, ale nejen ta, ráda se svezu i  na 
dvou kolech. 

Kdy jste poprvé přičichla k motorům? 
Auta a  motorky se mi líbily odmalinka. První Vol-
vo jsem dostala v  osmnácti, ta další už jsem si 
sama koupila a jezdím už v sedmém. Jedno z nich 
mi zachránilo v  Itálii život, když mě smetl kami-
on. Byla to těžká nehoda, auto se otočilo, bylo 
zničené, ale ochránilo mě. Mám asi dobré anděly 
strážné…

Čím si vás Volvo získalo? 
Pro mě je to inteligentní auto, v němž lidé nemají 
potřebu honit si ego. Na to jsou jiné značky, ve 
kterých ze sebe člověk dělá jiného frajera, než 
je. Už v  základní výbavě mají Volva dobré mo-
tory, člověk se nemusí bát, že nic nepředjede. 
Opět jsou jiné značky, které prodávají auta prak-
ticky bez motorů. Když si motor poslechnete, 
musí vzbuzovat minimálně respekt, a  ne znít 
jako vysavač. Také na dlouhé cestování je Volvo 
příjemné, sedí se v  něm jako v  obýváku, člověk 
ani nemá pocit, že má za sebou dalekou cestu. 
Hodně dbám na zpracování, použité materiály, 
barvy. Líbí se mi také, že starší auta drží cenu, 
pokud nejsou sešrotovaná, jako se to stalo mně. 
Jen jednou jsem zkusila vůz jiné značky, ale brzy 
jsem se vrátila zpět, protože jsem byla nešťastná. 
Volvo mi prostě sedí.

Jak důležitý je pro vás dobrý zvuk v autě? 
Na dobrý soundsystém strašně dbám, slyším 
i  trávu růst. Když jedu třeba v  zahraničí jiným 
autem, okamžitě nastavuji zvuk. Špatný zvuk v autě 
nedokážu vystát. Když se pak vrátím domů do svého 
auta, tak se opravdu těším – krásně hraje, výborně 
jede a ještě voní. (smích)

Váš domovský servis je v Průhonicích, 
jak se vám tam líbí? 
Opravdu hodně, protože Auto Průhonice je 
výjimečný servis, kde jsou fajn lidi, kteří mají 
pochopení, super přístup a rozumí tomu, co dělají. 
To je ideální kombinace, víc není potřeba. Ovšem 
když se pohybuji v  jiné části Prahy, jezdím též do 
Auto Stodůlky či Dejvice. Oceňuji možnost zapůjčit 
si náhradní auto, když své nechávám v  servise 
hýčkat, stejně jako šanci vyzkoušet si některý ze 
stávajících modelů. Moc se přitom těším na nová 
auta, která přijdou v letech 2014 a 2015, a nejsem 
jediná. Mám spoustu kamarádů, kteří nyní jezdí ve 
stále populární XC90 a nechtějí nic jiného. Zkrátka 
čekají na novou. Myslím, že to bude opravdová 
bomba. ↤

*ROG�6SHFLDOLVW�
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Horská 
slu"ba: 

QHÓQDYQÆ�
SRPRFQÆFL�
Y�KRUºFK

+eská Horská slu"ba p&sobí v sedmi horsk%ch 
oblastech – Krkono#ích, Beskydech, Jeseníkách, 

Jizersk%ch horách, Kru#n%ch horách, Orlick%ch horách 
a na (umav!. Práv! tady organizuje a provádí záchranné 

a pátrací akce, poskytuje první pomoc a zaji#,uje 
transport zran!n%ch, vytvá'í podmínky pro bezpe$nost

 náv#t!vník&, provádí hlídkovou $innost na 
h'ebenech $i sjezdov%ch tratích a zaji#,uje spoustu 

dal#ích i mén! viditeln%ch aktivit. 

Každoročně jsou přitom horští záchranáři v perma-
nentním nasazení, samozřejmě zejména v  zimním 
období. Například během poslední zimy se na ho-
rách zranilo výrazně přes šest tisíc lidí, což zname-
nalo nárůst úrazů o celých dvanáct procent. Celkem 
hlásila Horská služba 6 636 zásahů, z nichž většina 
se odehrála na sjezdovkách. Záchranáři ale také 
hledali 44 lidí ztracených v  terénu. Dvanáct lidí se 
už domů z hor nevrátilo. 

Nejčastěji jsou v  nasazení záchranáři v  Krkono-
ších, kde jsou to tisíce případů, za nimi následují 
s větším odstupem Jeseníky či Orlické hory, kde vy-
jíždějí pracovníci Horské služby ke stovkám zásahů. 

Roste přitom i  počet letních zásahů. Letošní se-
zonu zatím horští záchranáři nevyčíslili, ale loni v létě 
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První Volvo 
u Horské služby ČR

Hi#orie horské slu&by

'R�KRU�QHMGûÆYH� FKRGLOL� ORYFL��E\OLQNºûL� ßL� WûHED�
KOHGDßL�]ODWD��.G\Ü�PÞOL�VPĀOX�D�QDUD]LOL�QD�WÞÜ-
NÖ� WHUÂQ� ßL� QHSûÆMHPQÂ� SRßDVÆ�� ßDVWRNUºW� Y� QLFK�
]DK\QXOL��3RVWXSQÞ�]DßDOD�NUºVQº�KRUVNº�SûÆURGD�
OºNDW� QºYwWÞYQÆN\�� NWHûÆ� SûLFKº]HOL� Y� OÂWÞ� L� ]LPÞ�
D�REUDFHOL�VH�QD�WDPQÆ�RE\YDWHOH��DE\�MH�]DYHGOL�GR�
QH]QºPÖFK�NRXWĀ�SRKRûÆ��3URWR�WDNÂ�Y�URFH������
Y]QLNOD� NRQFHVRYDQº� VOXÜED�SUĀYRGFĀ� D�QRVLßĀ��
NWHûÆ�]ºURYHĥ�]YOºGDOL�SRVN\WQRXW�SUYQÆ�SRPRF��
3UYQÆ� RUJDQL]RYDQº� ]ºFKUDQQº� DNFH� SUREÞKOD�

Y�]LPÞ�URNX������Y�.UNRQRwÆFK��7ûLQºFW�OHW�QD�WR�
VH� Y�.UNRQRwÆFK�SûL� EÞKX�QD� ��� NLORPHWUĀ�RGH-
KUºOD�SDPºWQº�WUDJÂGLH��NG\Ü�QD�VNORQNX�EûH]QD�
]DK\QXOL�QD�VYD]ÆFK�KRU�Y�SUXGNÂ�VQÞKRYÂ�ERXûL�
%RKXPLO� +DQß� D� 9ºFODY� 9UEDWD�� 7HKG\� 9UED-
WD�SRVN\WO�+DQßRYL� ßºVW� RGÞYX� D�QDVDGLO� YODVWQÆ�
ÜLYRW�� DE\� NDPDUºGRYL� SRPRKO�� 2G� WÂ� GRE\� MH�
����EûH]HQ�VODYHQ�MDNR�'HQ�+RUVNÂ�VOXÜE\��
3R�SUYQÆ�VYÞWRYÂ�YºOFH�VH�YÖUD]QÞ�UR]YÆMHOR�O\ÜR-

YºQÆ�D�UDSLGQÞ�VWRXSDO�SRßHW�]LPQÆFK�QºYwWÞYQÆNĀ�
KRU��5XNX�Y�UXFH�V�WÆP�RYwHP�URVWO�L�SRßHW�ÓPUWÆ�
D� ÓUD]Ā�� 1D� KRUºFK� VWºOH� YÆFH� SRPºKDOL� KDVLßL��
N�QLPÜ� VH�SûLGUXÜRYDOL� ßOHQRYÂ�PÆVWQÆFK� VSRONĀ�
]LPQÆFK�VSRUWĀ�D�GDOwÆ�REßDQÂ�]�KRUVNÖFK�REODVWÆ��
DOH�FK\EÞOR�MLP�MHGQRWQÂ�YHGHQÆ��
$Ü�SûHG�]LPRX�Y�URFH������Y]QLNO�Y�.UNRQRwÆFK�

SUYQÆ� VDPRVWDWQÖ� ]ºFKUDQQÖ� VERU�� 3R� VNRQßHQÆ�
WÂWR�]LP\�SDN�E\OD�Y�NYÞWQX������]DORÜHQD�MHGQRW-
Qº�RUJDQL]DFH�+RUVNÂ� VOXÜE\� Y�.UNRQRwÆFK��3R�
GUXKÂ� VYÞWRYÂ� YºOFH� Y\URVWO\� ]ºFKUDQºûVNÂ� VSRO-
N\�L�Y�GDOwÆFK�REODVWHFK�D�NRQWXU\�KRUVNÂ�VOXÜE\�
D�MHMÆKR�IXQJRYºQÆ�GRVWDO\�Y�SUĀEÞKX�GDOwÆFK�OHW�
]YROQD�VYRX�VRXßDVQRX�SRGREX��

↦↦



zasahovali u více než tisícovky případů, což bylo do té 
doby neobvykle vysoké číslo. Přibylo hlavně zranění 
cyklistů, kteří vyrážejí do hor s nepříliš dobrým vyba-
vením, navíc často bez přileb. Podobná byla situace 
i letos. Platí přitom, že v létě bývá nejvíce zásahů na 
Šumavě, která je častým cílem cyklistů.

V nouzi pomůže mobilní aplikace
Aby mohli záchranáři efektivně zasáhnout, připravi-
la Horská služba ČR pro návštěvníky hor aplikaci do 
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HORSKÁ 
SLU%BA

První Volvo ve slu&bách Horské slu&by

úDGD�]ºND]QÆNĀ�$XWR�3UĀKRQLFH�Pº�Y�KRUVNÖFK�
SRGPÆQNºFK� SR]LWLYQÆ� ]NXwHQRVW� VH� VYÖPL� YR]\�
9ROYR��]HMPÂQD�689�ßL�FURVVRYHU\�;&����;&���
ßL� ;&���� 1\QÆ� VL� NYDOLWX� YR]Ā� wYÂGVNÂ� ]QDßN\�
PĀÜH� Y\]NRXwHW� L� ûHGLWHO� ÓûDGX� +RUVNÂ� VOXÜE\�
ãHVNÂ�UHSXEOLN\�/XERPÆU�9HVHOÖ��9�UºPFL�YÖEÞ-
URYÂKR�ûÆ]HQÆ�QD�QRYÖ�YĀ]�VL�WRWLÜ�Y\EUDO�SRSXOºU-
QÆ�;&���SUºYÞ�RG�VSROHßQRVWL�$XWR�3UĀKRQLFH��

Co rozhodlo práv! pro Volvo XC60?
3ûHGHYwÆP�Y\wwÆ�VYÞWOº�YÖwND��NWHURX�MVHP�SRWûH-
ERYDO�� QHERþ� V� SûHGFKR]ÆP� DXWHP� MVHP� ]ĀVWDO�
MHGQRX� Y� ]LPÞ� Y� KRUºFK� QD� EûLwH�� 'ĀUD]� MVHP�
NODGO�L�QD�VROLGQÆ��YÖNRQQÖ�PRWRU�D�GºOH�SURVWRU-
QRVW��ãDVWR�PXVÆP�DXWR�QDORÜLW�Y�KODYQÆP�VNODGX�
Y�3UD]H� DÜ�SR� VWûHFKX� D� RGYÂ]W� YÖEDYX�GR�KRU��
'ĀOHÜLWº�SUR�PÞ�E\OD� VDPR]ûHMPÞ� L�EH]SHßQRVW��
QHERþ�URßQÞ�QDMH]GÆP�RNROR����WLVÆF�NLORPHWUĀ�SûL�
FHVWºFK�QD�VOXÜHEQ\�YH�YwHFK�REODVWHFK��

Jak se v&z zatím osv!d$il? 
-H� WR�SUYQÆ�9ROYR�X�+RUVNÂ� VOXÜE\�ã5�D� ]DWÆP�
V�QÆP�PºP�YHOPL�SR]LWLYQÆ�]NXwHQRVW��1DMHO�MVHP�
]KUXED����WLVÆF�NLORPHWUĀ�D�YĀ]�SûHVQÞ�SOQÆ�WR��FR�
MVHP�RG�QÞM�RßHNºYDO��=KUXED����SURFHQW�URßQÆKR�
QºMH]GX�PºP�QD�GºOQLFÆFK�� ���SURFHQW�QD�RVWDW-
QÆFK� VLOQLFÆFK�D� ]E\WHN�QD�KRUºFK��1D�GºOQLFÆFK�
MH� DXWR� NRPIRUWQÆ� D� U\FKOÂ�� QD� KRUwÆFK� VLOQLFÆFK�
PL� Y\KRYXMH� QDVWDYLWHOQÖ� SRGYR]HN�� NWHUÖ� ÜHKOÆ�
QHURYQRVWL��$�DQL�QD�wRWROLQÞ�QD�KRUºFK�VH�;&���
QHQHFKDOD�]DKDQELW�

Mohou se vozy Volvo prosadit i jako auta pro 
zásahové jednotky? 
8Ü�MVPH�VH�R�WRP�Y�$XWR�3UĀKRQLFH�EDYLOL��]ºOHÜÆ�
QD�GÂOFH�DXWD��3RNXG�E\�E\OD� WûHED�QRYº�;&���
SURGORXÜHQº�� DE\� VH� GR� QÆ� YHwOD� GYRXPHWURYº�
QRVÆWND��SDN�E\�PRKOD�PÆW�wDQFL��=ºURYHĥ�PºPH�
VDPR]ûHMPÞ� L� GDOwÆ� SRÜDGDYN\� QD� ÓSUDYX� YR]X��
KODYQÞ� Y\]WXÜHQÆ� SRGYR]NX�� RSOHFKRYºQÆ� VSRG-
NX�D�QDVWDYHQÆ�SûHYRGRYN\� WDN��DE\�YĀ]�]YOºGDO�
L�WÞÜNÖ�WHUÂQ��

mobilních telefonů se systémy iOS, Android či Win-
dows Phone – umožňuje rychlé a snadné přivolání 
pomoci nejbližší hlídky v  případě nouze. Aplikace 
přitom není závislá na dostupnosti datového signá-
lu, pracuje s lokalizací pomocí GPS a dokáže rovněž 
odeslat textovku Horské službě s přesnou polohou 
uživatele telefonu. 

Součástí aplikace jsou rovněž aktuální informa-
ce o  sněhových podmínkách, lavinovém nebezpe-
čí a  počasí na místě, dále v  ní najdete i  návod, jak 

poskytnout první pomoc, pravidla jízdy na sjezdov-
kách a  instrukce, jak předcházet nebezpečí v  lavi-
nových oblastech. 

Vedle aplikace funguje i  jednotná linka 1210, 
přes kterou se dovoláte na jakoukoliv horskou služ-
bu. Nemusíte tak složitě řešit, jaké číslo vytočit. 
Všechny hovory jsou přitom automaticky přesmě-
rovány právě na tu služebnu horské služby, která je 
nejblíže vaší poloze, a zkracuje se tím doba čekání 
na pomoc. ↤



NOVINKY
ZE $V'DSKA

Motorová 
technologie 

budoucnosti

„Nové čtyřválce nabídnou vyšší výkony než dnešní 
šestiválce, mají přitom spotřebu nižší než součas-
né čtyřválcové motory. Nové agregáty jsou výrazně 
lehčí a menší než jakýkoliv šestiválcový motor, díky 
tomu se úspora paliva pohybuje od 10 do 30 pro-
cent,“ uvádí Derek Crabb, viceprezident pro vývoj 
motorů značky Volvo.

Volvo navíc plánuje doplňovat čtyřválce elektric-
kým pohonem, například v  podobě technologie 
 plug-in hybrid, díky čemuž se pak výkonově dosta-
nou až na úroveň osmiválcových motorů. 

Dva čtyřválce v různých podobách
Celou řadu motorů Drive-E v  podstatě tvoří dva 
čtyřválcové motory v  různých obměnách. Jeden je 

dieselový a  má vstřikování common rail, druhý je 
benzínový s  přímým vstřikováním paliva. Výkony 
„nafťáků“ se budou pohybovat od 120 do 230 koní, 
benzínové verze budou začínat na 140 koních, ta 
nejvýkonnější pak nabídne více než 300 koní. Tato 
hnací ústrojí nahradí současných osm architektur 
motorů založených na třech platformách. 

Už letos si přitom budou moci zákazníci Auto Prů-
honice vyzkoušet tři z  nových dvoulitrových čtyř-
válců. Dieselová verze jako první na světě nabídne 
technologii i-Art a  nejvýkonnější benzínová verze 
bude zase vybavena neobvyklou kombinací kom-
presoru a turbodmychadla. 

S přeplňovaným benzínovým agregátem T6 s vý-
konem 306 koní, verzí T5 s  výkonem 245 koní 
a  turbodieselem D4 s  výkonem 181 koní budou 
nabízeny modely S60, V60 a XC60. Motory T5 a D4 
se postupně dostanou také do modelů Volvo V70, 
XC70 a  S80. Přijďte se na podzim přesvědčit na 
vlastní kůži, že sofistikované jednotky Drive-E po-
skytují vysoký výkon, nižší spotřebu i emise a atrak-
tivní zvukovou kulisu. 

Nová převodovka
K  vytříbeným jízdním vlastnostem a  dalšímu sni-
žování spotřeby navíc přispěje i  nová osmistupňo-
vá automatická převodovka. Volvo navíc vylepšilo 
i šestistupňový manuál, který vyladilo s důrazem na 
co nejnižší spotřebu paliva.  ↤

P!tiválce, #estiválce nebo osmiválce postup-
n! zmizí z nabídky motor& #védské auto-
mobilky Volvo. Nahradí je zcela nová 'ada 
men#ích $ty'válcov%ch motor&  Drive-E, 
jejich" v%konová k'ivka a jízdní parametry 
tyto velké motory dokonce p'ed$í.
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DQLÜ�E\VWH�VL�SûLWRP�
SRWÞwHQÆ�]�MÆ]G\�PXVHOL�
Y\ßÆWDW��3URWR�VH�QD�
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↧

Lubomír Opp,  
Mana#er pro  
fleetové zákazníky, 
Auto Pr"honice
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↦

Co umí Spotify?

6SRWLI\�MH�UHYROXßQÆ�VOXÜERX�Y�KXGHEQÆP�SUĀP\VOX��
'ÆN\�QÆ�WRWLÜ�PĀÜHWH�OHJºOQÞ�SRVORXFKDW�PLOLRQ\�SÆVQLßHN��

VWDßÆ�PÆW�MHQ�SûLSRMHQÆ�N�LQWHUQHWX��9wH�MH�EXå�]DGDUPR��
SDN�DOH�SURXG�KXGE\�SûHUXwXMÆ�Y�SUDYLGHOQÖFK�LQWHUYDOHFK�UHNODPQÆ�
SûHVWºYN\��QHER�EH]�UHNODP��RYwHP�]D�SDXwºOQÆ�PÞVÆßQÆ�SRSODWHN��

3ûHGSODWQÂ�ßLQÆ�]KUXED�GHVHW�HXUR�]D�PÞVÆF��
6SRWLI\�VH�GRNº]DOD�GRKRGQRXW�V�wÂI\�QHMYÞWwÆFK�QDKUºYDFÆFK�

VSROHßQRVWÆ��MDNR�MVRX�QDSûÆNODG�8QLYHUVDO��6RQ\��
:DUQHU�ßL�(0,��WDNÜH�Y�UºPFL�VOXÜE\�PĀÜHWH�SRVORXFKDW�

L�KLW\�VYÞWRYÖFK�KYÞ]G��1RYº�DOED�VH�QD�6SRUWLI\�REMHYXMÆ�MHQ�
V�PÆUQÖP�]SRÜGÞQÆP�]D�REFKRG\��-HQ�YHOPL�PDOÂ�SURFHQWR�GHVHN�

Y��GDWDEº]L�6SRWLI\�QHQDMGHWH��D�WR�Y�SûÆSDGÞ��
ÜH�VL�WR�QHSûHMÆ�MHKR�DXWRûL��



Chcete mít i ve svém voze Volvo p'ipojení k internetu, poslouchat díky tomu hudbu ze sv!tov%ch internetov%ch rádií, 
vyu"ívat aplikace Deezer, Spotify nebo TuneIn? Chcete si v multimediálním p'ehráva$i u"ít film nebo epizodu oblíbeného 
televizního seriálu? Vytvo'it hotspot jako bránu k internetovému p'ipojení pro celou posádku? Nebo vyu"ívat palubní navigaci 
pro bezpe$nou jízdu do cíle? To je jen zlomek toho, co umí dotykov% komunika$ní systém Sensus Connected Touch. 
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SENSUS
CONNECTED 

TOUCH
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Inovativní multimediální systém, který oceňují zákazníci Volva na celém světě, 
posunuje úroveň konektivity o  poznání výše. Od roku 2014 bude k  dispozici 
pro všechny nové vozy s výjimkou modelu XC90. Můžete si jej ale instalovat i do 
stávajících modelů – bezproblémová je instalace Sensus Connected Touch 
u  automobilů vybavených sedmipalcovým displejem. Jestliže vlastníte model 
s  pětipalcovým displejem spojeným s  audio systémem High Performance, je 
nutné jej vyměnit za displej o dva palce větší.

Využívejte on-line služby
Získáte díky tomu spoustu skvělých možností. O některých již byla řeč v úvodu 
– klíčové je především internetové připojení. Díky němu má řidič vozu i posádka 
okamžitý přístup k internetu, pokud vozidlo stojí, za jízdy pak mohou poslouchat 
tisíce rozhlasových stanic ze všech koutů planety, kompletně naplánovat trasu 
cesty s použitím on-line map vyhledávače Google, zjistit si informace o zajíma-
vých místech na trase ze stránek Wikipedie prostřednictvím funkce TripInfo či 
třeba streamovat hudbu z internetu prostřednictvím služby Spotify. 

Nutno dodat, že ne všechny služby obsažené v nabídce systému Sensus Con-
nected Touch jsou v Česku zastoupeny. Týká se to například hudební platformy 
Spotify, která na uvedení v tuzemsku ještě stále čeká. Podle množících se speku-
lací vstoupí na český trh v blízké budoucnosti, nicméně platí, že funkčnost inter-
netových služeb v České republice závisí na jejich provozovatelích. 

Ovládání v rukavicích
I  tak ale nabízí Sensus Connected Touch nepřeberné možnosti, jak zpříjemnit 
posádce Volva sebedelší cestu. Systém zajistí informace o počasí, vyhledá blíz-
ká parkovací místa, informuje o  nejbližších autorizovaných servisech švédské 
značky pro případ nehody či poruchy. 

Vzhledem k tomu, že se ovládání systému rodilo ve Švédsku, kde jsou v zimě 
zvyklí na tuhé mrazy, je možné Sensus Connected Touch ovládat přes sedmipal-
cový dotykový displej dokonce i v rukavicích – to je především v zimě neocen-
itelná funkce. Jiná automobilka něco podobného zatím nenabízí. 

Chcete-li se informovat o  možnosti instalace multimediálního systému Sen-
sus Connected Touch právě ve vašem voze, kontaktujte recepci některé ze tří 
poboček Auto Průhonice v Praze, na všech vám poradí, jak dále postupovat. ↤

Díky němu má řidič vozu i posádka 
okamžitý přístup k internetu, pokud vozidlo 
stojí, za jízdy pak mohou poslouchat 
tisíce rozhlasových stanic 
ze všech koutů planety, 
kompletně naplánovat trasu 
cesty s použitím on-line map 
společnosti Google.
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Darujte 
volvist&m
VOHYX�QD 

SûÆVOXwHQVWYÆ� 
VHUYLV�ßL�DXWR�

Máte ve svém okolí nadšeného volvistu? Chcete mu 
udělat radost? Kupte mu dárkový poukaz společnosti 
Auto Průhonice ve vybrané hodnotě, který může ná-
sledně využít jako slevu z ceny nového i ojetého vozu 
nebo jako předplacený kupon na servis, náhradní díly 
či příslušenství. Dárkový poukaz je ideální pozorností 
třeba pod vánoční stromeček, ocení jej přitom nejen 
vaši rodinní příslušníci, blízcí přátelé, kamarádi, ale 
třeba i vaši obchodní partneři. 

Dárkové poukazy můžete jednoduše objednat pro-
střednictvím internetových stránek www.autopruhoni-
ce.com či při vaší návštěvě v některé z našich tří pobo-
ček v  Průhonicích, Stodůlkách nebo Dejvicích. Přímo 
na příslušnou internetovou stránku s  objednávkou 
dárkového poukazu vás navedou i  QR kódy přiřazené 
k jednotlivým poukazům. Stačí mít chytrý mobilní tele-
fon či tablet se čtečkou těchto kódů.  ↤

Dárkové poukazy 
můžete jednoduše 
objednat prostřednictvím 
internetových stránek 
www.autopruhonice.com

DÁRKOVÉ
POUKAZY



kHWûHWH�ßDV�D�Y\XÜÆYHMWH�
v#echny na#e servisy

Ať už se obrátíte na kterýkoliv ze tří servisů Auto 
Průhonice, vždy se setkáte s  maximální kvalitou, 
vstřícností a  výhodnými cenami. Všechny provo-
zovny společnosti v  Průhonicích, Stodůlkách či 
Dejvicích mají laťku nastavenu stejně vysoko, ne-
spornou výhodou servisní sítě pokrývající všechny 
části Prahy i  důležité hlavní tahy z  metropole je 
přitom dokonalé propojení na základě databází 
vozů, zkušeností mechaniků i výhodných cen. 

Pokud se vám přihodí nehoda či se vám po-
rouchá vůz v  jiné části Prahy, než je váš mateřský 
servis, můžete jej bez obav svěřit do péče kteréko-
liv další pobočky Auto Průhonice. Vyzvednout si ho 
pak můžete už v  té své. Je zkrátka jedno, kterou 
z  poboček zvolíte, o  auto bude vždy dokonale 
postaráno. 

„Z  propojení našich poboček profi tuje mno-
ho našich zákazníků. Klienti například bydlí 
a nejčastěji jezdí do servisu na jedné straně Prahy, 
ale pracují na jiném konci hlavního města, a  tak 
třeba nechávají vůz prohlédnout při běžné servisní 
kontrole v jiné naší provozovně. Šetří tím svůj volný 

čas, který mohou věnovat rodině či koníčkům,“ 
vysvětluje jeden z nejdůležitějších benefi tů propo-
jené servisní sítě technický ředitel Auto Průhonice 
Martin Pouch. 

Pobočky sdílejí on-line veškeré informace 
o  vozidle i  jeho servisní historii. To umožňuje bez 
zbytečných prodlev provést potřebné běžné, se-
zonní nebo garanční kontroly či zahájit opravu 
vozu. Vedle on-line propojení mají rovněž všechny 
pobočky rychlý přístup k největšímu skladu origi-
nálních náhradních dílů pro osobní vozy Volvo 
v  České republice, což samozřejmě výrazně 
snižuje časovou náročnost oprav. 

Pobočky jsou sice propojené, ale nikoliv uni-
fi kované. Ve své DNA mají zakódovány vysoké 
standardy práce, ovšem fungují autonomně – 
o  tom koneckonců svědčí i  jejich názvy, které je 
jasně spojují s  lokalitou, v  níž působí. Díky tomu 
dokonale znají místní prostředí a  své klienty, na 
něž působí často až rodinným dojmem. To platí 
třeba o dejvické provozovně, ale ve stále větší míře 
i o pobočce ve Stodůlkách. ↤

PROPOJENÍ 
POBO!EK
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V Oblouku 731, 252 43 Pr"honice
tel.: 296 787 333, fax: 296 787 254

e-mail: recepce@autopruhonice.com
www.autopruhonice.com

Podbabská 17, 160 00 Praha 6 - Dejvice
tel.: 725 326 977 

e-mail: recepce@autodejvice.com
www.autodejvice.com

Bavorská 12b, 155 00 Praha 5 - Stod"lky
tel.: 222 356 500

e-mail: recepce@auto$ odulky.com
www.auto$ odulky.com
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Viník nehody 
RGPÆWº�SûL]QDW�YLQX

Vznik nezavin!né dopravní nehody je pro po#kozeného v"dy stresujícím zá"itkem. Chování a reakce 'idi$& 
v kritick%ch situacích b%vají r&zné. Je nutné si uv!domit, "e osobnost 'idi$e–viníka nehody v!t#inou neznáme. 

Této skute$nosti bychom m!li p'izp&sobit na#e chování. Pokud viník svou vinu na míst! ihned uzná, 
je i p'esto vhodné zajistit co nejvíce d&kaz& i pro p'ípad, "e by viník po $ase za$al 

pochybovat o své mí'e zavin!ní, $ím" by mohly nastat komplikace s prokázáním právního 
základu na náhradu #kody od poji#,ovny. 
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PORADENSTVÍ 
P(I NEHODÁCH

Rozhodli jsme se požádat naše obchodní partnery 
– makléřskou společnost AURA Lloyd a pojišťovnu 
Kooperativa, aby nám tímto článkem pomohli 
rozšířit podporu povědomí o  tom, jak bychom se 
měli v  případě vzniku takovéto dopravní nehody 
chovat. 

Jak by tedy měl řidič po nehodě postupovat?
Prvotně by měl zjistit rozsah vzniklé škody jak 
na vozidlech, tak i  na zdraví všech účastníků 

nehody. V  případě, že není nikdo zraněn, měli 
by se účastníci nehody dohodnout na míře 
zavinění. Pokud viník se zaviněním plně souhlasí 
a škoda dle laického odhadu nepřesáhne částku  
100 000 Kč, není nutné k nehodě volat PČR. Může 
nastat situace, kdy je škoda i nižšího rozsahu, ale 
máte pochybnosti o druhém účastníkovi nehody 
(např. máte podezření na alkohol, podezření 
na nepojištěné vozidlo) nebo je viník cizincem. 
V  tomto případě doporučujeme vždy k  nehodě 
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Pojistkou pro řádné 
uplatnění škody je 
možnost kontaktování 
bezplatné linky 
pojišťovny, kde se viník 
může okamžitě doznat 
k zavinění, a splnit tak 
svou zákonnou 
povinnost nahlásit 
škodu pojišťovně. 

volat PČR. Bude-li viník nehody plně souhlasit se 
zaviněním, sepište společně Záznam o dopravní 
nehodě. Tento záznam bývá obvykle přílohou 
asistenčního sešitu k pojištění. Mějte na vědomí, 
že Záznam o  dopravní nehodě slouží k  doku-
mentaci dat, nikoliv však k  přímému přiznání 
odpovědnosti za způsobenou škodu. Je tak vhod-
né do záznamu k  viníkovi uvést např. formulaci, 
že řidič vozidla A  je viníkem DN a  se zaviněním 
souhlasí. Další pojistkou pro řádné uplatnění 
škody je možnost kontaktování bezplatné linky 
pojišťovny, kde se viník může okamžitě doznat 
k zavinění, a splnit tak svou zákonnou povinnost 
nahlásit škodu pojišťovně. V dnešní době již není 
nutné zdůrazňovat, že je vhodné pořídit fotodo-
kumentaci celé dopravní nehody.

Stále častěji se rovněž setkáváme s případy, 
kdy viníci nehod svou vinu popírají, v horších 
případech z místa nehody dokonce ujíždí. Jak 
postupovat v takovém případě?
Může nastat situace, kdy má viník nehody o zavinění 
jiný názor. V  tomto případě je na místě přivolat 
PČR, která určí míru zavinění obou účastníků. 
Dalším případem mohou být škody, kdy náš klient 
zjistí, že došlo k  poškození jeho vozidla v  jeho 
nepřítomnosti. V  uvedeném případě je nezbytné 
pokusit se zajistit jakoukoliv informaci o  viníko-
vi například z  bezpečnostních kamer nebo od 
možných svědků. Vzhledem k prvotní důkazní nouzi 
je vhodné provést fotodokumentaci místa vzniku 
škody a poškození vozidla. V případě, že bude zjištěn 
vůz viníka (i domnělého), platí, že nárok lze uhradit 
i přes nesouhlas pojištěného, ovšem pokud zavinění 
viníka poškozený prokáže. V tomto případě lze využít 
jakékoliv již dříve zmíněné důkazy.

Jaké možnosti máme v případě, že se 
nepodaří prokázat viníka nehody nebo je
viník neznámý?
Klientovi nezbude jiná možnost, než uplatnit škodu 
z vlastního havarijního pojištění. I v tomto případě 
je možné, že dojde ke zjištění nových skutečností 
(např. se přihlásí svědek nehody), a  je možné tak 
celou škodu (nebo pouze již odečtenou spoluúčast 
z havarijního pojištění) uplatnit z povinného ručení 
zjištěného a prokázaného viníka. 

Jak postupovat v případě, že vozidlo 
viníka není nikde pojištěno?
Při řešení nehody je vždy nutné důkladně zkon-
trolovat platnost předložené zelené karty viníka. 
Dalším nástrojem pro kontrolu pojištění mohou 
být internetové stránky www.ckp.cz, na kterých 
lze nejen ověřit platnost pojištění uvedeného 
vozidla, ale také si lze ověřit nebo dohledat 
pojišťovnu, u které by mělo být vozidlo pojištěno. 
Pokud účastník nehody zjistí, že vozidlo viníka není 
pojištěno, měl by neprodleně trvat na řešení do-
pravní nehody Policií ČR. Buďte obezřetní, řidiči 
nepojištěných vozidel si mohou uvědomovat 
důsledky nepojištěného vozidla i  způsobené 

nehody a mohou se v budoucnu odpovědnosti za zavinění vyhýbat (posti-
hem jim bude nemalá sankce za nepojištěné vozidlo, pokuta od policie ČR 
a úhrada veškeré vyplacené škody). Zajistěte tak ve vašem zájmu neprodleně 
fotodokumentaci, případně i svědecké výpovědi od lidí, kteří nehodu mohli 
vidět. V případě zjištění, že vozidlo viníka není skutečně pojištěno, je nutné 
se s požadavkem na náhradu škody obrátit přímo na již uvedenou Českou 
kancelář pojistitelů. ČKP následně určí některou z  pojišťoven působících 
na našem trhu, která s vámi bude škodu vyřizovat. Tento proces může trvat 
i několik dnů, a tak z důvodu urychlení opravy vozidla můžete mezi tím využít 
vaši pojišťovnu, u  které máte pojištěné vozidlo. Pojišťovna pro vás zajistí 
provedení prvotních likvidačních úkonů, zejména zdokumentování škody. 
Veškeré další vyřizování škody budete dále řešit s přidělenou pojišťovnou. 

Jak postupovat v případě, že je viníkem cizinec?
Pokud je viníkem nehody vozidlo s  cizí MPZ, měl by se poškozený zachovat 
obdobně jako v předchozím případě. Tedy přivolat k nehodě Policii ČR, důkladně 
provést fotodokumentaci dopravní nehody a rovněž pořídit fotodokumentaci 
předložených dokladů viníka DN. Zahraniční vozidla bývají většinou pojištěna 
u pojišťoven, o kterých jste nikdy neslyšeli. Zde opět pomůže Česká kancelář 
pojistitelů, na jejichž stránkách naleznete formuláře pro uplatnění škody. 
Součástí formulářů je vyhledávač korespondenčních partnerů zahraničních 
pojišťoven na našem území. To znamená, že uvedete pojišťovnu viníka nehody 
a ČKP vás bude následně informovat, že škodu uplatníte např. prostřednictvím 
pojišťovny Kooperativa. Poté se již jednoduše obrátíte na danou pojišťovnu, 
u které vyřešíte celou vaši pojistnou událost až do konce. 

Můžete doporučit využití samozvaných asistenčních služeb?
I když se vám v prvotním okamžiku nabídka ne vyžádaných asistenčních služeb 
(tzv. Crash hunterů) může zdát být výhodná, důrazně nedoporučujeme jejich 
využívání. Jedná se pouze o  jakýsi mezičlánek v  likvidaci, který pouze dokáže 
navýšit náklady všem zúčastněným. Lze pouze konstatovat, že veškeré jimi 
nabízené služby vám zajistí váš VOLVO partner společně s  vaší pojišťovnou 
a jejími asistenčními službami, které máte k dispozici k vašemu pojištění. ↤
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↧

Martin Augu#ín
Vedoucí servisu,
Auto Pr"honice
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prozá'ily D%#inu

Nejv!t#í $eskou golfovou událost sezony hostila letos plze)ská D%#ina. Po dvou 
ro$nících na Albatrossu se tentokrát turnaj presti"ní profesionální série "en Ladies 

European Tour p'esunul pod hlavi$kou Honma Pilsen Golf Masters na technické západo$eské 
h'i#t!. Hlavním tahákem pro diváky byla nejen $eská hv!zda Klára Spilková, která do d!ji#t! 
turnaje p'ijela sv%m Volvem XC60, ale také #pi$kové sv!tové hrá$ky, je" si do +eska odsko$ily 

mezi British Open a t%mov%m kláním v Solheim Cupu. A bylo se na co dívat. 

Ve třídenním klání byla hlavní pozornost domácích 
fanoušků samozřejmě upřena na Kláru Spilkovou. Ta 
chtěla v prostředí, které dobře zná, vyhrát. Na Dýšinu 
navíc přijela dobře naladěná a  nabuzená výsledky 
z předchozích turnajů – vždyť dva týdny před turnajem 
brala na podniku Ladies European Masters kousek od 
Londýna šesté místo, když ještě po dvou kolech dělila 
vedení. Týden před Dýšinou si navíc poprvé v kariéře 
vyzkoušela atmosféru majoru, navíc v kolébce golfu – 
na Old Course ve skotském St. Andrews. 

Nakonec si Klára Spilková velký sen o  domácím 
vítězství nesplnila a  po třech vyrovnaných kolech 
skončila ve třetí desítce. „Ještě asi nepřišel můj 
čas, ale stále si za vítězstvím jdu. I  tak jsem tu ale 
byla spokojená. Odehrála jsem tři dobrá, vyrovnaná 
kola. Mohlo to být o něco lepší, kdybych v sobotním 
druhém kole turnaje proměnila více puttů, ale i  tak 
beru konečné 23. místo jako úspěch,“ hodnotila 
usměvavá osmnáctiletá hráčka svůj výkon. 

Skvělí fanoušci
Jedním dechem pochválila také skvělé fanoušky, 
jichž okolo fairwayí a greenů každým dnem přibývalo. 
V neděli pak už s jednotlivými flighty chodil početný 
dav lidí, Spilkové fandilo dokonce několik stovek 
příznivců. „Byli úžasní a na finále jich přišlo opravdu 
hodně. Jsem ráda, že byli hluční a  prožívali to se 
mnou. Povzbuzovali mě tak, jak jsem si to přála,“ uve-
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PILSEN
GOLF MASTERS

Ve třídenním klání byla hlavní pozornost domácích 
fanoušků samozřejmě upřena na Kláru Spilkovou. 

Ta chtěla v prostředí, které dobře zná, vyhrát. 

dla nejvýše postavená česká hráčka v  konečném 
pořadí turnaje. 

Dalším Češkám se už tolik nedařilo a  neprošly 
cutem. Na Dýšině, kterou znají domácí hráčky i  po-
slepu, se tak jen potvrdila výkonnostní propast, která 
v  současnosti zeje za nejlepší tuzemskou profesio-
nálkou. 

Dramatická téměř do poslední chvíle byla bitva 
o  titul. Ačkoliv v  ní nefigurovala žádná z  českých 
reprezentantek, napětí okolo osmnáctého greenu 
se dalo doslova krájet, když na něj mířily poslední 
flighty. Nakonec pro sebe překvapivě ukořistila trofej 
německá profesionálka Ann-Kathrin Lindner. 

Němka se ve finále přetahovala s  Ruskou Marií 
Balikoevou a  Francouzkou Jade Schaffer, jejíž part-
ner Francois Calmels vyhrál o  pár týdnů dříve jiný 
turnaj evropské elity v  Česku – podnik Challenge 
Tour na Kunětické Hoře. Schaffer ale takové štěstí 
neměla, nezvládla druhou devítku a  své naděje na 
celkový triumf pohřbila především na dvanáctce, 
kde zahrála double bogey. Ani ruské hráčce závěr 
nevyšel. 

Par stačil
Brýlaté Němce tak stačilo v  závěru nechybovat, 
přestože se na ni nakonec ze zadních pozic dotáhly 
Francouzka Alexandra Vilatte a  Italka Diana Luna. 
Lindner ale měla stále situaci ve svých rukou a  na 
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turnajem žádné velké očekávání, takže jsem šťastná, 
jak to dopadlo. Bylo to tady super,“ zářila štěstím 
s tím, že se příští rok na Dýšinu opět vrátí a zkusí svůj 
husarský kousek zopakovat. 

O návratu na Dýšinu hovořilo i mnoho spokojených 
fanoušků, kteří si během příjemného víkendu užívali 
golf v  podání nejlepších světových golfistek včetně 
legendární Laury Davies, neteře Tigera Woodse 
Cheyenne či bývalé světové jedničky Ai Miyazato. ↤
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závěrečné jamce jí cestu k  vítězství otevíral par. 
Přestože nemusela útočit, zkomplikovala si pozici 
nepříliš jistým prvním puttem, po kterém jí k  jamce 
zbýval ještě notný kus. I  proto dlouho vyměřovala 
každý centimetr, než se konečně míček vyslala na 
cíl. Zamířila ale bezpečně na střed jamky a mohla se 
nadšeně vrhnout svému caddiemu okolo krku. 

Z  Dýšiny si odvezla vedle trofeje rovněž šek na 
37,5 tisíce eur a  velké zážitky. „Neměla jsem před 

↤

Na%e nejlep%í hrá&ka 
osmná'iletá Klára Spilková



kYÂGVNÖ�KLW�;&���za mén! ne" milion
Robustní, nad$asové, bezpe$né a neuv!'iteln! praktické. Takové je Volvo XC90, které se v pr&b!hu let stalo 
opravdov%m bestsellerem a nejúsp!#n!j#ím SUV #védské zna$ky v#ech dob. Ji" v pr&b!hu v%roby je legendou, 
kterou její majitelé necht!jí vym!nit za jin% automobil. 

Nyní je sedmimístný model XC90 D5 Kinetic s au-
tomatickou převodovkou, pohonem čtyř kol a  113 
oceněními v  oblasti designu, bezpečnosti a  kval-
ity ještě dostupnější. Díky cenovému zvýhodnění 
250  000 Kč se cena populárního SUV dostala 
v posledním roce výroby pod hranici milionu korun. 
Exkluzivní nabídka přitom trvá pouze od 5. září do 
konce roku 2013. 

Volvo XC90 
– mimořádná cena 
990 500 Kč včetně DPH.

Volvo XC90 
– cenový bonus 250 000 Kč 
včetně DPH na všechny 
úrovně výbav.

36 magazín volv ista news { }  www.autopruhonice.com { }  www.autodejv ice.com { }  www.autostodulky.com

V)HODNÁ 
NABÍDKA 

Volvo XC90 je legendární, ale přitom stále mladě 
vyhlížející model. Mužný a  svalnatý vzhled není 
přehnaně drsný a  agresivní, i  proto si ho oblíbilo 
široké spektrum zákazníků – vedle početných ro-
din si ho pořizují i svobodní muži, rády v něm jezdí 
rovněž ženy či mladé páry. 

Volvo XC90 posbíralo během své existence ce-
lou řadu prvenství. Jako první vůz na světě nabídl 
systém ochrany proti převrácení ROPS či snížený 
příčník aktivující ochranné prvky protijedoucího 
vozu a jeho deformační zónu. Vůbec poprvé v histo-
rii se díky XC90 mohla pochlubit sedmimístná verze 
automobilu stejnou mírou ochrany cestujících jako 
verze s pěti sedadly. Proslulý model rovněž vévodil 
v segmentu SUV také v oblasti úspor paliva a emisí 
CO2. 
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↥  Volvo XC60
Výjimečný crossover – pohledný a  inovativní. Sází 
na nekompromisní bezpečnost, jako vůbec první 
nabídl systém City Safety, zajišťující automatické 
zpomalení či zastavení vozu v případě hrozící srážky.
Cenový bonus 100 tisíc korun včetně DPH pro 
všechny varianty modelu.

↥  Volvo V70
Tradiční velké rodinné kombi nabízí jeden 
z  největších zavazadelníků ve své třídě. Posádka 
uvnitř najde vytříbenou ergonomii a typický skand-
inávský nevtíravý luxus.
Cenový bonus až 100 tisíc korun včetně DPH.

↥  Volvo XC 70
Vůz pro milovníky dobrodružství, který je ale ele-
gantní i  v  nablýskaných městských kulisách. Pro-
storný crossover vás odveze kamkoliv i  s  komplet-
ním vybavením pro aktivní životní styl. 
Cenový bonus až 150 tisíc korun včetně DPH.

↥  Volvo S80
Reprezentativní sedan s  konzervativními liniemi 
ukrývajícími pohodlí a  bezpečí. Prostorný interiér 
s  kvalitními a  moderními materiály vám bude na 
cestách připomínat obývací pokoj zařízený v duchu 
nevtíravého skandinávského luxusu. 
Cenový bonus až 150 tisíc korun včetně DPH.

↥  Volvo S60
Neotřelý sedan, v  němž je jízda zábavou. 
Samozřejmostí jsou bezpečnostní prvky – nabízí 
unikátní systém rozpoznávání chodců, který umí 
zmírnit, či dokonce zcela předejít následkům střetu. 
Motor D2  - cenový bonus 3 procenta.
Motor D3 - cenový bonus 7 procent.
Motor D4, D5 a D5 AWD - cenový bonus 10 procent.

↥  Volvo V60
Vůz z kategorie sportovních kombíků čerpá z křivek 
oblíbené XC60. Nabízí stejnou míru bezpečí, 
zároveň jde o nejsportovnější Volvo všech dob. 
Motor D2  - cenový bonus 3 procenta.
Motor D3 - cenový bonus 7 procent.
Motor D4, D4 AWD, D5 a D5 AWD - cenový bonus 
10 procent.

Cenové bonusy na další modely 
Ve všech třech pobočkách společnosti Auto Průhonice, tedy v mateřských 
Průhonicích, dále ve Stodůlkách a Dejvicích, si můžete pořídit nové vozy 
Volvo pro modelový rok MY14 za velmi výhodné ceny díky cenovým bonusům. 
Všechny vozy jsou přitom po vydařeném faceliftu, o němž najdete více 
na stranách 12 a 13.



 Vyu"ijte servisní akci 
SUR�ßW\ûOHWÂ�D�VWDUwÆ�YR]\�9ROYR�

Cena servisu je při provozu zejména starších automobilů 
klíčová. I  proto před časem sklidila společnost Auto 
Průhonice velký úspěch se servisní akcí pro vozy starší 
pěti let. Na tu nyní navazuje s novou akcí, kterou mohou 
využít i majitelé mladších ročníků vozů Volvo. Akce 4+ je 
totiž určena pro čtyřleté a starší vozy. „Ceny náhradních 
dílů, olejů a prací jsou nastaveny tak, aby byly pro zákaz-
níky maximálně příznivé. Samozřejmě při zachování 
vysoké kvalitativní úrovně servisu,“ říká Martin Pouch, 
technický ředitel Auto Průhonice. 

Podle jeho zkušeností zajímají zákazníky nejvíce 
ceny dílů. V servisu Auto Průhonice jsou originální díly 
cenově výhodné nejen díky silné koruně, ale i  ceno-
vému bonusu na náhradní díly, který může činit 15 
až 25 procent podle toho, o  jak starý automobil jde. 
„Na rozdíl od neznačkové konkurence, nejrůznějších 
garážových servisů a  podobných opraváren nikdy při 
servisu nepoužíváme díly z  druhovýroby, i  přesto ale 
máme díky akci 4+ originální díly cenově výhodnější,“ 
zdůrazňuje šéf servisu. 

Akce 4+ samozřejmě platí ve všech třech 
pražských servisech společnosti Auto Průhonice, tedy 
v  mateřských Průhonicích, dále ve Stodůlkách a  Dej-
vicích. Přijeďte se sami přesvědčit, že už dávno neplatí 
oblíbený a  často tradovaný mýtus o  vysokých cenách 
autorizovaných servisů a  drahých náhradních dílech 
prémiových značek. 
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SERVIS

Ceny náhradních 
dílů, olejů a prací 

jsou nastaveny tak, 
aby byly pro  zákazníky 

maximálně  příznivé. 
Samozřejmě při 

zachování vysoké 
kvalitativní úrovně

 servisu.

Pozor na triky garážníků
Častým trikem neautorizovaných servisů jsou 
čachry s navyšováním hodin odpracovaných na za-
kázce. Samotná hodinová sazba tak sice může být 
nízká, neautorizovaný servis pak ale stejně vyžene 
konečnou cenu výše. Na první pohled nižší cena 
servisu v garáži za městem pak v součtu znamená 
naopak vyšší cenu za servis než v  provozovnách 
Auto Průhonice. 

V  Průhonicích, Stodůlkách ani Dejvicích se 
s  něčím takovým nepotkáte. „Zvýhodněná akční 
cena práce jde ruku v ruce nejen se zárukou kvality, 
ale hlavně s  minimalizací nutného času. Fakturu-
jeme podle normy určené samotnou automobilkou 
a výsledné množství fakturovaných hodin je tak vždy 
nejnižší možné,“ říká Martin Pouch. 

Důležitá je také skutečnost, že nejlepší mechani-
ci a diagnostici Auto Průhonice, kteří se o vaše vozy 
starají, mají u  značky Volvo bezmála dvacetiletou 
praxi. „Z  pohledu jejich zkušeností se s  nimi může 
jen málokdo měřit a  můžete si být jisti, že pro vás 
a vaši spokojenost udělají maximum,“ sděluje Martin 
Pouch. 

Pro Auto Průhonice je proto v  rámci akce 4+ 
naprostou samozřejmostí nabídnout majitelům 
starších vozů Volvo kompletní garanci na náhradní 
díly i samotné mechanické práce. ↤
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%OÆÜÆ�VH�]LPQÆ�PÞVÆFH�D�V�QLPL�
L�SRYLQQRVW�SûH]RXW�QD�]LPQÆ�
SQHXPDWLN\��1HQHFKºYHM-
WH�YÖPÞQX�SQHXPDWLN�QD�

SRVOHGQÆ�FKYÆOL��QDSOºQXMWH�VL�ML�WDN��
DE\VWH�VH�Y\KQXOL�VWUHVX��3ûL�SûH]RXYº-
QÆ�SQHXPDWLN�PĀÜHWH�]ºURYHĥ�Y\XÜÆW�
XVNODGQÞQÆ�OHWQÆFK�JXP�Y�QDwLFK�SUR-
YR]RYQºFK�Y�3UĀKRQLFÆFK��6WRGĀONºFK�
L�'HMYLFÆFK��2�SQHXPDWLN\�VH�YºP�
GREûH�SRVWDUºPH��

↧

Nezapome(te v&as p!ezout
Martin Pouch 
Technick) !editel, 
Auto Pr"honice

Jaké jsou slevy na 
náhradní díly?

3RNXG�Pº�YDwH�9ROYR�YH�YÖ-
UREQÆP�ßÆVOH�QD�GHVºWÂ�SR]LFL�
ßÆVOLFL�9�D�QLÜwÆ�Y�WÂWR�SRGREÞ��
<91[[[[[[9[[[[[[[��SDN�]ÆVNºWH�
VOHYX�15���QD�YwHFKQ\�RULJLQºOQÆ�
QºKUDGQÆ�GÆO\�
3RNXG�Pº�YDwH�9ROYR�YH�YÖ-
UREQÆP�ßÆVOH�QD�GHVºWÂ�SR]LFL�
ßÆVOLFL�8�D�QLÜwÆ�Y�WÂWR�SRGREÞ��
<91[[[[[[8[[[[[[[��PĀÜHWH�
VH�WÞwLW�]H�VOHY\�20���QD�YwHFKQ\�
RULJLQºOQÆ�QºKUDGQÆ�GÆO\�
3RNXG�Pº�YDwH�9ROYR�YH�YÖ-
UREQÆP�ßÆVOH�QD�GHVºWÂ�SR]LFL�
ßÆVOLFL�5�D�QLÜwÆ�Y�WÂWR�SRGREÞ��
<91[[[[[[5[[[[[[[��PºWH�VOHYX�
GRNRQFH�25���QD�YwHFKQ\�RULJLQºO-
QÆ�QºKUDGQÆ�GÆO\�
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www.volvista.net SUĀORP�
YH�VOXÜEºFK�SUR�NOLHQW\�9ROYR
Nová asisten$ní karta VOLVISTA! Mobilní aplikace VOLVISTA! Webová aplikace VOLVISTA! 

Co všechno přináší klientům společnosti Auto 
Průhonice nová asistenční karta Volvista, stejnoj-
menná mobilní aplikace, či webová aplikace? Proč 
se vyplatí Volvistu využívat nejen v  podobě plas-
tové kartičky, ale i  v  mobilu či tabletu? Odpovědi 
na své otázky najdete na internetové stránce  
www.volvista.net, kde jsou shrnuty všechny důležité 
informace o  nových službách sjednocených pod 
hlavičkou VOLVISTA. 

Web slouží jako rozcestník, který vás navede 
k podrobnému popisu jednotlivých služeb, určených 
zákazníkům autosalonů v Průhonicích, Stodůlkách či 
Dejvicích. Můžete si tak například prostudovat de-
taily toho, jak čerpat výhody plynoucí z  vlastnictví 
asistenční karty Volvista nebo kde a jak si stáhnout 

mobilní aplikaci Volvista určenou pro přístroje 
iPhone či iPad. Podrobné informace na jednotlivých 
podstránkách doplňují rovněž náhledy samotné ap-
likace či vyobrazení asistenční karty, díky nimž o nich 
získáte detailnější představu. 

Novinkou spojenou se spuštěním internetového 
rozcestníku www.volvista.net je rovněž představení 
zbrusu nové webové aplikace, do níž se můžete 
přihlásit prostřednictvím svého počítače či note-
booku. Webová aplikace přitom přináší všechny 
benefity mobilní verze pro ty, kteří nemohou využívat 
unikátní mobilní aplikaci pro iPhone a iPad. 

…A  to je pouze začátek. Další služby pro 
Volvistu – na trhu Volvo zcela unikátní – jsou ve 
stadiu příprav s brzkým dokončením… ↤

VOLVISTA.NET



ASISTEN!NÍ
KARTA
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6�DVLVWHQßQÆ�
NDUWRX�9ROYLVWD��
vás nic nezastaví
Ruku v ruce s ojedin!lou aplikací Volvista 
p'ipravili v Auto Pr&honice dal#í jedine$nou slu"bu 
v podob! stejnojmenné asisten$ní karty. Díky 
ní mají v#ichni klienti spole$nosti, a, u" vyu"ívají 
jakoukoliv ze t'í pobo$ek v Pr&honicích, Stod&lkách 
$i Dejvicích, nárok na bezplatnou asistenci
 v p'ípad! potí"í na cestách. 

Jestliže vás tedy na silnicích či dálnicích v  České 
republice zastaví nehoda nebo porucha, stačí za-
volat na telefonní číslo uvedené na kartě anebo 
využít zmíněnou aplikaci Volvista v mobilu, případně 
tabletu, a asistenční služba vůz buď na místě opraví, 
nebo bezplatně převeze do některého ze servisů 
společnosti Auto Průhonice. 

„Klient si může vybrat jakoukoliv z  našich tří 
poboček, kam si přeje vůz odtáhnout. Zatímco auto-
mobil poputuje do servisu, zákazník může pokračovat 
v  cestě,“ říká technický ředitel Auto Průhonice Mar-
tin Pouch. „Abyste totiž na cestě nic nezmeškali, 
připravíme pro vás v rámci asistenční služby Volvista 
také náhradní vůz na 24 hodin zdarma.“

Asistenční kartu Volvista, která byla vytvořena 
ve spolupráci s  pojišťovnou Kooperativa, službou 
Global Assistance a makléřskou firmou Aura Lloyd, 
získá každý zákazník Auto Průhonice automaticky 
při pravidelné návštěvě servisu, případně si pro 
ni může po předchozí domluvě přijet na recepci 
své pobočky. „Karta platí vždy po dobu 12 měsíců 
a  při každé další pravidelné prohlídce vozu se au-
tomaticky prodlouží. Není tak nutné okolo ní cokoliv 
řešit, jen ji využívat,“ doplňuje Martin Pouch. 

Upozorňuje přitom, aby držitelé asistenční karty 
Volvista využívali vždy jen číslo uvedené na kartě. 
„Pokud zavolají jinou asistenční službu, celou za-
kázku si bohužel zaplatí. Důležité je zavolat na 
telefonní číslo uvedené na kartě Volvista okamžitě 
po nehodě a s dispečinkem se na všem potřebném 
domluvit dříve, než například policisté nařídí od-
tah jinou službou,“ zakončuje šéf servisu v  Auto 
Průhonice. ↤

V"hody asi#en*ní karty Volvi#a

1. Jistota pro v#echny.�.DUWX� ]ÆVNDMÆ� QHMHQ�PDMLWHOÂ� QRYÖFK� YR]Ā�
9ROYR��DOH�L�VWDUwÆFK�D�]ºQRYQÆFK�DXWRPRELOĀ�wYÂGVNÂ�]QDßN\��NWHûÆ�
Y\XÜÆYDMÆ�QÞNWHUÖ�]H�VHUYLVĀ�VSROHßQRVWL�Y�3UĀKRQLFÆFK��6WRGĀONºFK�
ßL�'HMYLFÆFK�
2. *ádné papírování.�.DUWX�REGUÜÆ�]ºND]QÆN�DXWRPDWLFN\�SûL�SUD-
YLGHOQÂ�QºYwWÞYÞ�VHUYLVX��SR�GYDQºFWL�PÞVÆFÆFK�VH�MHMÆ�SODWQRVW�DXWR-
PDWLFN\�SURGORXÜÆ��6WDßÆ�MHQ�SUDYLGHOQÞ�QDYwWÞYRYDW�VHUYLV��
3. Nez&stanete bez pomoci.�³ßHOHP�DVLVWHQßQÆ�VOXÜE\�9ROYLVWD�MH�
]SURVWûHGNRYºQÆ�YßDVQÂ�D�ÓßLQQÂ�SRPRFL�QHSûHWUÜLWÞ����KRGLQ�GHQ-
QÞ������GQĀ�Y�URFH�SR�]DYROºQÆ�QD�WHOHIRQQÆ�ßÆVOR�XYHGHQÂ�QD�NDUWÞ�
������������������
4. Havárie, nebo porucha?� $þ� VH� YºP�QD� FHVWºFK� VWDOR� FRNROLY��
SRPĀÜHPH�YºP��=ºVDK�PHFKDQLND�QD�PÆVWÞ�MH�SR�GREX����PLQXW�
]GDUPD�� QHSRMÆ]GQÂ� YR]LGOR� SûÆSDGQÞ� SûHYH]H� RGWDKRYº� VOXÜED�
URYQRX�GR�QÞNWHUÂKR�]H�VHUYLVĀ�VSROHßQRVWL�$XWR�3UĀKRQLFH��1H-
]ºOHÜÆ�QD�WRP��MDN�MH�WR�GDOHNR��RGYH]HPH�YĀ]�]�MDNÂKRNROLY�NRXWX�
ãHVNÂ�UHSXEOLN\��
5. Autorizovan% servis.�9ºw�DXWRPRELO�NYDOLWQÞ�RSUDYÆ�NYDOLçNRYD-
QÖ�SHUVRQºO�QÞNWHUÂKR�]H�WûÆ�SUDÜVNÖFK�VHUYLVĀ�çUP\�$XWR�3UĀKR-
QLFH��
6. Pokra$ujte v cest!. 9�SûÆSDGÞ��ÜH�Yºw�YĀ]�EXGH�PXVHW�EÖW�RGWD-
ÜHQ�GR�VHUYLVX��PĀÜHWH�Y\XÜÆW�]DSĀMßHQÆ�QºKUDGQÆKR�YR]LGOD�9ROYR�
QD�MHGHQ�GHQ�]GDUPD��

↧

Martin Vesel"
Mí$op!edseda  
p!ed$aven$va,  
Auto Pr"honice

&KFHPH��DE\�VH�QDwL�
NOLHQWL�FÆWLOL�MDNR�
Y�EDYOQFH��DE\�YÞGÞOL��ÜH�
VH�R�QÞ�YÜG\�SRVWDUºPH��
$þ�VH�MLP�QD�FHVWºFK�SR�
ãHVNÂ�UHSXEOLFH�SûLKRGÆ�
FRNROLY��GÆN\�NDUWÞ�9RO-
YLVWD�VH�QD�QºV�PRKRX�
VSROHKQRXW��



Aplikace Volvista: 
LQIRUPDFH�R�YR]H�Y�NDSVH
V!t#ina z nás u" klasické mobily vym!nila za chytré telefony $i tablety. Umo")ují nám vyu"ívat 
funkce, o kter%ch jsme si je#t! p'ed pár lety mohli nechat zdát – lze s nimi fotit, natá$et videa, $íst na nich 
kní"ky, surfovat po internetu. U"ite$nost smartphon& a tablet& navíc podtrhují po$etné aplikace ur$ené 
pro nejoblíben!j#í systémy, jak%mi jsou iOS $i Android. S jednou takovou nedávno p'i#la i spole$nost 
Auto Pr&honice. Díky její zbrusu nové aplikaci Volvista získáte kompletní p'ehled o svém Volvu, 
a, u" jste kdekoliv. 

„V českém měřítku jde o naprosto unikátní aplikaci, 
kterou nenabízejí ani importéři. Jsme zatím jediný 
dealer automobilů v  České republice, který něco 
podobného pro své zákazníky vyvinul. S  našimi 
službami jsme vždy napřed, i nyní jsme proto chtěli 
připravit pro naše klienty chytrou pomůcku, s níž si 
mohou zařídit prakticky vše okolo svého vozu z do-
mova, služební cesty nebo třeba porady,“ říká Karel 
Stolejda, jeden z ředitelů Auto Průhonice. 

Propracovaná aplikace dokonale usnadňuje péči 
o auto. Má o něm totiž lepší přehled než jeho samot-
ný majitel. Pokud tápete, kdy vám končí technická, 
v  jakém stavu máte pneumatiky, kdy musíte na 
pravidelnou kontrolu do servisu, jak a kde nahlásit 
poruchu či nehodu a  jak si zajistit rychlou pomoc 
na cestě, stačí vytáhnout z  kapsy mobilní telefon 
a prostřednictvím Volvisty během okamžiku vyřešit 
vše potřebné. 

Nejvíce možností mají 
klienti Auto Průhonice
Ačkoliv je aplikace určená všem fanouškům značky 
Volvo, jimž nabízí informace o  žhavých novinkách 
švédské automobilky či třeba aktualizované kata-
logy a  ceníky, nejvíce možností nabízí stávajícím 
zákazníkům společnosti Auto Průhonice. Tedy těm, 
kteří servisují své Volvo v jedné ze tří pražských po-
boček firmy v Průhonicích, Stodůlkách či Dejvicích. 

„Ti mají díky aplikaci v  kapse detailní informace 
o všem, co se týká jejich vozu. Zjistí například, zda 
u nás mají uskladněny pneumatiky a v jakém stavu, 
jestli je potřeba jejich výměna, kdy končí záruka je-
jich vozu, i to, jaký servisní technik se o vůz naposle-
dy staral. A to je jen zlomek toho, co aplikace umí. 
Navíc ji chceme do budoucna dále zdokonalovat 
a vylepšovat,“ uvádí Martin Veselý, druhý z  ředitelů 
společnosti. 

Aplikace zároveň sleduje všechny důležité termí-
ny a  s  předstihem upozorňuje majitele vozu na to, 
co je potřeba vyřídit. Jedním kliknutím pak lze zavo-
lat nebo napsat e-mail do některé z poboček Auto 
Průhonice, objednat se do servisu či kontaktovat 
konkrétního pracovníka. 
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APLIKACE
VOLVISTA

Aplikace poradí, jak se zachovat
Aplikace Volvista obsahuje rovněž uživatelskou příručku přímo k danému typu 
vozidla a průvodce nejběžnějšími situacemi pro snadnější ovládání vozu. A ani 
to není všechno, informačně nabitá aplikace Volvista zahrnuje i podrobný ma-
nuál, jak postupovat v případě nehody bez úrazu i se zraněním, v případě poru-
chy, odcizení nebo vykradení. 

„Součástí manuálu jsou přitom kontakty na asistenční službu či nonstop 
servis Auto Průhonice. Ve všech případech stačí stisknout jediné tlačítko. Navíc 
v aplikaci je zabudovaná i přesná a rychlá navigace z místa nehody nebo poru-
chy rovnou do nejbližšího autorizovaného servisu firmy,“ doplňují oba ředitelé, 
kteří stáli za zrodem celé aplikace. 

Mnozí řidiči ocení i podrobný návod, jak postupovat v případě, že natankují 
nesprávné palivo, že jim pohonné hmoty zamrznou v nádrži, a celou řadu dal-
ších praktických rad pro případ nečekaných situací. „Víte například, co zna-
menají všechny varovné kontrolky, které máte ve voze? Díky aplikaci Volvista 
to zjistíte během okamžiku, všechny jsou v  aplikaci do detailu popsány spolu 
s informací, jak postupovat dále,“ usmívá se Karel Stolejda, když zmiňuje jednu 
z vychytávek aplikace, kterou si řidiči rychle oblíbili. 

Chytrá pomůcka pro každého volvistu je ke stažení zdarma na AppStore pro 
majitele iPhonů a iPadů. V brzké budoucnosti se své verze dočkají rovněž maji-
telé mobilů a tabletů se systémem Android.  ↤

↧

Karel Stolejda 
P!edseda 
p!ed$aven$va,
Auto Pr"honice

↧

Martin Vesel"
Mí$op!edseda  
p!ed$aven$va, 
Auto Pr"honice

9ÞûÆPH��ÜH�ûÆGLW�9ROYR�MH�
XQLNºWQÆ�]ºÜLWHN��L�SURWR�
VH�VQDÜÆPH�QDwLP�NOLHQ-
WĀP�QDEÆ]HW�XQLNºWQÆ�
VOXÜE\��-HGQRX�]�QLFK�MH�
DSOLNDFH��MDNRX�X�MLQÖFK�
GHDOHUĀ�QHQDMGRX��
9ROYLVWD�XPÆ�YwH��QD�
FR�VL�Y]SRPHQRX��D�GR�
EXGRXFQD�KR�EXGHPH�
QDGºOH�Y\OHSwRYDW�
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V českém měřítku 
jde o naprosto unikátní 
aplikaci, kterou nenabízejí 
ani importéři.

Stahujte
zdarma

v AppStore



V Pr&honicích dostanete 
VH�VWDUwÆP�YR]HP�L�YÖKRGQÂ�VOXÜE\

Kupujete-li si star#í v&z, je d&le"ité volit opatrn!, abyste nesedli na lep podvodník&m. V tuzemsk%ch autobazarech je toti" mo"né 
narazit na ledacos – um!le omlazené automobily, sto$ené tachometry, vozy slepené ze dvou bouran%ch aut… Trik&, jak vylákat 

z klien t& peníze za navon!n% vrak, je zkrátka celá 'ada. Nutno podotknout, "e se na n! stále hodn! $esk%ch zákazník& nachytá. 
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ZÁNOVNÍ 
A OJETÉ VOZY

Program
Volvo Selekt



Něco podobného ovšem ve společnosti Auto 
Průhonice nehrozí. „Nabízíme především auta po 
prvním majiteli s plnou servisní historií v některém ze 
tří servisů naší společnosti v Průhonicích, Stodůlkách 
či Dejvicích. Nejsou to žádné vraky z  ulic, jichž jsou 
plné jiné bazary. Auta, která vystavujeme, máme do-
konale prověřená, ověřený je i  stav jejich tachome-
tru,“ říká ředitel prodeje ojetých vozů Michal Chmelař. 

Dodává, že kvůli tomu mají samozřejmě vozy 
vyšší nájezd. „Ve většině okolních bazarů na štěrku 
prodávají jejich provozovatelé podobné vozy 
s  polovičním nájezdem. Asi si dokážete představit, 
kam se ty kilometry poděly,“ kroutí hlavou. 

Proklepnuté vozy 
z programu Volvo Selekt
Na venkovní i kryté ploše v Průhonicích tak najdete 
jen ojeté vozy z oficiálního programu švédské auto-
mobilky Volvo Selekt. Ten zahrnuje auta do pěti let 
stáří s  nejvýše 150 tisíci kilometry na tachometru, 
vždy důsledně prověřenými. Veškeré vozy v  rámci 
Volvo Selekt mají prokazatelnou servisní historii 
a  byly proklepnuty autorizovaným servisem značky 
podle přísných standardů Volvo. 
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Nezpochybnitelným 
benefitem Volvo 
Selekt je rovněž 
rozsáhlá záruka 
na ojeté automobily. 
„Záruka na hlavní 
mechanické 
a elektrické 
komponenty platí 
rok bez ohledu na 
počet ujetých
kilometrů po celé 
Evropě.“ 

↤

Na co si dát pozor
Michal Chmela+
*editel odd+lení zánovních, 
a ojet)ch voz", Auto Pr"honice

&KFHWH�VL�NRXSLW�9ROYR�D�QDwOL�MVWH�
YÖKRGQRX�QDEÆGNX�QD�VWDUwÆ�YR]\�]�,WºOLH�
ßL�%HOJLH"�3DN�VL�GHMWH�SR]RU�QD�MHGHQ�
]�REOÆEHQÖFK�WULNĀ��NWHUÖ�SRXÜÆYDMÆ�QÞNWH-

ûÆ�GRYR]FL�WDNRYÖFK�DXWRPRELOĀ��YDUXMH�wÂI�SURGHMH�
]ºQRYQÆFK�D�VWDUwÆFK�YR]Ā�Y�$XWR�3UĀKRQLFH�
0LFKDO�&KPHODû��
e9�WÞFKWR�]HPÆFK�MVRX�QHMYÞWwÆ�üHHWRYÂ�üRWLO\�

QD�VYÞWÞ��]DKUQXMÆFÆ�URYQÞÜ�DXWD�]�SĀMßRYHQ��NWHUÂ�
RYwHP�QHRUD]ÆWNRYºYDMÆ�VHUYLVQÆ�NQÆÜN\��'RYR]FL�
SDN�Y\WYºûHMÆ�QRYRX�VHUYLVQÆ�KLVWRULL�DXWRPRELOĀ��
NWHUº�VH�QHGº�GRKOHGDW��3RNXG�VH�UR]KRGQH-
WH�NRXSLW�9ROYR�SUºYÞ�]�WÞFKWR�]HPÆ��SDN�MHQ�
V�SURYÞûHQRX�VHUYLVQÆ�KLVWRULÆ��SûÆSDGQÞ�V�SRPRFÆ�
QÞNRKR��NGR�YOºGQH�GDQRX�ûHßÆ��]DYROHMWH�ßL�QDSLwWH�
GR�XGºYDQÂKR�VHUYLVX��6WRNUºW�VH�YºP�WR�Y\SODWÆ��
YÞûWH�PL��-LQDN�YºV�VDPR]ûHMPÞ�UºGL�XYLGÆPH�X�QºV�
Y�VHUYLVX�p�NRQVWDWXMH�0LFKDO�&KPHODû��
'RGºYº�VYRX�]NXwHQRVW��ÜH�Y�1ÞPHFNX�XÜ�
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YÆFH�OLGÆ�YUDFÆ�D�GRSRUXßXMH�QºV�GºO�PH]L�VYÖPL�
]QºPÖPL��7R�PÞ�KRGQÞ�WÞwÆ�D�MH�WR�RFHQÞQÆ�WRKR��
MDN�VH�N�SURGHML�]ºQRYQÆFK�D�VWDUwÆFK�YR]Ā�VWDYÆPH�p�
XVPÆYº�VH�0LFKDO�&KPHODû��

Nezpochybnitelným benefitem Volvo Selekt je 
rovněž rozsáhlá záruka na ojeté automobily. „Záruka na 
hlavní mechanické a  elektrické komponenty platí rok 
bez ohledu na počet ujetých kilometrů po celé Evropě,“ 
dodává Michal Chmelař. Ačkoliv Auto Průhonice nabízí 
ojeté vozy výhradně v mateřských Průhonicích, do bu-
doucna chystá rozšíření prodeje o starší automobily i ve 
Stodůlkách. Nutno ještě doplnit, že v Auto Průhonice si 
zájemci o starší vůz nekupují pouze samotné auto, ale 
i s ním související služby. Mohou tak využívat například 
zvýhodněný značkový servis pro vozy starší čtyř let 
s  příznivými cenami servisních úkonů i  originálních 
náhradních dílů, které v mnohém předčí nabídku neau-
torizovaných garážových servisů. 

Navíc mají majitelé starších vozů od počátku září 
k  dispozici rovněž kartu Volvista. Ta jim umožňuje 
používat stejnou asistenční službu, jakou využívají 
klienti s novými vozy z Auto Průhonice. „Volvista nyní 
pro všechny naše zákazníky znamená, že je odtáh-
neme z  jakéhokoliv místa v  republice zadarmo do 
některého ze tří našich servisů v Praze, kde následně 
vůz opravíme,“ zdůrazňuje Michal Chmelař jeden 
z  hlavních benefitů nové služby spojené i  s  mobilní 
aplikací pro systém iOS. ↤

Program
Volvo Selekt
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Na papír zapome)te  
D�IDNWXUXMWH�HOHNWURQLFN\�
Od za$átku leto#ního roku platí nová pravidla pro vystavování faktur. Cílem zm!ny bylo zrovnoprávnit papírovou 
a elektronickou formu da)ov%ch doklad&. P'echod na elektronickou fakturaci tím byl v%razn! zjednodu#en a zárove) 
se otev'ela cesta, jak u#et'it náklady, $as a zbavit se zbyte$ného papírování. Na téma elektronick%ch faktur jsme se zeptali 
da)ového poradce Ond'eje Anto#e z poradenské spole$nosti PROXY, a.s.

KOMER!NÍ 
PREZENTACE
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Co se vlastně od Nového roku u pravidel 
fakturace změnilo?
Především to, že pro elektronické i  papírové doklady platí 
naprosto stejná pravidla. Pro oba typy dokladů byly stano-
veny tři vlastnosti, které musí být zajištěny: věrohodnost pů-
vodu dokladu, neporušenost jeho obsahu a  jeho čitelnost. 
Praktickým důsledkem je to, že vystavovat faktury v listinné 
podobě už nemusí být snazší, než je vystavovat elektronicky. 
Přitom doposud tomu tak bylo, a proto se firmy přechodu na 
elektronickou fakturaci spíše bránily. Nyní je většinou jedno-
dušší zajistit zmíněné tři podmínky přechodem na elektro-
nickou formu a na papír zapomenout.

V čem může přechod na elektronickou formu pomoci?
Zajištění výše uvedených třech vlastností prakticky zname-
ná, že vždy musíte prokázat spolehlivou vazbu mezi dokla-
dem a plněním, ke kterému se daný doklad vztahuje. Pokud 
si dnes například koupíte reklamu v rádiu, musíte i za tři roky 
prokázat, že vám byla skutečně poskytnuta. Finančnímu 
úřadu přitom nebude stačit jen faktura za reklamu samot-

nou, ale bude chtít vidět smlouvu, která se k  ní vztahuje, 
objednávku, výpis z bankovního účtu potvrzující její úhradu, 
reklamní spot si bude chtít poslechnout a hlavně vás bude 
nutit k tomu, abyste prokázal, že se reklama skutečně vysíla-
la. A pokud budete chtít všechny tyhle informace uchovávat 
v papírové podobě, nebudou vám nejspíš stačit ani tři plné 
šanony dokumentů, nehledě na to, že v  tomto případě ně-
které důkazy do papírové podoby ani nepřevedete. Přitom 
v počítači vám bude stačit jeden adresář, kam všechny dů-
kazy umístíte a vzájemně je provážete.

Jaký formát by měla elektronická faktura mít?
Za elektronickou fakturu lze považovat jakoukoliv fakturu, 
která obsahuje údaje požadované v zákoně o DPH a která 
byla vystavena a  obdržena v  jakémkoli elektronickém for-
mátu. V  praxi se nejčastěji používá formát PDF, případně 
opatřený elektronickým podpisem. Může však mít i jiné, kte-
ré umožňují automatizované načtení do systému protistrany, 
například XML, ISDOC, EDIFACT nebo XML EDI.

Musí elektronickou fakturaci odsouhlasit i zákazník?
Podle českého zákona o DPH by si měla firma od zákazníků 
souhlas s elektronickou fakturací opatřit, a nejlépe písemně. 
Podle evropských předpisů, které mají před těmi českými 
přednost, nicméně postačuje i tichý souhlas. Pokud tedy zá-
kazník elektronickou fakturu přijme a zaplatí, má se za to, že 
s elektronickou formou souhlasí.

Může firma na jedné straně přijímat faktury v papírové 
podobě a na druhé vystavovat jen elektronické?
Pochopitelně, že ano. Tři zmíněné vlastnosti – věrohodnost 
původu dokladu, neporušenost jeho obsahu a  jeho čitel-
nost, musí být zajištěny u každého jednotlivého plnění, při-
čemž jestli tomu bude v elektronické nebo papírové podobě, 
není rozhodující. Samozřejmě však platí, že systémový pře-
chod na elektronickou fakturaci dává větší smysl, než přejít 
na elektronickou verzi jen u některých typů plnění.

Na co si dát u elektronických faktur pozor?
U  daňových dokladů v  elektronické podobě je vzhledem 
k rychlému vývoji informačních systémů potřeba pamatovat 
na to, že po celou dobu jejich uchovávání musí být zajištěn 
příslušný software pro zobrazení jejich obsahu v čitelné po-
době. To znamená, že doklad by měl být zobrazitelný tak, aby 
byl veškerý obsah týkající se povinných náležitostí jasně na 
obrazovce čitelný, bez nutnosti podrobného zkoumání nebo 
výkladu. Například faktury ve formátu EDI nejsou okem či-
telné a  ihned srozumitelné. Čitelnost bude u  takovýchto 
dokladů zajištěna, pokud budou zpřístupněny na požádání 
v přiměřené lhůtě v podobě okem čitelné a  ihned srozumi-
telné.  ↤
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Podbabská 17 
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 725 326 977 
e-mail: recepce@autodejvice.com

www.autodejvice.com

Bavorská 12b
155 00 Praha 5 - Stod!lky

tel.: 222 356 500
mobil: 603 289 828

e-mail: recepce@auto" odulky.com
www.auto" odulky.com

V Oblouku 731
252 43 Pr!honice

tel.: 296 787 333, fax: 296 787 254
e-mail: recepce@autopruhonice.com

www.autopruhonice.com
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T(I POBO!KY V PRAZE
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Finan#ní odd$lení

Filip Tomá,ek 
Prodejní mana%er 
724 839 980 
tomasek@autopruhonice.com

Vedení &ole#no"i

Martin Vesel"  
Mí"op'edseda p'ed"aven"va
vesely@autopruhonice.com

Alexandra Tesa+ová  
Finan#ní 'editelka 
722 199 409 
tesarova@autopruhonice.com

Dana Musialová  
Asi"entka vedení &ole#no"i/
HR mana%erka 
606 751 079 
musialova@autopruhonice.com

Jitka !urillová  
Prodejní mana%erka 
606 756 951 
curillova@autopruhonice.com

Karel Stolejda 
P'edseda p'ed"aven"va 
"olejda@autopruhonice.com

Petr Hanzl  
Obchodní 'editel
724 369 717 
hanzl@autopruhonice.com

Martin Pouch 
Technick( 'editel 
606 808 001 
pouch@autopruhonice.com
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Vladimíra Lenochová
Mzdová ú#etní a fakturace
296 787 333
lenochova@autopruhonice.com

Monika Tothová  
Finan#ní ú#etní 
296 787 333 
ucetni@autopruhonice.com

KONTAKTY

Prodej nov(ch voz!
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Ladislav (ípa 
Admini"rátor podpory prodeje a servisu 
602 165 964 
ripa@autopruhonice.com

Admini"rátor podpory

Michaela !apková 
Recep#ní, pokladní, objednávky na servis 
724 905 839 
capkova@autopruhonice.com

Recepce

Diplomatick( prodej

Milan Zocher  
Mana%er pro diplomatick( prodej 
725 786 518 
zocher@autopruhonice.com

Karla $ev*íková  
Mana%erka pro diplomatick( prodej 
602 888 718 
sevcikova@autopruhonice.com

Alena !apková 
Mana%erka pro logi"iku 
724 050 833 
alena.capkova@autopruhonice.com

Logi"ika

Jan Sasín  
Prodejce zánovních a ojet(ch voz!
724 840 013 
sasin@autopruhonice.com

Robin Sivo- 
Prodejce zánovních a ojet(ch voz!
724 041 718 
sivon@autopruhonice.com

Michal Chmela+ 
)editel zánovních a ojet(ch voz!
724 034 056 
chmelar@autopruhonice.com

Zánovní a ojeté vozy

Linda Fra-ková
Mana%erka pro logi"iku, podpora prodeje 
frankova@autopruhonice.com

V Oblouku 731 
252 43 Pr!honice
tel.: 296 787 333
fax: 296 787 254
e-mail: recepce@autopruhonice.com
www.autopruhonice.com

Lubomír Opp 
Vedoucí prodeje a Fleet Sales Manager
605 202 620 
opp@autopruhonice.com

Zden.k Manhart 
Mana%er pro VIP zákazníky 
724 905 847 
manhart@autopruhonice.com

Lenka $pa*ková 
Recep#ní, pokladní, objednávky na servis
724 905 836
recepce@autopruhonice.com

Prodej Průhonice ↧

Vedení společnosti ↧



Petr Chyle   
Autoklempí'
servis@autopruhonice.com

Odd.lení IT

Stanislav $ilhan 
Prodejce náhradních díl/ 
sklad@autopruhonice.com

Old+ich Nevyjel
Prodejce náhradních díl!
sklad@autopruhonice.com

Petr Hubínek
Automechanik
servis@autopruhonice.com

Sklad                 

Petr Slepi*ka 
Vedoucí skladu
slepicka@autopruhonice.com

Marcel Repask"  
Automechanik
servis@autopruhonice.com

David Grabmüller  
Autolak(rník 
servis@autopruhonice.com

Bed+ich Vomá*ka
Autoklempí'
servis@autopruhonice.com

Jind+ich Rangl
Autolak(rník
servis@autopruhonice.com

Jan Cina
Obsluha my#ky
servis@autopruhonice.com

Klára Königsmarková
Obsluha my#ky
servis@autopruhonice.com

Ond+ej Neumann  
IT manager 
734 645 579 
neumann@autopruhonice.com

P'íjem oprav 

Poji"né událo"i – nehody

Servis  

Martin Augu#ín 
Vedoucí servisu 
725 326 898 
augu"in@autopruhonice.com

Petr Kruli, 
P'ijímací technik 
724 839 331 
krulis@autopruhonice.com

Pavel Kubát  
P'ijímací technik 
606 600 277 
kubat@autopruhonice.com

Václav Kotál  
Diagno"ik
servis@autoprunohice.com

Markéta Koutská 
Admini"rátorka poji"n(ch událo"í
296 787 333 
koutska@autopruhonice.com

$t.pán $oltys  
P'ijímací technik
603 825 177  
soltys@autopruhonice.com

Servis 

Ji+í Janík
Garan#ní technik
janik@autopruhonice.com

Ji+í Král
Automechanik
servis@autopruhonice.com

Pavel Ka*írek 
Správce budov 
servis@autopruhonice.com

Jaroslav K+í& 
Automechanik
servis@autopruhonice.com

Miroslav Ha0ra
Automechanik
servis@autopruhonice.com

Václav Bene,
Technick( pracovník a pick-up servis
servis@autopruhonice.com

Miroslav Ku*era  
Automechanik 
servis@autopruhonice.com

Petr $afa+ík 
Prodejce náhradních díl!
sklad@autopruhonice.com

49
↦↦

Petr Lupá*  
Technik poji"n(ch událo"í
734 645 581  
lupac@autopruhonice.com

Servis Průhonice ↧

Radek Peták  
Automechanik 
servis@autopruhonice.com

Josef Saska
Technick( pracovník a pick-up servis
servis@autopruhonice.com



Diplomatick( prodej

P'íjem oprav

Sklad

Petr Moravec 
Vedoucí prodeje  
724 839 370 
moravec@autodejvice.com

Marek Bréda
Automechanik
servis@autodejvice.com

Ji+í Paule
Prodejce náhradních díl!
sklad@autodejvice.com

Radek $íma
Automechanik
servis@autodejvice.com

KONTAKTY

Petr Bart/n.k
Vedoucí skladu
sklad@autodejvice.com

Podbabská 17
10 00 Praha 6 - Dejvice
tel.: 725 326 977 
e-mail: recepce@autodejvice.com
www.autodejvice.com

Martin $ilhav"  
Mana%er pro diplomatick( prodej
725 460 371 
silhavy@autodejvice.com

Prodej nov(ch voz!  

Recepce  

Patrik N.mec 
Zá" upce vedoucího servisu a p'ijímací technik
725 387 217 
nemec@autodejvice.com

Ji+í Zita
Technick( pracovník
734 645 577
servis@autodejvice.com

Daniel Kadlec  
Vedoucí servisu
724 535 631 
kadlec@autodejvice.com

Servis  

Helena Douchová
Recep#ní, pokladní, objednávky na servis
725 326 977 
recepce@autodejvice.com

Miroslav Be0 erát
P'ijímací technik  
603 824 487
be& erat@autodejvice.com
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Petra Mertová
Recep#ní, pokladní, objednávky na servis
725 326 977
recepce@autodejvice.com

Markéta Hanousková
Recep#ní, pokladní, objednávky na servis
725 326 977
recepce@autodejvice.com

Dominik Malega  
Mechanik-diagno" ik
servis@autodejvice.com

Luká, Nedbal  
Automechanik 
servis@autodejvice.com

Prodej Dejvice ↧

Servis Dejvice ↧

Jan Hu# oles 
Automechanik   
servis@autodejvice.com



Sklad  

Jakub Prokop
Prodejce náhradních díl!
222 356 630
sklad@auto"odulky.com

Miroslav Bobek
Prodejce náhradních díl!
222 356 630
sklad@auto"odulky.com

Marek %it-an
Diagno"ik, automechanik
servis@auto"odulky.com

Ji+í Bendl
Diagno"ik
servis@auto"odulky.com

Pavel Junek
Automechanik
servis@auto"odulky.com

Ji+í Chyle
Automechanik
servis@auto"odulky.com

Antonín Ma+ík
Automechanik
servis@auto"odulky.com

Petr Reisinger
Obsluha my#ky
servis@auto"odulky.com

Ji+í Hezina
Pick-up servis, technick( pracovník
servis@auto"odulky.com

René Bla&ej
Pick-up servis, technick( pracovník
servis@auto"odulky.com

Ján Nedúchal
Technick( pracovník a &rávce budovy
servis@auto"odulky.com

Dalibor Bene,  
Vedoucí skladu 
222 356 630 
benes@auto"odulky.com

P'íjem oprav

Jaromír Sajdler
P'ijímací technik a zá"upce vedoucího servisu
222 356 500, 733 620 707
sajdler@auto"odulky.com

Servis  

Jan M.chura
Vedoucí servisu
734 264 760
mechura@auto"odulky.com

Martin Vrabec
P'ijímací technik
222 356 500, 733 620 706
vrabec@auto"odulky.com

Karel $kába
Automechanik
servis@auto"odulky.com

Prodej nov(ch voz!  

Petr John
Vedoucí prodeje
734 767 775 
john@auto"odulky.com

Recepce

Marcela Kli*ková
Recep#ní, pokladní, objednávky na servis
222 356 500, 600
recepce@auto"odulky.com

Franti,ek Mráz
Prodejní mana%er  
734 645 580 
mraz@autodejvice.com

Bavorská 12b
155 00 Praha 5 - Stod!lky
tel.: 222 356 500
mobil: 603 289 828
e-mail: recepce@auto"odulky.com
www.auto"odulky.com
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Pavla Písa+ová
Recep#ní, pokladní, objednávky na servis
222 356 500, 603 289 828
recepce@auto"odulky.com

Luká, Kro1a 
P'ijímací technik 
734 645 582  
kro*a@auto"odulky.com

Prodej Stodůlky ↧

Servis Stodůlky ↧
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