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letos se dvěma našim novým modelům povedl opravdu husarský kousek.
Nejdříve byla XC40 na autosalonu v Ženevě vyhlášena evropským autem
roku, aby zanedlouho přišla ze zámoří další skvělá zpráva, že porota složená
z 82 novinářů z 24 zemí světa vybrala jako nejlepší světové auto Volvo XC60.
Oběma vítěznými modely jsme se samozřejmě důkladně projeli a připravili
o nich do tohoto čísla Volvisty obsáhlý materiál v rubrikách Vyjížďka (XC40)
a Showroom (XC60). A pokud by vám to ještě nestačilo, otestovali jsme také
vůz nové generace populárního modelu V60. Průvodcem nám byl Martin
Mazari z Volvo Car Group a asi bychom v České republice jen těžko hledali
někoho, kdo toho o tomhle autě ví víc. Kromě Martina jsme vyzpovídali ješ
tě dva další zajímavé volvisty, kteří jsou zároveň našimi klienty. Se známým
pražským fotografem Tomášem Třeštíkem jsme mimo jiné probírali, proč
mu nevadí jezdit v hustém městském provozu, pilot Filip Červený nám zase
prozradil, jaký je rozdíl mezi řízením auta a letadla.
Jestli čtete náš magazín pravidelně, asi si v tomto vydání všimnete hned
několika podstatných změn. Přidali jsme nové rubriky a změnili jsme vzhled
stránek i celkové pojetí časopisu. Stejně jako procházejí pravidelně face
liftem vozy značky Volvo, dopřáli jsme ho i našemu magazínu. Doufáme,
že vás inovace v grafice i obsahu budou bavit a že uvnitř časopisu najdete
spoustu inspirativního čtení.
Příjemné listování časopisem a pěkný podzim přeje
Martin Pouch
technický ředitel, Auto Průhonice
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TOMÁŠ TŘEŠTÍK
Pro populárního letenského fotografa
a hvězdu sociálních sítí je značka Volvo
srdeční záležitostí.
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JAK TO U NÁS
CHODÍ
Na komiksovém příběhu vám
předvedeme, jak to vypadá, když se
u nás klient rozhodne koupit ojeté auto
a to své staré nám nabídne protiúčtem.
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VYJÍŽĎKA
Vzali jsme ideální auto do města Volvo
X40 a vydali jsme se ho projet do
půvabných karlínských uliček. Zajímalo
nás, jestli je opravdu tak skvělé na řízení,
jak se povídá.
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TECHNOLOGIE
Představujeme užitečné technologie,
které už dnes patří ke standardní
výbavě modelů flotily Volvo.
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28
TEST

Novou V60 jsme otestovali s volvistou
Martinem Mazarim, který má to štěstí,
že se mu celoživotní láska stala
i povoláním. Pracuje totiž ve Volvo Car
Group jako Pricing Manager a Sales
Trainer.

36

FILIP ČERVENÝ
Ve vzduchu se tenhle pilot cítí
bezpečněji než na silnici. Aby to alespoň
trochu vyrovnal, pořídil si Volvo.

40

SHOWROOM
Nestává se každý den, abychom ve Volvistovi měli nejlepší auto roku napříč všemi
kategoriemi. V případě XC60 se nám to ale poštěstilo. Není proto divu, že jsme si to
náramně užili a tohohle fešáka si pořádně prohlédli.
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AKTUALITY ZE SVĚTA VOLVO
Pět hvězd pro hvězdu

Volvo XC40 si připsalo další velký úspěch v podobě pěti hvězd a špičkového hodnocení v tes
tech Euro NCAP. Stejně jako jeho větší sourozenci XC60 a XC90 je jedním z nejbezpečnějších
automobilů současnosti. Letošní zkoušky byly nejtvrdší v historii –zahrnovaly například roz
poznání cyklistů, udržení vozu v jízdním pruhu nebo nouzové brzdění. Dlouhý zástup bezpeč
nostních technologií znamená, že XC40 je v tomto směru nejlépe vybavené malé SUV dneška.
Model letos v březnu jako vůbec první Volvo získal ocenění Evropské auto roku a v květnu vý
robce oznámil, že v továrnách v Evropě a v Číně navýší výrobu, aby uspokojil neustále rostoucí
poptávku po tomto atraktivním vozu. ■

Nová Volva dostanou
čipy NVIDIA

Automobilka Volvo a přední společnost
vyvíjející prvky pro umělou inteligenci NVIDIA
prohlubují spolupráci. Jejich cílem je vyrobit
nový vysoce výkonný základní počítač pro bu
doucí generaci švédských automobilů, která
bude postavená na druhé generaci současné
platformy SPA (Scalable Product Architecture).
Obrovské výpočetní výkony a implementace
umělé inteligence umožní do vozů Volvo insta
lovat ještě pokročilejší asistenční systémy pro
řidiče, vyspělejší technologie správy energií
a řadu možností individuálního nastavení
systémů automobilu. Spolupráce těchto dvou
firem je navíc dalším dílčím krokem k auto
nomním vozům budoucnosti. První Volva
nové generace vybavená tímto základním
počítačem by se měla objevit v první polovině
příštího desetiletí. ■

Čtvrtina plastů bude recyklovaná

Volvo zveřejnilo plány, podle kterých by počínaje rokem 2025 mělo být alespoň 25 procent plas
tů použitých v každém novém autě z recyklovaných materiálů. „Naším velkým tématem je co
nejmenší ekologická stopa. Péče o životní prostředí je jednou z našich ústředních hodnot,“ říká
Håkan Samuelsson, prezident a generální ředitel značky. Ta na důkaz proveditelnosti této am
bice představila speciální provedení modelu XC60 T8, které je k nerozeznání od standardních
verzí, velká část interiéru je však „recyklovaná“. Středová konzole je vyrobena z obnovitelných
vláken a plastů ze starých rybářských sítí a podmořských lan, koberce jsou utkané z PET lahví
a recyklovaných bavlněných odřezků. Rovněž sedadla obsahují vlákna z plastových lahví a na
izolaci pod přední kapotou výrobce využil sedadla ze starých vyřazených automobilů. Volvo
dlouhodobě tlačí na velké průmyslové hráče, aby s automobilkami více spolupracovali na vývoji
materiálů příští generace, které budou co nejudržitelnější a budou obsahovat právě maximum
starých plastů. ■
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V60 Cross Country: z ulic do lesa

Koncem září se představila atraktivní verze středního kombíku značky Volvo, V60 Cross
Country. Automobilka tím doplňuje svou inovovanou modelovou řadu o tradiční verzi. Ta
v sobě snoubí univerzálnost a praktičnost s dobrodružstvím a výlety mimo zpevněné silnice,
jak to Volva s přídomkem Cross Country zákazníkům nabízejí už od roku 1997. Díky speciálně
vyvinutému podvozku a zavěšení má novinka oproti běžné V60 o 75 milimetrů větší světlou
výšku. V základní výbavě je pohon všech kol, stejně jako asistent pro sjíždění svahů, speciální
off-roadový jízdní režim nebo systém City Safety s funkcí automatického brzdění, který dokáže
rozpoznat chodce, cyklisty a velká zvířata. ■

Volvo 360c: Budoucnost autonomní dopravy

Autonomní, elektrická, propojená a bezpečná. Taková budou auta, která jednou nahradí
i letadla. Alespoň tak to vidí švédská automobilka se svým nedávno představeným koncep
tem Volvo 360c. Je to jako vaše vlastní kupé – bez řidiče, volantu a spalovacího motoru. Díky
opuštění tradičního rozložení sedadel do dvou nebo tří řad koncept nabízí několik uspořádání:
ložnici, mobilní kancelář či obývák. Jde o nový pohled na to, jak lidé budou cestovat, jakož
i na způsob, jakým autonomní auta mohou bezpečně komunikovat s ostatními uživateli silnic.
Volvo v tomto přístupu vidí zajímavou alternativu ke krátkým vnitrostátním letům do zhruba tří
set kilometrů. Když započteme cestu na letiště, odbavení a bezpečnostní kontroly, vychází lety
na takových trasách časově delší než jízda vozem. ■

První americká továrna

Charleston, Jižní Karolína, rok 2015. Právě
tehdy začala stavba první továrny automo
bilky Volvo ve Spojených státech. Otevřela
se letos v létě a pro globální automobilku
znamená potvrzení jejího hesla „vyráběj tam,
kde prodáváš“. Závod doplňuje dvě továrny
a jednu motorárnu značky v Evropě, tři to
várny a motorárnu v Číně a montážní závody
v Indii a Malajsii. Prvním Volvem, které se
v Severní Americe vyrábí, je nová generace
sedanu S60. V roce 2021 se tam spustí také
výroba nové generace modelu XC90. Auta
sjíždějící z charlestonské linky jsou určena
jak domácím zákazníkům, tak na export do
celého světa. Do spuštění produkce v USA
Volvo investovalo asi 1,1 miliardy dolarů a bě
hem následujících let v Charlestonu vytvoří
zhruba čtyři tisícovky nových pracovních
míst. Ke konci letošního roku by v továrně
mělo pracovat asi patnáct set zaměstnan
ců včetně tří stovek specialistů z oddělení
výzkumu a vývoje, nákupu, kvality a prodeje.
Plná kapacita továrny, která na 650hektaro
vém pozemku zabírá plochu 213 tisíc m2, je
asi 150 tisíc aut ročně. ■

8

AP–NOVINKY

AUTOSERVIS

přijede k vám domů
Volný čas! To je komodita, kterou byste velmi pravděpodobně zařadili
mezi top 5 největších priorit svého života. My to víme, a proto vám
chceme volný čas ušetřit, a ještě k tomu přidat trochu toho komfortu.
Naše nová služba se jmenuje MOBILNÍ AUTOSERVIS neboli servis
u vás doma a zahrnuje vlastně dvě různé služby:
Roční servisní prohlídky a Mobilní pneuservis.

9

 tačí zavolat, objednat se a do 48 hodin
S
k vám domů přijede mobilní servis.

Technik vás o ceně služby informuje
předem a přijíždí už s fakturou
na dohodnutou částku.

Platit lze hotově či platební kartou.

Více informací
na telefonu
724 905 839
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V YJ Í Ž Ď K A

OBJEDNEJTE SI
U NÁS TESTOVACÍ JÍZDU
Auto Průhonice, a. s.
tel. 724 905 839
Auto Dejvice
tel. 725 326 977
Auto Stodůlky
tel. 603 289 828
Auto Cardion Brno
tel. 730 166 111

Text: Rudolf Král / Foto: Daniel Martinek
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MĚSTSKÝ ŠVIHÁK

VOLVO XC40
Jestli chcete naplno poznat
všechny přednosti Volva XC40,
vydejte se s ním do městského
provozu. Teprve tady se totiž ukáže,
jak skvěle vyladěné auto máte
v rukou.

V YJ Í Ž Ď K A
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1. ROBUSTNÍ VZHLED
I když jde o nejmenší model
Volva na trhu, působí XC40
větším dojmem, než jaké ve
skutečnosti je.
2. PARKOVÁNÍ
NA PRVNÍ DOBROU
S pomocí parkovacích
asistentů a kamer zajedete
snadno a elegantně na
místo, které jste si vybrali
k zaparkování.

2

KŘIŽUJEME KARLÍNEM
S novou XC40 jsme se vydali do Karlína,
čtvrti moderních budov, zrenovovaných
starých fabrik a útulných bister
a kaváren. Zajímalo nás, jak si náš
vůz poradí v úzkých uličkách i na
frekventovaných hlavních silnicích
spojujících Karlín se sousedními
Vysočany a Libní.

1
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V YJ Í Ž Ď K A

MĚSTSKÝ
PROVOZ
KLADE NA
ŘIDIČE VELKÉ
NÁROKY NA
POZORNOST.
JE PRIMA,
KDYŽ VÁM
V TOM AUTO
POMŮŽE.

3

3. ELEGANTNÍ DESIGN
Hned na první pohled každý podle zadních
světel, tvaru kapoty i přední masky auta
pozná, že má před sebou Volvo.
4. NESNESITELNÁ LEHKOST ŘÍZENÍ
Teprve v úzkých a krátkých bočních
uličkách oceňujeme, jak je auto parádně
vyladěné. Je hbité, obratné a při ovládání
neklade ani ten nejmenší odpor.

4
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V YJ Í Ž Ď K A

5. BEZPEČÍ PRO ŘIDIČE I CHODCE
Propracovaný systém čtyř kamer
sleduje kompletní okolí vozu v úhlu
360 stupňů. Funkce City Safety
sama zastaví před překážkou,
pokud jedete do 50 km/h.
6. MÁTE PŘEHLED
Z XC40 máte při řízení výborný
výhled a zároveň si ještě můžete
dopravní situaci zkontrolovat na
velkém displeji palubní obrazovky.

5
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7. SPOUSTA MÍSTA VZADU
Jakmile nastoupíte do vozu,
uchvátí vás do posledního detailu
vymazlený interiér a nadstandardní
pohodlí. Na zadních sedadlech
potěší velkorysý prostor pro nohy.

7

BLACK BAY
BRONZE
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Indukční nabíjení mobilu

Nabíjecí kabel vinoucí se kolem řadicí páky a vedoucí do vašeho mobilu se nejspíš
během několika let odebere kamsi na smetiště dějin.
Bude tak následovat někdejší handsfree
držáky přimontované na palubní desce,
vestavěné CD přehrávače a další atributy,
které ještě před pár lety tvořily nedílnou
součást interiéru osobních automobilů. Na
jeho místo nastupuje indukční nabíjení, což
je funkce, která se v XC40 objevila jako ve
vůbec prvním modelu z flotily značky Volvo,
ale dnes už jsou jí vybavené i ty ostatní. Pod
dotykovým displejem středové konzole je
elegantně umístěn prostor, do něhož stačí
položit chytrý telefon vybavený funkcí
bezdrátového nabíjení, a o nic dalšího se už
nemusíte starat. ■

Komunikujte se svým Volvem přes aplikaci
Také zrovna nemilujete vymýšlení bojových plánů, kde a jak si s manželkou, dětmi,
přáteli či kolegy předáte klíče od auta?
U nového Volva XC40 už to nebudete
muset řešit. Stačí, když si všichni zaintere
sovaní stáhnou do mobilů aplikaci Volvo
On Call, přes kterou jim umožníte vůz i bez
klíče nastartovat, řídit, zamknout i zno
vu odemknout. Aplikace umožňuje také
zpřístupnit pouze zavazadlový prostor, když
vám dotyčný potřebuje jenom něco nechat
v zaparkovaném voze nebo si z něj naopak
něco vyzvednout. V zahraničí už tahle funk
ce slouží i pro doručování zásilek z e-shopů,
v ČR však bohužel internetové obchody
takovou službu zatím neumožňují. ■

MODEL XC40
BYL Z NAŠÍ
FLOTILY PRVNÍ,
U KTERÉHO
BYLY TYTO
TECHNOLOGIE
UŽ V ZÁKLADNÍ
VÝBAVĚ.
Petr Moravec
vedoucí prodeje
Auto Dejvice
724 839 370

IN Z E RC E

CASTROL A VOLVO
NADÁLE SPOLEČNĚ I U NÁS

Společnosti Volvo Car Group a Castrol potvrdily na konci loňského roku prodloužení
spolupráce. Nedalo nám to a položili jsme několik otázek k tomuto tématu panu Janu
Pešatovi, řediteli divize Autoopravárenství společnosti Servind, která je autorizovaným
distributorem olejů a maziv Castrol Professional pro Českou a Slovenskou republiku.
Společnost Servind je hlavně známá jako
dodavatel lakovacích materiálů Standox,
vybavení a technologií do autolakoven
a karosáren. Co vás přivedlo k olejům
Castrol?
O olejích a mazivech jsme ve firmě uvažovali již dávno. Díky našim dobrým vztahům
se servisy jsme si vždycky věřili, že bychom
v této oblasti mohli být úspěšní. Pořád jsme
ale čekali na tu správnou značku. Když se
změnila strategie distribuce olejů a maziv
Castrol v našem regionu, neváhali jsme ani
chvíli a přihlásili jsme se do výběrového řízení
na distributora nejvyšší řady olejů Castrol
Professional. Jsme patřičně hrdí, že si tak
významná společnost vybrala v České republice a na Slovensku právě nás.
Proč zrovna Castrol?
Značka Castrol se řadí k nejstarším
výrobcům olejů a maziv. Její počátky sahají
do roku 1899. Od té doby se neustále aktivně
podílí na určování trendů v oboru. Úzce
spolupracuje s nejvýznamnějšími producenty automobilů, úspěšně se angažuje

v motorsportu a nabyté zkušenosti přenáší
do běžného motoristického života. Nesmíme
však ani zapomenout, že se aktivně zapojila
do snižování CO2 generovaného po celou
dobu životnosti výrobku – od surovin až po
likvidaci na konci životnosti.
Kdy vznikla spolupráce mezi Volvem a společností Castrol?
Spolupráce mezi společnostmi Volvo
a Castrol trvá již od roku 2001 a v loňském
roce bylo potvrzeno další její trvání. Aby majitelé švédských vozů získali maximální výkon
a zároveň prodlužovali životnost motoru,
musí servisy používat ten správný olej. Jsme
velmi potěšeni, že si Volvo vybralo právě naše
oleje Castrol EDGE Professional, které jsme
posílili naší unikátní technologií TITANIUM
FLUID STRENGTH TECHNOLOGY™ a které
patří k naší nejsilnější a nejpokročilejší řadě
motorových olejů. Technologie TITANIUM
FST™ zdvojnásobuje pevnost mazacího filmu,
zabraňuje jeho porušení a snižuje tření. Díky
tomu majitelé vozů Volvo mohou bez obav
využívat hranice výkonu svého motoru.

To vypadá, že musíte mít ke značce Volvo
blízko?
V globálním měřítku to nejsme přímo my,
ale jsou to inženýři společnosti Castrol, kteří
úzce spolupracují při vývoji olejů i s konstruktéry motorů Volvo. Na lokální bázi, v České
republice a na Slovensku, se však staráme
nejen o samotné dodávky olejů a maziv
do autorizovaných servisů, ale zajišťujeme
i dlouhodobé vzdělávání pracovníků servisu,
poskytujeme poradenství na míru a podle
potřeby zákazníků.
Čím jezdí pan Pešata na
cestách za svými zákazníky a jaký olej najdeme
v jeho motoru?
Volvo V90 D5 AWD.
Ideální auto pro business
i volné chvíle s rodinou.
Na autě oceňuji nejenom
komfort, ale i jeho mrštný
a výkonný motor. No a olej
je samozřejmě Castrol,
konkrétně 0W-20.
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ROZH OVOR

FOTOGRAF
si musí najít
téma

Text: Martin Groman / Foto: Luboš Wišniewski
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TOMÁŠ TŘEŠTÍK

Tak schválně, udělejte si malý test. Znáte Tomáše
Třeštíka? Víte, jak se jmenuje jeho žena? Dcera? Máma?
Pes? Sbírá Tomáš tenisky, hodinky, obrazy, nebo
všechno? Fotí lidi na balkoně, v garáži, nebo v koupelně?
Jaký model Volva má? Jestli zatím víte, o čem je řeč,
a máte správné odpovědi, pak nejspíš patříte k desítkám
tisíc lidí, kteří fotografa z pražské Letné sledují na některé
ze sociálních sítí.

Tomáši, jak se máte v současné rozdělené
české společnosti?
Já jsem asi optimista. Žiju nejlepší možný
život, mám se skvěle. Vlastně díky tomu
asi rozumím i lidem, kteří jsou naštvaní,
protože jim se v nějakém ohledu hezky
nežije. Otázka pak je, jak s tím naloží. Blbé
je, když svoji nespokojenost promění v to,
že sednou k počítači a někomu to „natřou“
na Facebooku.
Koukal jsem, že vám to hned ráno taky
pěkně natřeli, když jste pochválil něja
kou stravu, kterou vyrábí váš kamarád.
Vytýkali vám, že se propůjčujete reklamě?
To ne, jim vadilo, že to jídlo je balené,
a ještě k tomu v plastu. A to je přesně ono.
Sami obaly používají, každý je používáme,
bez nich to dneska nejde, máme byty plné
obalů. Ale oni sednou a začnou mě školit,
že propaguju obaly a že se tím zamořujou
oceány… To je na tom absurdní. O mravnos
ti vám dneska káže každý, kdo sám třikrát
opustil rodinu s dětmi a založil si další. To je
prostě internet, každý má právo mít názor,
ale proč ho někomu hned brutálně nutit,
a ještě ho peskovat, že nemá názor stejný
jako vy.
Teď si uvědomuji, že jsem vám na úvod
řekl Tomáši, přitom se vidíme poprvé. Ale
díky tomu, že i já vás sleduju na sociálních
sítích, mám dojem, že o vás dost vím,
a proto asi mám pocit, že jste mi blízký.
Děje se vám to často?
Lidi mi běžně říkají křestním jménem.
Nejsem na to nijak citlivý. Sám to jiným
dělám taky. A jasně, Facebook to hodně
podporuje, já mám dojem, že lidi, které
sleduju, znám, oni mají dojem, že znají

mě. To je součást toho, že se člověk takhle
odhaluje.
A vy se odhalujete dost. Co vám to dává
do života?
Ode mě to není kalkul. Vyrostl jsem
v rodině, kde máma byla vždycky dost
viditelná, a já jsem toho byl už odmala
součástí. Naši třeba měli zajímavý byt, a tak
můj dětský pokoj byl už tehdy asi pětkrát
v nějakém časopise o bydlení. Nepřišlo mi
to nikdy divné. Vyrostl jsem v tom. Stejně
tak jsem si odjakživa fotil deníček, dávno
před Facebookem. Fotil jsem si všechno,
co jsem zažíval, dělal jsem si z fotek alba,
nosil je po hospodách a ukazoval kámošům.
Facebook tohle jenom hrozně zjednodušil,
takže na něm pokračuju v tom, co jsem dě
lal vždycky. Potřebu se dělit o věci a zážitky
jsem měl a mám i bez Facebooku.

Chybí mi koncentrace
Když jsem si vás všiml poprvé, tak jste
byl ten syn Heleny Třeštíkové. Pak ten
fotograf, který fotí lidi na svém balkonu.
Co jste dneska? Na svém profilu máte
uvedeno, že jste živnostník…
To ani nevím.
Na Facebooku to tak máte.
Aha, tak to je asi nějak automatické,
kdysi jsem tam měl „born to be OSVČ“. Na
Instagram jsem si teď dal „táta, foto
graf, shromažďovač věcí, umělec života
a outfluencer“.
Fotíte ještě ty balkonovky?
Mám v tom výpadky, ale fotím. Už je ne
dávám na Facebook tak často, ale fotím →
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AUTO
POUŽÍVÁM
JAKO
PRACOVNÍ
NÁSTROJ,
POTŘEBUJU,
ABY BYLO
SPOLEHLIVÉ,
VELKÉ
A BEZPEČNÉ.

pořád. Třeba dneska jsem vyfotil kama
ráda a kurýra, který si přišel nechat něco
podepsat. Jo, fotím, neuzavřel jsem to
a nechystám se s tím skončit, na podzim
se to vždycky zase víc rozjede, v létě jsem
hodně rozlítaný.

Motal jsem se kolem mámina natáčení,
kde často nějaký fotograf byl. Pak jsem
postupně začal fotit sám. Ještě na gymplu
jsem myslel, že půjdu na žurnalistiku, ale
pak jsem šel na fotku a tam mě to chytlo,
pochopil jsem, že chci být fotograf.

Ty balkonovky jsou vlastně jedna z vašich
sbírek, kromě hodinek, starých televizí,
tenisek… Sbírání máte po tátovi, který je
sběratel umění?
Balkonovky jsou mix mámy a táty.
Z táty je sbírání a z mámy, řekl bych,
časosběr. Já ale nejsem vyloženě sběratel,
spíš shromažďovač. Teď s tátou chystáme
knížku o sběratelství, tak o tom hodně
přemýšlím. Bude to dialog otce se synem,
dva pohledy na sbírání. Sbírek mám dost,
ale jen některé jsem dotáhl do alespoň
trošku seriózního stavu. Třeba hodinky
nebo tenisky. Ale v každé sbírce jsem
pořád totální amatér proti komukoliv, kdo
se tomu věnuje pořádně.

Fandí si fotografové vzájemně, nebo je
mezi nimi řevnivost jako mezi subretami?
Vůbec ne, nic takového. Třeba já mám
ze současných českých fotografů moc rád
Radka Kalhouse. To je chlapík, který zají
mavě pracuje s tématy a umí si je hledat. To
je moc podstatná část focení, najít si téma.
Nebo sleduju Davida Gaberleho, kluka,
jenž moc zajímavě fotí po ulicích. Mám rád
i klasiky, jako jsou Bohdan Holomíček nebo
Tonda Kratochvíl, Karel Cudlín, Milan Jaroš,
Tomki Němec, je jich plno.

Jako třeba váš otec…
Táta je daleko koncentrovanější, udrží
pozornost. Myslím, že je menší „věcař“. Já
mám rád věci, hodně různých věcí. On se
umí úzce zaměřit a řeší jeden dva obo
ry. Já jsem líný jít do hloubky. Táta sbíral
známky Muchových Hradčan a věděl o nich
všechno, já sbírám hodinky, a moc toho
o nich nevím a nikdy vědět nebudu, chybí
mi koncentrace.
Máma je velice úspěšná dokumentarist
ka, táta architekt a sběratel umění, kdo
vás dovedl k fotce? Oni, nebo nějaký vzor
zvenku?

V koloně jsem v klidu
Jaký jste řidič?
Dobrý. Ale to si myslí skoro každý chlap,
ne? Hlavně mě to baví. Najezdím ročně
pětadvacet až třicet tisíc kilometrů. Nikdy
jsem neměl žádnou bouračku. Vlastně jsem
ťuknul jenom svoje první auto hned první
rok, co jsem měl řidičák, a pak už v pohodě.
Tomášovi zvoní telefon a u domu parkuje
kurýr, který veze nábytek na večerní focení
hokejisty Tomáše Hertla.
Pardon, asi to bude dneska trochu
roztěkané.
Nevadí, tak prostě žijete. Vy jste si nedáv
no, a nebýt Facebooku, tak to zase nevím,
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koupil v bazaru ojeté Volvo XC90. Tipoval
bych vás na nějaký víc sběratelský kousek.
No ještě sbírat auta…
Neříkám, že máte sbírat auta, ale čím vás
Volvo tak oslovilo, že jste sáhl po autě,
které je symbolem bezpečnosti a rodiny?
Volvy jezdím přes patnáct let. Měl jsem V70
i 850, moje žena Radka má XC60, ségra
má V50… Teď, když jsem si v Průhonicích
vybíral poslední auto, šel jsem hlavně po
užitkovosti. Auto používám jako pracovní
nástroj, potřebuju, aby bylo spolehlivé, vel
ké, bezpečné. Navíc SUV je pohodlné, je to
větší, vyšší. Když máte děti a dáváte tam se
dačky, tak tu výšku oceníte. V Průhonicích
mi vyšli hodně vstříc, vykoupili ode mě mou
starou V70, poradili s výběrem té XC90,
prostě příjemná spolupráce.
Vaše žena taky řídí. Jaký jste spolujezdec?
Dřív moc nejezdila, rozjezdila se až před
třemi roky a dnes jezdí skvěle, není zbrklá.
Takže nemáte tendenci šlapat na brzdu,
když sedíte vedle ní…
Ne, teď jsme byli u jezera Como v Itálii,
najeli jsme přes tisíc kiláků, střídali jsme se
a normálně vedle ní v pohodě usnu.
Potrpíte si v autě na nejrůznější moderní
vymoženosti, všechnu tu elektroniku,
speciální výbavu atd.?
Moje nové auto bylo v plné palbě,
tam snad nechybí vůbec nic, tedy kromě
háku, který si ještě dokoupím, abych mohl
pohodlně vozit kola. A vlastně jsem si
ještě dokoupil paket čipování od Polestar,
umožňující čipové zvýšení výkonu a trochu

upravení charakteristiky motoru. Jasně, to
auto není na závodění, já to tak beru, ale
vždycky jsem měl silná benzinová auta
a chtěl jsem, aby to jelo slušně, i když vím,
že to není nějaká formule.
Jak se vám s tak velkým autem jezdí po
Praze?
Výborně. Hodně pomáhají technologie
jako parkovací asistent, všemožné snímače…
Já ježdění ve městě vůbec nevnímám jako
problém. Navíc je to auto vysoké, takže skvě
le vidíte kolem sebe. Auto je pro mě místo,
kde můžu být sám, kde mám klid. Vidíte, jak
nám tady do toho každou chvíli někdo vletí,
doma je Radka, děti, pes, takže auto je pro
stor, kde můžu být na chvíli sám, poslouchat
muziku, díky handsfree vyřídit telefony nebo
jen tak v tichu řídit a relaxovat. Proto třeba
jezdím i na kratší vzdálenosti autem.

TOMÁŠ TŘEŠTÍK
Narozen 1978. Vystudoval obor
fotografie na FAMU. Začínal
u dokumentu se svou matkou
Helenou Třeštíkovou, ale brzy se
stal vyhledávaným fotografem
v oblasti komerční fotografie. Vydal
knihu Osobnosti současné české
reklamní a módní fotografie. Jeho
manželka Radka Třeštíková je
úspěšná česká spisovatelka.

Nevadí vám dopravní zácpy?
Zvládám je v klidu. Většinou nejezdím ni
kam pozdě, protože si to umím naplánovat,
a i když sedím v zácpě, tak prostě čekám
a poslouchám muziku.
A to je další věc, kterou jsem se o vás
dozvěděl z vašeho Facebooku: že nerad
chodíte pozdě a nesnášíte to u druhých.
Takové zásady se dneska ještě nosí?
To je věc výchovy. Moje žena třeba tohle
nemá a chodí pozdě. Čas jí plyne jinak než
mně, ona klidně přijde pozdě. Jde taky
o priority. Když vyrážíte ven a nemůžete
najít čepici, tak si prostě vezmete jinou
a jdete, abyste přišli včas. Jiný ale bude
hledat tu správnou čepici a je mu jedno, že
se opozdí. →

Tomáš auto nevnímá pouze jako
dopravní prostředek, ale také jako
životní prostor, kde poslouchá
hudbu, vyřizuje telefony nebo jen
tak relaxuje. Prostorné XC90 mu
tak vlastně maličko nahrazuje
obývák.
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Instagram má
svoji chemii
Jste pedant?
Na sebe ne, na ostatní asi větší.

POTŘEBU SE
DĚLIT O VĚCI
A ZÁŽITKY
JSEM MĚL
A MÁM I BEZ
FACEBOOKU.

Nezlobte se, ale stačí vidět fotky vašeho
bytu – osvětlená police na tenisky, vyrov
naná sbírka starých televizorů…
Jsem systematik, až obsedantní. Vím,
kde co mám, vyznám se v tom. Mám hodně
věcí, a tak musím mít přehled. Asi jsem pe
dant, jsem takový srovnaný, přesný, asi jo.
Já vlastně znám i ty vaše police na tenisky,
to je fakt zvláštní, jak vám díky těm
sociálním sítím člověk vidí až do bytu.
Mimochodem, vy jste se teprve nedávno
zjevil na Instagramu, ale už po pár dnech
tam máte skoro deset tisíc fanoušků.
Už mám přes deset tisíc.
Tak gratuluju, ale mě spíš zaujalo, že tam
jste tak pozdě. Instagram, to jsou přece
fotky. Zrovna vás bych tam hledal už
dávno.
Kdysi jsem to zkoušel, ale udělal jsem
tam jednu fotku, upravil ji a zapomněl jsem
na to a věnoval se Facebooku. Ono to bere
čas, když to děláte pořádně, a představa,
že ten čas budu dělit mezi několik sítí, to by
mě nebavilo. Dlouho jsem nebyl schop
ný vymyslet koncept, co jiného dávat na
Instagram, protože nechci dávat stejné věci
všude. Měl jsem vymyšlené nějaké koncep
ty, ale na všechno jsem se vykašlal. Před pár
týdny jsme byli na dovolené, tak jsem to
zase založil a zkouším to.

Takže nemáte žádnou radu, jak Instagram
dělat?
Sám to netuším. Zatím se zdá, že
fungujou děti, Radka, já, soukromí, vhled
do privátna… Je to hodně zajímavé. Ono
se vůbec změnilo vnímání toho, co je fotka
a kdo je fotograf. Profesionální fotograf
ještě nemusí být úspěšný na Instagramu.
Tam funguje jiná chemie. Teď jsem v rámci
spolupráce s McCafé tak trošku „školil“ jiné
influencery. A tak jsem se podíval na jejich
účty, většinou to byly mladé holky, chtěl
jsem vědět, komu vlastně přednáším. Já
měl tehdy na Instagramu pět tisíc follo
werů a ony každá přes dvě stě tisíc. A já
jim přednášel, jak to mají dělat. Ale ono to
není tak snadné. Ty holky sleduje hodně
lidí, protože jim to na fotkách sluší. Otázka
je, jestli si jejich fanoušci taky koupí to, co
tam třeba případně propagují. Jestli ty jejich
fotky dovedou udělat byznys. Někdo, kdo
má mnohem méně fanoušků, je v tomhle
klidně může trumfnout.
Řekl jste, že na sociálních sítích dobře fun
gují fotky dětí. Mnozí v tom vidí riziko.
Samozřejmě, taky to s ženou řešíme
a záleží na tom, kolik toho tam s dětmi
dáváte. Zveřejňujeme jen fotky, které ty
děti neponižují, nezesměšňují, nejsou na
nich nahaté… Ano, je na ně upřená nějaká
pozornost, to je ale asi daň za to, že mají
mámu spisovatelku a tátu fotografa.
… a budou mít svůj pokojík pětkrát v ma
gazínu o bydlení.
Přesně, a až budou velcí, budou to třeba
dělat stejně jako my. ■

Zcela nové
Turbo Levo
Díváte se na jeden z nejlehčích a nejzdatnějších
celoodpružených e-biků, které kdy viděly trail. Turbo Levo
je plnokrevný a progresivní bike, který Vám dává sílu zdolat
více trailů. Když se spokojíte jen s tím nejlepším...
specialized.com
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Jak to chodí u nás v bazaru
V našich bazarech v Průhonicích, Stodůlkách, Dejvicích, ale i v brněnském dealerství
Auto Cardion běžně vykoupíme váš starší vůz protiúčtem a nabídneme přesně takový
zánovní vůz Volvo, jaký vám bude vyhovovat.

Text: Rudolf Král / Ilustrace: Karolína Tomšejová
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NOVÉ
VOLVO V60
Po prvním svezení v nové V60 jsem měl jasno – to není
jenom auto, to je místo pro život. A je jedno, jestli vezmu
v potaz jednoduchost ovládání vozu řídící se naší filozofií
Designed Around You, která se odráží v nové podobě
dotykového komunikačního rozhraní Sensus Connect,
jízdních vlastností, nebo dalších vychytávek, jako je Volvo
On Call. S V60 se prostě žije skvěle, a je to navíc jízda.

Našel
jsem
skvělého
parťáka
na cesty

Text: Martin Groman / Foto: Daniel Martinek

29

DNES TESTUJE
MARTIN MAZARI
PRODUCT /
PRICING MANAGER,
SALES TRAINER
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MARTIN MAZARI
MOJE PRVNÍ VOLVO
Poprvé jsem ho viděl, když k nám na sever Čech přijela
teta mé maminky z Německa. Měla 240GL a bylo to už její
druhé auto stejné značky i typu. To první jí totiž zachránilo
život v hromadné nehodě na dálnici u Mnichova, takže si ho
nemohla vynachválit. Zůstalo mi zakotveno v hlavě, že
Volvo je prostě zcela jiné auto, a zůstalo to tak i dodnes.
Líbí se mi a věřím například v naplnění naší vize 2020, kdy
by počínaje tímto rokem neměl v našich vozech být nikdo
smrtelně ani vážně zraněn. A to zvláště, když vidím i do
dalšího vývoje nových modelů, bezpečnostních prvků atd.

1

P

oprvé jsem v novém modelu
Volvo V60 seděl ve Švédsku
už při testování. Byl to mix
pocitů. Prostředí toho auta
důvěrně znám z devadesát
kové řady, ale nová V60 mě mnohem více
vtahuje do řízení. V takové XC90 jste v doko
nale izolovaném, superbezpečném balíčku.
Tady je to více hravé. Jízdní vlastnosti jsou
díky novému naladění podvozku dyna
mičtější a dravější. Když chcete, můžete

si skvěle řízení užít, když ne, dopřeje vám
stejný komfort jako naše větší modely.

Spoustu toho uveze,
a ještě mu to sluší

Moc se mi líbí i jeho vyloženě „atletické“
proporce. Díky širokým ramenním partiím,
pro nás tolik typickým, a vyštíhlenému pasu
vytvářenému hlubokými prolisy po stranách
vypadá auto vyloženě sportovně. V designu
významně čerpáme z tradic skandinávské

školy založené na funkčnosti, minimalismu
a čistotě linií, na kudrlinky a okázalost si
u nás ve Volvu prostě nepotrpíme.
Pro V60 počítáme hlavně s lidmi, kteří se
snaží skloubit práci, rodinu i koníčky, a na to
všechno potřebují hlavně spoustu prostoru.
Z vlastní praxe vím, že jakmile zazní slovo
prostor, hned se mluví také o kufru. A již
nyní je jisté, že V60 bude ve svém segmentu
i v tomto ohledu na vrcholu. Pod zataženou
roletu kufru se totiž vejde 529 litrů nákladu.
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1. Nové Volvo V60 povyrostlo
mezigeneračně o celých třináct
centimetrů na délku a o šest
je nižší. Hlavně má ale o deset
centimetrů delší rozvor kol proti
předchůdci. A to vše zejména ve
prospěch prostoru na zadních
sedadlech a kufru.

2. Počínaje rokem 2019 budou
všechny nové modely Volva
dostupné s elektrifikovanými
pohonnými agregáty od 48V mild
hybridů přes plug-in hybridní
motory twin engine až po vozidla
s čistě elektrickým pohonem.
A musím říct, že mě to nejen
baví, ale i těší. S V60 vybavenou
touto technologií najedu denně
celých pětačtyřicet kilometrů
čistě elektricky, například při
mém denním dojíždění z Teplic
do Prahy.

DENNĚ DO PRŮHONIC DOJÍŽDÍM
Z TEPLIC, TAKŽE MÁM PŘIROZENĚ
VŠECHNY MODELY DOKONALE
VYZKOUŠENÉ PŘI JÍZDĚ PO
HORÁCH, VE MĚSTĚ, NA D8, NA
OKRESKÁCH, VE SNĚHU, ZA DEŠTĚ
I HORKA, V NOCI I VE DNE.

2

Zrovna tak velkoryse ale tento vůz působí
uvnitř interiéru, když se usadíte na místě
řidiče i spolujezdců.

Užijete si řízení,
a přitom to máte
vždy pod kontrolou

Už tehdy, když jsem v nové V60 jezdil na
firemním autodromu a testoval ji ještě
v předprodukční podobě, mi bylo jasné, že
poskytne budoucím majitelům výjimečný

řidičský zážitek. Jsem rád, že jsem se nemý
lil. Nová V60 se drží pevně silnice, dokonce
mi připadá, že k ní vyloženě přilne, a vy se
za volantem cítíte bezpečně, a přitom se
nebojíte trochu odvázat a jízdu si užít.
Často se bavím s našimi prodejci i zá
kazníky a vím, že typický majitel takového
vozu miluje řízení, a je proto velmi důležité
dát mu jak vzrušení z jízdy, tak doko
nalý pocit kontroly a sebejistoty. Proto
jsme vzali to nejlepší z vývoje podvozku

a zavěšení kol nejvyšší devadesátkové
řady a XC60 a pomocí sofistikované
technologie chassis simulátoru to apliko
vali na podvozek a jízdní vlastnosti nové
V60. A funguje to parádně – nová V60 je
superbezpečné auto, ve kterém řidič vždy
zůstává pánem situace. Tak to byl a pořád
je můj dojem z nové V60. →
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3. Veškerý infotainment snadno
ovládám přímo na volantu. Ten
mimochodem skvěle padne
do ruky a také díky kombinaci
tmavé kůže a 3 chromových
prvků úžasně vypadá.

MARTIN MÁ U IMPORTÉRA VOLVO CAR CZECH REPUBLIC NA
STAROSTI HNED TŘI OBLASTI – PRODUCT, PRICING A TRAINING.
V PRAXI TO ZNAMENÁ, ŽE VYJEDNÁVÁ SE ŠVÉDSKOU
CENTRÁLOU O CENĚ S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ VÝVOJ
ČESKÉHO TRHU A PŘÍMÉ KONKURENCE A UVÁDÍ NA NÁŠ TRH
VŠECHNY NOVÉ PRODUKTY ZNAČKY VOLVO.
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4. Prvních sto tisíc zákazníků
využívajících naše dotykové
komunikační rozhraní Sensus
Connect v modelové řadě 90
nám poskytlo zpětnou vazbu,
na základě které jsme systém
kompletně redesignovali, aby
se stal ještě více intutivním,
a to zejména při ovládání za
jízdy. Ovládací menu hlavních
funkcí jsme více vynořili pro
lepší dostupnost. Zvýraznili
jsme barevné odlišení
ovládacích polí a zvětšili fonty
písma. Díky výkonnějšímu HW
nyní systém rychleji reaguje na
vaše podněty.

5

5. V nové V60 nenajdete žádné
imitace materiálů. Ocenil jsem
například tzv. driftwood –
obložení interiéru ze světlého
dřeva, inspirované vyplavenými
kusy dřeva na mořském pobřeží
Švédska, které opracovalo
působení slané vody, slunce a
písku (na obrázku vidíte další
dřevěné dekorativní obložení
s názvem Linear Lime Walnut).

Ve výbavě V60 například nechybí a stojí za vaši pozornost
HEAD-UP
DISPLEJ

VOLVO
NA ZAVOLANOU

CITY
SAFETY

DRŽ SE
SVÉHO PRUHU

Jak zbytečně neztrácet kontakt s vozovkou a tím, co se
děje přede mnou? S naším
volitelným head-up displejem
pohodlně sledujete provoz
a přitom ve vysokém rozlišení
vidíte vše podstatné přímo
před sebou na čelním skle,
jakoby plující nad vozovkou.

Rád využívám mobilní aplikaci
Volvo On Call. Zkontroluji,
jestli jsem zamkl nebo kde
vůz přesně stojí. Najdu v ní cíl
cesty a pošlu si ho přímo do
navigace ve voze. Najde mi
nejbližší pumpu, vytváří i knihu
jízd a na dálku v autě zatopí
nebo ho předem vychladí.

Při jízdě městem před vámi
někdo prudce šlápne na brzdy.
Vy se leknete a pokusíte
se mu vyhnout. City Safety
bleskurychle spočítá, zda
to děláte dost efektivně,
a celý manévr vám pomůže
zásahem do brzd a řízení
úspěšně dokončit.

Učili nás to již v autoškole –
něco vám spadne na zem a vy
se bezmyšlenkovitě shýbnete.
Mezitím volant podvědomě
stahujete do protisměru.
V60 tomu zabrání a sama vás
jemným zásahem do řízení
vrátí zpět do vašeho pruhu.
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V Ý BAVA

VYLAĎTE SI
VOLVO V60
NA SHOP.VOLVISTA.CZ
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Gumová vana do kufru, tažné zařízení, příčníky, kryt
zadního nárazníku, „rakev“ na střechu nebo držák kol
na tažné zařízení… Vychytávek a doplňků, kterými
můžete ze své nové V60 udělat solidní transportér,
který unese všechny vaše nároky, je dost a dost.
S Martinem Mazarim jsme vybrali čtyři doplňky, které
rozhodně oceníte.

1

TVAROVANÁ PLASTOVÁ
ROHOŽ DO KUFRU
Vozíte kytky a květináče nebo
čtyřnohého chlupáče? Pak potřebujete
praktickou ochrannou rohož
z plastu. Do kufru V60 sedí jako ulitá
a i barevně ladí s interiérem. Potažená
je protiskluzovým materiálem, takže
vám nákup ani domácí mazlíček
cestou neujedou. Díky silným okrajům
neproniknou binec ani vylitá voda tam,
kam nemají.

2

SKLOPNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Konec s natahováním se pod auto
a se složitou manipulací s „koulí“, když
chcete připojit vozík nebo karavan.
S naším sklopným tažným zařízením
stačí stisknout tlačítko a zařízení
se vyklopí samo. Modul přívěsu řídí
elektronickou komunikaci mezi vozem
a přívěsem, funkce pro ovládání světel
na displeji vozidla navíc zajišťuje
postupné rozsvěcení světel na přívěsu
v pořadí, které usnadňuje jejich kontrolu.
Tažné zařízení je také vybaveno
posilovačem stability přívěsu Volvo a je
šité na míru pro příslušný model.

3

KRYT NÁRAZNÍKU
Opravdová parádička, ale navíc
praktická. Volvo tento kryt vyrobilo
z kartáčované nerez oceli, jež chrání
nárazník před poškrábáním při
nakládání a vykládání. Kryt nárazníku je
navíc speciálně upravený tak, abyste ho
mohli kombinovat s dalšími součástmi
pro styling exteriéru, ale můžete ho
použít i samostatně.

4

„RAKEV“ VOLVO CARS

4

Parádní a objemný střešní box
s objemem 350 litrů. Aerodynamická
konstrukce omezuje odpor vzduchu
a sportovní vzhled jsme zvýraznili
vysoce lesklým černým lakem.
Otevírání z delších stran je jednoduché
a zabudované LED osvětlení ve víku
usnadňuje nakládání. Protiskluzová
ochrana nejen brání nákladu
v posouvání, ale potlačuje i hluk od
střešního boxu. Díky úchytům Quickgrip upevníte střešní box na své Volvo
za pár vteřin.
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Ve vzduchu potkáte
jen vycvičeného pilota,

na silnici je to divočina

Povolání pilota zná většina z nás leda tak z filmu. Dálky,
uniformy, letušky a sošní chlapíci se slunečními brýlemi,
které po nich dokonce pojmenovali „pilotky“. Během povídání
s Filipem Červeným vám ale postupně začne docházet, že
být pilotem není žádná legrace. Jako každé jiné povolání má
i tohle své stinné stránky.

Text: Martin Groman / Foto: Daniel Martinek
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ÚPLNĚ
NADŠENÝ JSEM
Z BEZPEČNOSTNÍCH
SYSTÉMŮ, KTERÉ
MÁ XC60 UŽ
V ZÁKLADNÍ
VÝBAVĚ.

Co považujete na své práci za nejtěžší?
Piloti třeba mají překvapivě málo času
na život tam dole. Čtrnáct dní lítáte v Izraeli,
další dva týdny v Itálii, půl roku jsem lítal
v Kanadě a domů jsem se podíval, jenom
když jsem měl volno. Není divu, že hodně ko
legů pilotů a kolegyň letušek je rozvedených.
Musíte mít tolerantní a věrnou partnerku,
aby vám to vydrželo.
Máte rád vtipy o pilotech a letuškách? Nebo
je v dnešní době tohle téma na hraně?
My si ty vtipy dokonce vymýšlíme. Ale
máte pravdu, že v současném světě se i tohle
hodně mění. Letušky a piloti nejsou už tak
často sehrané týmy jako kdysi. Dneska
kolikrát letíme s cizími letuškami, neznáme
se, ani nevíme, jak se jmenují. Hodně se to
střídá.
Kolik hodin jste už nalítal?
Celkem tři tisíce tři sta.

FILIP ČERVENÝ
Už jako kluk letěl díky
tátovi v kokpitu letadla,
zkusil si i sedačku
pilota. Později se
přihlásil na ČVUT, na
obor profesionální pilot.
Vystudoval a začal létat.
Na jednomotorových
letadlech, pak přidával
počet motorů, později
létal v noci, potom
podle přístrojů, až se
propracoval na druhého
pilota dopravních letadel.
Samozřejmě se brzy
chystá stát se prvním
pilotem.

To je skoro sto osmatřicet dní v kuse ve
vzduchu. Nevím ale vlastně, jestli je to moc,
nebo málo.
To už jsou hodiny, kterými splňuji mini
mální požadavky na kapitána dopravního le
tounu. Teď jsem druhý pilot, ale kdyby vypsali
výběrko na kapitána, můžu se ho zúčastnit.
Baví mě lítat se zkušenějšími kolegy a učit se
od nich, takže tomu ještě nechám čas.
Lidé asi často mají představu o životě pilota,
že je to samé cestování do exotických dálek,
ale ony to taky můžou být jenom hotely
u letiště, že?
Většinou známe hlavně ty hotely u letiště.
Když jsme někde pár dní, většinou tam
máme sjednané další kontrakty a lítáme i pro

místní aerolinky. Třeba když jsem na dva
týdny v Tel Avivu, tak normálně chodím šest
dní v týdnu do práce. Na pláž se za tu dobu
dostanu jednou, na večeři s bídou třikrát.

Třicet let stejná sedačka
Jako pilot dopravních letadel jste muž ve
fešácké uniformě, ke kterému cestující
vzhlížejí. Jak se ale díváte třeba na piloty,
kteří řídí nákladní letadla?
Já lítám s obojím, dřív jsem běžně vozil
náklad. Ono se to liší spíš u laiků. Když jsem
někomu řekl, že jsem pilot, zasvítily mu oči.
A když jsem řekl, že jsem třeba teď v Itálii dva
týdny lítal s cargem, tak ty oči zase rychle
pohasly. A přitom zbytečně, pro mne ná
kladní letadla byla velká škola. Teď ale častěji
vozím lidi na dovolenou. A to je trochu jiné
lítání, kdy se víc staráte o komfort cestujících,
například se častěji vyhýbáte turbulencím.
Zatímco s cargem do nich vletíte bez
problémů?
Tam jde jen o to, co vydržím já s kolegou.
Nemáme zodpovědnost za dvě stě lidí, kteří
nejsou na turbulence zvyklí. Náklad si nestě
žuje, že nemůže jít ani na záchod. S větším
letadlem turbulence zase snáz obletíte.
Je nějaké letadlo, do kterého se vyloženě
těšíte?
Strašně moc mě baví Boeing 737. Dřív
jsem třeba ale lítal s jedním dopravním
letounem z Kunovic a to bylo něco. Nemělo
to autopilota, všechno manuální, stylové, do
toho jsem se taky moc těšil.
To je lepší, když je to letadlo takhle klasicky
analogové?
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Je to ideální na získání zkušeností, protože
dokonale poznáte, jak v letadle všechny ty
systémy fungují. Dnes už je většinou řídí
a obsluhují počítače, ale stejně je dobré
vědět, co ten který systém má dělat a jak se
má chovat.
Když dnes posloucháte machry na auta,
tak čím dál víc mluví o dojmu řidiče z řízení,
o jeho komfortu, o jeho pocitech. Dřív se
takhle detailně řešily spíš technické para
metry aut. Mění se tohle stejně i u letadel?
Ne. Výrobcům jde hlavně o dvě věci –
bezpečí a úsporu paliva. To je teď trend.
Dostali jsme nové Boeingy, a vlastně změny
jsou hlavně ve spotřebě a v hlučnosti. Třeba
sedačka pilota je u Boeingu třicet let stejná.
Zrovna tak držák na kafe. Boeing nic nemění.
Jednou už to vyladili, tak to drží.
To může mít něco do sebe, když při něja
kém rychlém manévru sáhnete po paměti
a všechno je tam, kde jste zvyklý, a nikdo
vám to nemění jenom pro tu změnu.
Přesně tak. Mně to vyhovuje. Ale když tře
ba vidím, jak Volvo pracuje na takových vě
cech, jako jsou sedačky, tak to je jiná planeta.
Oni to řeší s designéry, ortopedy, psychology.
V Boeingu sedíte čtrnáct hodin v kuse na
sedačce, která se třicet let nezměnila. A když
vydržíte lítat čtyřicet let, může to mít na vaše
záda docela velký dopad.

Zatímco tleskají, brzdím
Oblíbené letadlo tedy už známe, co letiště?
Taky máte nějaké zamilované?
Asi se nedá říct zamilované, ale za pár
dní letím na Madeiru na letiště Funchal. Říká
se, že to je nejtěžší letiště v Evropě. Dráha je

na mostě nad mořem a je krátká. Sice ji už
prodloužili, ale hlavní problém tam je počasí.
Letiště je mezi kopci, pěkně to tam fouká ze
všech směrů. Často letiště zavřou, přistane
me pak na Kanárech a čeká se den nebo dva,
než se zklidní vítr. Vždycky si tam bereme
palivo na dva tři pokusy o přistání, ale někdy
ani to nevyjde.

Asi ano, ale v cizině to tleskání moc
zvykem není. To se drží hlavně v Evropě.
Letušky na to někdy nadávají, trochu se nad
tím ofrňujou, ale mně se to líbí jako taková
naše tradice.

Jak pak reagují turisti, když s nimi třikrát
jdete na přistání, vítr je háže ze strany na
stanu a nakonec přistanou jinde a musejí
čekat?
Tam jsou takové turbulence, že je
asi jasné, co se většině pasažérů stane.
Nejzábavnější jsou ti, kteří netuší, kam letí
a jaké letiště je čeká. Ale jsou i takoví, kteří
tam lítají schválně. Nejen pro ten zážitek,
ale třeba přiletí, den dva si tam fotí a filmují
přistávající letadla, dají to na web a zase letí
domů.

Jste radši za volantem auta, nebo v kokpitu?
Já jsem dost dlouho nerad řídil. Co jsem si
koupil nové Volvo XC60, tak se to dost změ
nilo. To auto je pohodlné, vlastně si v něm
při jízdě odpočinu. Úplně nadšený jsem
z bezpečnostních systémů, které to auto má
už v základní výbavě. Vlastně to v tom letadle
máme dost podobné.

Cestující často pilotům po úspěšném přistá
ní tleskají. Slyšíte to vůbec v kabině?
Normálně neslyšíme. Ale máme přípo
slech komunikace mezi letuškami. To je
z bezpečnostních důvodů. Kdyby se něco
stalo, únos, zranění, jakákoli krizová situace,
tak slyšíme, co si letušky říkají. Třeba slyším,
že řeší pasažéra, kterému se udělalo špatně,
tak už rovnou vybírám, jestli přistaneme
nouzově cestou, nebo to doletíme do Prahy,
a podobně. A právě z téhle komunikace
slyším při přistání, když letuška vítá pasažéry
v Praze, jak tleskají. Akorát že já mám v tu
chvíli nejvíc práce s brzděním.
Takže kdybyste se do toho zaposlouchal,
tak byste taky za stálého potlesku mohli
klidně vletět třeba do moře.

Ve vzduchu jsou kolem
vás jenom profíci

Fakt? Já jsem vždycky měl takové ty
povzdechy v novém autě, že je to „jako
v letadle“, spíš za povrchní.
Něco společného to má. V letadle se
držím toho, že chci vědět, jak každý systém
funguje. Ony něco dělají za mne, ale nesmím
se na ně spoléhat na sto procent. A to platí
i v autě, třeba hlídání bočních pruhů. Super
věc, ale musím vědět, že se to nějak začne
chovat, když vjedu na D1 do zúžení mezi do
časná svodidla. Abych pak nebyl překvapený
a zachoval se za volantem podle toho.
A kde se cítíte bezpečněji? Odhadoval bych
vás na letadlo.
Přesně tak. Jakmile je letadlo ve vzduchu,
tak je kolem vás jenom pár letadel a ta řídí
lidi s odborným výcvikem a několikadenními
psychotesty. Na silnicích je to mnohem větší
rodeo. ■

Filip a jeho XC60
Vybral jsem si ho, protože má
šmrnc. V těchhle středních SUV
se cítím bezpečně. Možná to
u osmadvacetiletého pilota
překvapí, ale na bezpečnost hodně
dám. Jasně, červený sporťák je
super, ale moje vzdělání a výcvik
stály opravdu pořádný balík, takže
bych se nerad kvůli jednomu
zbytečnému karambolu vyřadil
doživotně z profese, kterou chci
dělat celý život.
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SH OW ROOM

VOLVO
XC60

SEZNAMTE SE
S AUTEM ROKU
Pohoda, ticho, komfort. Pocit jistoty a bezpečí v konejšivé
náruči plné sebejisté síly. Taková je plavba v novém Volvu
XC60, jež letos na jaře získalo v New Yorku prestižní
ocenění nejlepší Světové auto roku 2018.

Text: Štěpán Vorlíček / Foto: Volvo Car Group
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1. Sebevědomá
maska a světlomety
s charakteristickým
„Thorovým kladivem“
pro denní svícení.

1

O

2. Čistý skandinávský
design v té nejlepší formě:
kultivovaný a sebevědomý.

3. V jednoduchosti je
krása. Z tohoto SUV přímo
vyzařuje rovnováha a síla.
4. Jako podle pravítka.
Aby parkování takhle
pěkně zařezávalo, stačí
jediné – nechat to na Volvu.
5. Ladně minimalistické
linie dodávají zadní části
vozu elegantní vzhled.

2

značení osobní strážce
u Volva vždy patřilo
limuzínám už od staré
dobré S80. Na tohle
dynamicky se tvářící
SUV ale sedí taky.
A jak. Na jeho palubě máte pocit vyrovna
nosti, jistoty a klidu. Zkrátka onen tak dobře
známý Volvo efekt, který byste jinak v této
třídě asi nečekali. A je jedno, jestli zrovna
absolvujete stovky a stovky kilometrů po
dálnici, výpravu krajinou, nebo dobrodružství
zakroucenými horskými průsmyky. Volvo
XC60 je totiž pravý univerzál. Můžete ho

s sebou vzít, kam je libo, a ono se o vás všude
parádně postará.
Druhá generace nejprodávanějšího
modelu značky (jen za loňský rok se ho
celosvětově prodalo na 185 000 kusů) se
světu ukázala na ženevském autosalonu
loni na jaře. Vůz je postaven na platformě
Scalable Product Architecture (SPA) stejně
jako modely S90, V90 a XC90, vyrábí se ve
švédské Torslandě, v Číně a v Malajsii a pod
jeho kapotou bijí výhradně přeplňované
dvoulitrové čtyřválce v mnoha výkonových
verzích. K dispozici je rovněž velice zajímavý
plug-in hybrid.

Dva litry, turba,
kompresory i elektro

O pohon nové XC60 se starají výhradně
dvoulitrové čtyřválce. Základní benzinový T5
o výkonu 184 kW je k dispozici jako předokol
ka i s pohonem všech čtyř kol. Agregát T6,
který přidává k turbu navíc ještě kompresor,
poskytuje 228 kW přenášených na všechna
kola. Vznětové motory jsou k mání ve třech
verzích. Základní D3 o výkonu 110 kW se
dodává pouze s pohonem předních kol.
U motoru D4 s výkonem 140 kW je na výběr,
nejsilnější D5 (173 kW) lze mít jen s poho
nem AWD. Všechny benzinové varianty
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TROUFNU SI ŘÍCT,
ŽE NA ČESKÉM
TRHU NENÍ
V DANÉ TŘÍDĚ
BEZPEČNĚJŠÍ
AUTO NEŽ VOLVO
XC60.
David Diblíček
Konzultant prodeje Auto Stodůlky
734 863 799

5

3

spolupracují výhradně s osmistupňovou
automatickou převodovkou, motory D4 lze
mít také se šestistupňovým manuálem (ten
je jedinou možností pro nejslabší diesel).
Samostatnou kapitolou je pak hybridní verze
(viz samostatný box).

Pod neustálým dohledem
Volvo XC60 si svou posádku bedlivě hlídá.
Hlavní roli tu hraje systém City Safety druhé
generace, který sleduje dění před autem
a dokáže sám zastavit, přibrzdit nebo po
moci vyhnout se překážce. Systém rozpo
znává auta, chodce, cyklisty i velká zvířata.

Celosvětové prvenství má další bezpečnostní
asistent: systém ochrany před srážkou s pro
tijedoucím autem. Ten umí rozpoznat vozidlo
jedoucí proti vám a automaticky začne
brzdit, aby zmírnil dopad případné kolize.
V rychlostech 50 až 100 km/h pak nad
vámi bdí další ochranný prvek. Pokud jste
nuceni rychle strhnout řízení, City Safety
dokáže přibrzdit vnitřní kola, aby byl celý
manévr co nejúčinnější. A pokud nechtěně
vyjedete ze svého pruhu a hrozí srážka
s protijedoucím autem, Volvo XC60 se samo
vrátí zpět. A podobně to funguje i na pravé
krajnici – pokud systém vyhodnotí, že hrozí

4

neúmyslné sjetí z vozovky, pokusí se vůz
navést zpět a případně začne i brzdit.

Pevný a pevnější

Ne nadarmo se letos Volvo XC60 stalo
Světovým autem roku. Když už jsou na to
všechny aktivní asistenční systémy krátké
a nakonec dojde k dopravní nehodě, chcete
sedět právě v tomhle automobilu. Pověstnou
švédskou bezpečnost dotáhla automobilka
v tomto případě až na samu hranici toho,
co je dnes v automobilech možné. Klec ob
klopující kabinu pro posádku je z velké části
sestrojena z oceli legované borem – ta je →
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opravdu velice pevná, což lidem uvnitř zajišťu
je maximální ochranu. Vždyť tento materiál se
používá i na nosné prvky křídel Airbusu A380.
Naopak měkčí přední a zadní deformační
zóny pohltí co nejvíc energie nárazu.
Nové Volvo XC60 jde však ještě dál. Pokud
sjedete ze silnice a letíte vzduchem, nastupují
speciálně zkonstruovaná sedadla, jejichž
struktura pomůže pohltit energii vzniklou
tvrdým přistáním a ochránit tak vaši páteř.

Tiše a ekologicky

Vrcholem nabídky Volva XC60 je plug
-in hybrid T8 Twin Engine. Vedle toho, že
produkuje nejméně emisí CO2 v této třídě, jde

o skutečně nevšední zážitek z jízdy. Přední
nápravu pohání benzinový dvoulitr o výkonu
303 koní, který k velké síle dodávané turbo
dmychadlem přidává i kompresor. Ten elimi
nuje „turbodíru“ a dostatek výkonu dodává
prakticky okamžitě. Pohon zadních kol pak
obstarává elektromotor o výkonu 87 koní.
Pomůže při zrychlování, zajišťuje pohon
všech kol (vždy si nechá dostatečnou zásobu
elektřiny v akumulátoru, aby se v případě
potřeby čtyřkolka mohla zapojit kdykoli)
a lze s ním ujet zhruba 40 kilometrů čistě na
elektrický pohon. Akumulátory – které jsou
uloženy podél středového tunelu, nezmenšují
tedy objem zavazadelníku a zajišťují takřka

dokonalé rozložení hmotnosti – lze samozřej
mě dobíjet z běžné zásuvky.
Míříte do města s bezemisními zónami
a potřebujete si elektřinu uchovat až do cíle
cesty? Tlačítko Lock přesně tohle udělá.
Případně zhruba padesát kilometrů před
cílem můžete také zapnout dobíjení pomocí
generátoru u motoru. Auto má sice vyšší spo
třebu, ale baterie dobijete až na osmdesát
procent kapacity a pak máte k dispozici opět
několik desítek čistě elektrických kilometrů.

Jezdí samo – skoro

Najedete na dálnici a předáváte autu řízení.
Řidič se sice ještě na film dívat nemůže, ale
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6. Profil kapoty, stoupající
linie bočních oken
a vystupující lemy blatníků
jasně značí dynamiku.
7. Vše pod kontrolou:
palubní deska a středová
konzola vás příjemně
obejmou. Jako v kokpitu.
8. Pryč s tlačítky. Na
centrální obrazovce máte
všechno pěkně po ruce. Na
pár doteků.
9. Koncertní síň.
S příplatkovým systémem
Bowers & Wilkins vás
hudba vtáhne jako nikde
jinde.

7

8

i tak je Pilot Assist náramný pomocník. Až do
rychlosti 130 km/h nejen udržuje stálý odstup
od auta před vámi (a umí i sám zastavit
a v koloně se sám rozjet), ale tam, kde jsou
dobře vidět čáry na vozovce, se i automaticky
udržuje uprostřed jízdního pruhu. Stačí, když
autu řidič jemným pohybem ruky na volantu
dává najevo, že je přítomen. Takto můžete
ujet stovky kilometrů v kuse a z auta vystou
pit čilejší a odpočatější, než kdybyste se celou
dobu věnovali ovládání auta. Projedete se
tímto způsobem i v Německu – poloauto
matické řízení funguje až do 180 km/h, pak
je řízení na vás. Adaptivní tempomat však
samozřejmě funguje dál.

9

Nahoru a dolů

Volvo XC60 samozřejmě není off-road, do
lehčího terénu se ale rozhodně nebojí. Stačí
zvolit příslušný mód na voliči jízdních režimů
a budete žasnout, kolik toho zvládne.
Sofistikovaný systém pohonu všech kol se
postará o to, aby maximum možné trakce
šlo na kolo s nejlepší přilnavostí, a pokud má
vůz vzduchové odpružení, zvětší se i světlá
výška. A pro sjíždění svahů je tu speciální
asistent — přibrzďuje jednotlivá kola tak,
aby se vůz nedostal do smyku ani nezačal
ujíždět bokem, a udržuje dostatečně nízkou
rychlost pro bezpečné zvládnutí tohoto
manévru.

Jako na kapitánském
můstku

Volva jsou proslulá tím, že víc než ostatní
vozy skvěle fungují jako jeden celek, s nímž
posádka dokonale splyne. Nejinak tomu je
i u nové XC60. Sedadla vás doslova pohltí,
sedíte vysoko, takže máte dokonalý rozhled.
Všechno je pohodlně na dosah a tam, kde to
očekáváte. Parádní palubní deska potěší oko,
díky řadě nastavení si navíc vůz přizpůsobíte
doslova na míru. Vzdušný interiér nabízí
dostatek prostoru nad hlavou a díky rozvoru,
který narostl na 2865 milimetrů, se i dlouháni
cítí příjemně: vždyť i téměř dvoumetrový pa
sažér si pohodlně sedne na zadní sedadlo. ■
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Adam Krejča:

Prodloužená
záruka ušetří vaši
kapsu i nervy
Většina zákazníků si při koupi nového vozu Volvo vystačí s tovární
dvouletou zárukou. Během těchto prvních let si ale snadno
zvyknou na příjemné a bezstarostné servisování svého auta. Když
si pak chtějí sjednat prodlouženou záruku, může už být pozdě.
Hlavní garanční technik Volvo Průhonice Adam Krejča proto
radí uzavřít prodlouženou záruku hned při koupi. Nejen že je to
výhodnější, ale odpadá i riziko, že by to později už třeba nešlo.
Jaké podmínky musím splnit, abych si
u vás mohl sjednat prodlouženou záruku?
Především je nutné ji uzavřít během
prvních dvou let, a dokud auto nemá
najeto 60 000 km. Jakmile je jeden z těchto
požadavků naplněn, prodlouženou záruku
už nabídnout nemůžeme. Proto vždy radím
uzavírat ji rovnou při koupi auta, protože
pak už tyto podmínky odpadají a auto tak
můžete mít v záruce až pět let. Ale klidně
můžete prodlouženou záruku uzavřít jen na
rok, když třeba víte, že budete chtít vůz za tři
roky vyměnit za nový. A kdybyste se po roce
rozhodl si auto ještě nechat, můžeme o další
rok nebo dva záruku prodloužit.
V čem je výhoda prodloužené záruky?
Především minimalizuje náklady na pozáruč
ní opravy. Jednoduše řečeno, šetří nečekané
výdaje. Sjednáváme ji až na tři roky nebo
do najetí 150 000 km. Po tu dobu nenese
klient náklady na velkou paletu oprav, takže
úspora, kterou může získat, hravě překoná
náklady na záruku. Klient přitom může být
v klidu, protože ho nečekají s autem žádné
nenadálé a vysoké výdaje.
Jaké servisní opravy mi prodloužená záru
ka pokryje?
Především se vyplatí při opravách, které ne
musí nutně přijít, ale mohou, a jejich náklady
jdou do desítek tisíc korun. Klasicky je to

výměna turbodmychadla nebo automatické
převodovky. Takové opravy jsou v prodlouže
né záruce zahrnuty.
Co naopak ani s touto zárukou kryté mít
nebudu?
Není to klasická dvouletá tovární záruka, ale
i ta má svá omezení. A stejně tak ani prodlou
žená záruka se nevztahuje na běžné servisní
práce spojené s běžným provozem vozidla.
Takže vám nepokryje třeba seřizovací práce,
spasování karoserie, výměnu kapalin apod.
Kdy se mi, když už o tom mluvíme, pro
dloužená záruka nejvíc vyplatí?
To záleží na mnoha faktorech. Ale pokud
třeba víte, že auto prodáte za tři roky a ročně
najedete 40 000 kilometrů, pak je logické si
záruku o rok prodloužit a mít auto po celou
dobu takto jištěné.
Je pak prodloužená záruka nějakou výho
dou při prodeji takového auta?
Jistě, auto pod prodlouženou zárukou se
prodává mnohem snáz, protože její podmín
ky přecházejí i na dalšího uživatele.
Platí prodloužená záruka jenom u nás,
nebo i ve světě?
Platí rozhodně v celé EU i v dalších evrop
ských zemích. Takže ji můžete uplatnit i při
defektu v zahraničí.

Text: Martin Groman / Foto: archiv
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JAK NACHYSTAT
VOLVO NA ZIMU
Zima už se blíží, a tak jsme se zeptali automechanika
Tomáše Zechmeistera z brněnského Auto Cardion, na co
nezapomenout před zimou.

AUTO POD
PRODLOUŽENOU
ZÁRUKOU
SE PRODÁVÁ
MNOHEM SNÁZ.
Můžu si ji sjednat, i když mám auto jako
podnikatel, tzv. na firmu?
Ano, tam se při opravách postupuje jako
u škodních akcí s pojišťovnou, kdy firemní
klienti platí spoluúčast ve výši DPH z ceny
opravy. Soukromí zákazníci mají opravy
z této záruky hrazené plně.
Dá se prodloužená záruka sjednat i při
koupi ojetého vozu?
Dá, ale i takové auto musí splnit podmínky
záruky, tedy nebýt starší než pět let od uve
dení do provozu. Na ten čas, který u tako
vého auta do těch pěti let zbývá, můžeme
prodlouženou záruku uzavřít.
Na závěr to možná pro většinu majitelů
nejpodstatnější – co mě to bude stát?
Každý rok prodloužené záruky stojí zhruba
deset až patnáct tisíc. Ale záleží na stáří
vozidla a jeho velikosti. Když se budeme
bavit třeba o nových autech a těch největších
modelech, tak si třeba koupíte novou XC90
a tam vás tři roky prodloužené záruky přijdou
na nějakých čtyřicet sedm tisíc korun. Dva
roky se pak pohybují kolem třiceti tisíc a rok
mezi dvanácti a čtrnácti tisíci. A zase, jak už
jsem říkal, pokud uzavřete prodlouženou
záruku rovnou na tři roky, bude poměrná
cena za každý rok nižší, než kdybyste si
takovou záruku postupně prodlužovali třeba
každý rok. ■

1. ZIMNÍ PNEUMATIKY

3. AKUMULÁTOR

Před zimou byste měli nejpozději
1. listopadu přezout letní pneumatiky na
zimní a na těch zkontrolovat hloubku
dezénu a jejich stáří. Minimální hloubka
dezénu jsou 4 mm a pneumatika by
neměla být starší než 4 roky. S výběrem
pneumatik vám v servisu vždy rádi
poradíme. Jestli jezdíte jen po městě
a nenajedete za rok tisíce kilometrů,
zvažte, jestli by vám nestačily takzvané
celoroční pneumatiky. Řidičům,
kteří jezdí převážně na sněhu nebo
po horších cestách, doporučujeme
pneumatiky vyloženě zimní,
s označením M+S. V pneumatikách
byste měli mít také správný tlak.
Tabulku s tlaky najdete na víčku nádrže
nebo na středovém sloupku u řidiče.

Jde o jednu z hlavních součástí
automobilu, na kterou se nevyplácí
zapomínat. Před zimou si raději
akumulátor nechte odborně
zkontrolovat v našem servisu. Životně
důležitá pro něj je také správná funkce
alternátoru sloužícího jako nabíječka
baterie. Aby vám baterka vydržela co
nejdéle, vyplatí se změřit, kolik posílá
alternátor do baterie proudu.

2. STĚRAČE A OSTŘIKOVAČE
V zimních měsících se přece jen stírá
častěji, proto si zkontrolujte, jestli a jak
vám stěrače stírají. Gumičky stěračů už
se dávno nemění, mění se celý stěrač.
Vyměnit by se měl ve chvíli, kdy si jako
řidič všimnete, že nestírá po celé své
délce nebo „maže“. Podívejte se také,
zda máte v nádržce do ostřikovačů
zimní směs. Vždy je lepší napřed
vypotřebovat letní směs a zimní lít do
prázdné nádobky. Jinak totiž zbytek
té letní v mrazu zmrzne a ostřikovače
přestanou fungovat.

4. CHLADIČ
Chladicí kapalinu byste měli preventivně
měnit každé dva roky. Před zimou
se přesvědčte, že ji máte vhodně
naředěnou, aby vám v chladiči
nezmrzla. Nikdy nemíchejte různé
druhy chladicích kapalin. I proto se od
sebe liší barvou, abyste je nezaměnili
a nemixovali. Veškerou práci s chladicím
systémem nechte na odborném
servisu.
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N AŠE

PÉČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ
NA ZIMU

V zimních měsících musíme více než kdy jindy u auta dbát na správné
obutí a také se vyplatí pořídit si pár šikovných doplňků, které zabrání
znečištění kufru a interiéru. A k tomu ještě nabízíme pár vychytávek,
které vám zpříjemní život.

Sněhové řetězy
Centrax
8240 Kč
Gumové
koberečky
XC90 II
od 1254 Kč
Podlahové
koberečky včetně
koberce na
středový tunel,
určené k zakrytí
podlahy prostoru
pro cestující.

Držák lyží,
hliníkový,
výsuvný
5521 Kč
Držák na lyže pro
všechny, kteří chtějí
jen to nejlepší.
Při nakládání
a vykládání není
třeba šplhat na auto
a špinit si oblečení.
Jednoduchým
tahem lze držák na
lyže posunout na
kraj vozu, kde se
k lyžím dostanete
mnohem snáze.
Vhodné pro
všechny typy lyží
a snowboardů.
Použitelná šířka
600 mm.

Sněhové řetězy
vyvinuté speciálně
pro několik rozměrů
pneumatik. Tento
typ sněhových
řetězů má tu
výhodu, že se
nenasazuje na
vnitřní stranu
pneumatik, takže
neubírá prostor
rozměrnějším
pneumatikám.

Střešní box
Space design
420
černý/šedý
20 612 Kč
Space Design je
moderní, exkluzivní
a aerodynamický
střešní box, který
díky jedinečné
konstrukci klade
minimální odpor
proudícímu
vzduchu.

Ochrana proti
znečištění do
nákladového
prostoru
s úplným
zakrytím V90 /
V90CC
5741 Kč
Praktický chránič
zavazadlového
prostoru pokrývající
dno a stěny
zavazadlového
prostoru,
a navíc i zadní
stranu zadních
sedadel. Vyroben
z trvanlivého vinylu
odolného vůči
nečistotám.

Termoska
Classic
598 Kč
Termoska
z nerezové oceli
v matné černé
barvě s logem
Volvo.

Potah proti
okopání
1406 Kč
Praktická ochrana
proti znečištění
s různými kapsami
na dětské hračky,
která chrání
čalounění vozu
před nečistotou
a skvrnami při
usazení dítěte
do dětské
autosedačky.

Zimní kola
Využijte našich slev
v e-shopu.

Kompletní nabídku příslušenství najdete na SHOP.VOLVISTA.CZ.
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Svět Volvista
„Triumvirát produktů, jež označujeme souhrnným
názvem Svět Volvista, se začal rodit v roce 2013. Jako
první přišla na svět aplikace Volvista, na ni plynule
navázala stejnojmenná karta a trojici nakonec doplnil
i webový portál Volvista.cz,“ říká hrdý otec světa Volvista
Karel Stolejda.
Společným jmenovatelem výše zmiňovaných produktů je snaha na jednom místě zpřístupnit
majitelům vozů Volvo z řad našich klientů maximum informací o jejich vozidle, servisní historii,
technologiích a novinkách, poskytnout jim pomoc v případě obtíží na cestách a v neposlední
řadě jim nabídnout naše služby i portfolio nových a zánovních vozů Volvo. Letošní rok je pro
tyto služby rokem přelomovým, dostávají totiž nový design, funkce i obsah. Pojďme se na ně
podívat…

NOVÁ APLIKACE
VOLVISTA

Aplikaci Volvista naši zákazníci dobře znají,
za 5 let zaznamenala na platformách iOS
a Android téměř 4000 stažení. Základem
aplikace a dnes již i standardní výbavou
je (díky napojení na naše interní systé
my) kompletní databáze všech úkonů na
vozidlech provedených v servisech Auto
Průhonice, Auto Dejvice, Auto Stodůlky
a Auto Cardion v Brně či pomoc v případě
nehody. Do konce letošního roku spustíme
upgrade aplikace s mnoha vylepšeními, ale
vývoj tím zdaleka nekončíí. Až s vámi proto
začne aplikace Volvista on-line komuniko
vat, vězte, že jsme právě dosáhli další mety
a dotkli se toho, čemu se dnes říká „umělá
inteligence“.

KARTA VOLVISTA

Asistenční karta Volvista vám zajistí bezplat
nou asistenci v případě potíží na cestách po
ČR. Kartu s asistencí automaticky získává
každý nový či stávající klient při koupi vozu
nebo návštěvě servisu.
Asistenční služba podle rozsahu problé
mů vůz buď přímo na místě opraví, nebo
ho zdarma odveze do jednoho z našich čtyř
autorizovaných dealerství – Auto Průhonice,
Auto Dejvice, Auto Stodůlky či do brněnské
ho dealerství Auto Cardion. Pokud je vůz
nepojízdný, na pobočkách pro vás připraví
me náhradní vůz na 24 hodin zdarma.
Asistenční karta platí jeden rok a auto
maticky se prodlužuje vždy o dalších dva
náct měsíců při pravidelné prohlídce vozu
v jedné z poboček skupiny Auto Průhonice.
Mimo ČR lze kartu rozšířit o Evropskou
asistenci. Více informací získáte u vašeho
technika.
Pokud potřebujete pomoc, volejte
24 hodin denně, 365 dnů v roce na telefon
ní číslo +420 737 111 555.

NOVÝ WEB VOLVISTA.CZ

V létě roku 2017 jsme spouštěli první up-gra
de webového rozhraní Volvista.cz a už tehdy
jsme věděli, že to není definitivní. I přesto
se nám za uplynulý rok daří na web Volvista
přivádět průměrně přes 7000 návštěvníků
měsíčně. Drtivá většina z nich přitom míří na
nabídku nových, resp. ojetých a zánovních
vozů či na nabídku vozů na úvěr a operák.
Do konce letošního roku spustíme úplně
nový web, s novou grafikou a přehlednější
strukturou. Web rozšíříme o nové sekce –
nové vozy i servis. Zvýšíme uživatelský
komfort díky skvělé responzivitě, přidáme
mediální sekci, aby se všichni fanoušci
značky dozvídali novinky ze světa Volvo,
upravíme a zjednodušíme orientaci v nabíd
ce vozů. Věříme, že tím potěšíme fanoušky
i nové zájemce o vozy značky Volvo.
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Šest let s Volvem V40:
Bezpečí pro posádku
i chodce

První generace současného Volva V40 se světu představila na ženevském autosalonu
v roce 2012. Kompaktní hatchback znamenal klasickou švédskou směs dynamického
designu, moderních technologií a neotřesitelného bezpečí.

P

řevratná novinka, s níž tento
model přišel jako vůbec
první, byl airbag chránící při
nárazu chodce. O bezpečí
posádky se staral třeba
systém aktivního automatického brzdění
City Safety II, Volvo V40 mělo také systém
rozpoznávání dopravních značek i systém
rozpoznávání chodců. V nárazových zkouš
kách EuroNCAP v roce svého uvedení dostal
vůz celkem pět hvězdiček a jako vůbec
první automobil získal maximální hodnocení
v ochraně chodců. Pokud hledáte kvalitní
malý hatchback a nechcete nové auto, jste
u V40 na správné adrese. Podobně jako
ostatní Volva je i tenhle diblík skutečný
„držák“. Náš odborník na ojetá auta Robin
Sivoň vybírá řadu důvodů, proč si právě
tohle auto pořídit. ■

JAKO VŮBEC
PRVNÍ
AUTOMOBIL
ZÍSKALO
VOLVO V40
MAXIMÁLNÍ
HODNOCENÍ
V OCHRANĚ
CHODCŮ.
Robin Sivoň
Konzultant prodeje
ojetých vozů
Auto Průhonice
724 041 718

NADČASOVĚ
ELEGANTNÍ
MINIMALISTICKÝ
DESIGN

NEJBEZPEČNĚJŠÍ
AUTO VE SVÉ
TŘÍDĚ
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UNIVERZÁLNÍ
POUŽITÍ DO MĚSTA
I MIMO NĚ
DO POSLEDNÍHO
DETAILU
VYLADĚNÝ
INTERIÉR VOZU

VELKÝ VNITŘNÍ
PROSTOR
PRO ŘIDIČE
I SPOLUJEZDCE

NÍZKÁ
SPOTŘEBA

JEDNO Z NEJSPOLEHLIVĚJŠÍCH
AUT SVÉ TŘÍDY
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Ojetý vůz jen od autorizovaného dealera
„Jsme bezkonkurenčně největší bazar specializující se na značku Volvo v ČR,“
usmívá se Petr Pecher, vedoucí prodeje ojetých a zánovních vozů v Auto Průhonice.
Zeptali jsme se, co stojí za jejich úspěchy.
vadných dílů. Garance původu, nájezdu
i kondice vozu je u nás samozřejmostí. I díky
tomu, že prodáváme kvalitní prověřené
vozy, nabízíme zákazníkům na vozy do stáří
5 let a s nájezdem do 150 000 km záruku
Volvo Selekt.
V naší nabídce najdete standardně mezi
200 a 300 vozy, napříč modelovou řadou.
Můžete tak vyzkoušet několik variant
i barev, srovnávat převodovky, podvozky,
posoudit stupně jednotlivých výbav. Drtivou
většinu vozů máme ve vlastnictví, takže
u nich přebíráme odpovědnost a záruku
za jejich mechanický stav, garanci původu
a prokazatelnost nájezdu kilometrů.

Petr Pecher, vedoucí prodeje ojetých vozů Volvo

Jsme v obrovském showroomu
v Průhonicích, plném zánovních aut, která
od nových na první pohled nepoznáte. Jak
a kde auta vybíráte?
Většinu vozů nakupujeme v uzavřených
továrních aukcích přímo ve Švédsku, kde
ještě před zařazením do aukce projdou
servisní prohlídkou s případnou výměnou

Můžu si ty vozy prohlédnout on-line ještě
před návštěvou jedné z vašich poboček?
Ano, všechny vozy pohodlně najdete
na webu Volvista.cz, stačí jen zakliknout
parametry vozu. Nejvíc aut máme tady
v Průhonicích, ale také ve Stodůlkách,
Dejvicích či v Auto Cardion, v Brně. Proto
zákazníkům nabízíme, že po složení vratné
zálohy auto převezeme na jimi vybranou po
bočku. Často této služby využívají například
naši zákazníci z Moravy.

Jaké financování koupě vozu nabízíte?
Osobně jsem hrdý na to, že my na
finančních službách nevyděláváme, pouze
je zprostředkováváme, i proto si troufnu říct,
že zákazníkovi nabídneme finanční úvěry za
nejlepších možných podmínek na českém
trhu. Nenabízíme dvě ceny jako naše konku
rence, tudíž na oko výhodnou cenu na úvěr,
kterou ve finále přeplatíte na splátkách. To
není naše cesta.
To zní báječně. Navíc, když jsem vešel do va
šeho showroomu, dýchla na mě pohodová
atmosféra a vaši kolegové se usmívají, což
není v bazarech běžné.
Úsměvy i profesionalita kolegů jsou
spojené nádoby. Tím, že se specializujeme
od začátku na značku Volvo, nenajdete jinde
větší profíky s takovými znalostmi než u nás.
Naším cílem není zákazníkovi jen vůz prodat,
ale po letech od něj starší vůz opět vykoupit
za top podmínek a nabídnout vůz nový. Víte,
počet našich zákazníků stoupá, naše rodina
volvistů se rozšiřuje a my si členů rodiny
vážíme stejně, jako kdyby to byli zákazníci,
kteří si koupí zcela nový vůz Volvo u kolegů.
Zkrátka se snažíme, abyste u nás dostali
úsměv už v základní výbavě. ■

Fika aneb když se sejdou přátelé
Šálek super kvalitní černé kávy a k tomu tradiční švédský skořicový šnek. To je kombinace, která
na vás čeká u nás v Průhonicích, kde provozujeme tradiční severský obyčej fika. Je to nejen
posezení u kafe a sladkosti, ale především zážitek ze setkání.
Fika je srdečné a neformální setkání přátel,
při němž se zdvořile povídá o všem mož
ném. Je to vlastně každodenní malá oslava
volného času a lidské pospolitosti. Patří
k životu Švédů už několik století a nemění
se. Název vznikl od jména přestávky na kávu
kaffi, stačilo přehodit slabiky a nový spole
čenský zvyk byl na světě. Káva musí být tak
dobrá, aby se dala pít černá, a pečivo musí
být poctivé jako od babičky. V kvalitě je
jednoduchost a na tu si Švédové potrpí – při
přípravě kávy, v designu, nábytku, stejně
jako při navrhování a výrobě aut. ■

PRAVIDLA ÚSPĚŠNÉ FIKY
→K
 áva musí být silná tak akorát „lagom“, jak říkají místní.
→ Přikusovat se má až sedm druhů
sladkých zákusků, nejčastější je ale
skořicový šnek.
→ Při fice se mluví a je jedno, o čem.
Když nemáte téma, počasí to jistí. Ale
při koupi nového či zánovního vozu
Volvo o témata k hovoru jistě nebude
nouze.
→ Pozor na poslední kousek koláče.
Nikdy si ho neberte, i kdyby vám ho
nabízeli. Raději zdvořile odmítněte.
Tak to dělají skuteční Švédové.

„ Nejlepší tréninkový
areál, který znám.“
Šideri Váňová, profesionální golfistka

Šideri Váňová,

profesionální golfistka

Golf Hostivař, U Golfu 565, Praha 10,
www.golfhostivar.cz, #dikygolfu
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Auto Průhonice
V Oblouku 731, 252 43 Průhonice
www.autopruhonice.com

Auto Průhonice

KONTAKTUJTE NÁS
Recepce, objednávky na servis
724 905 839
recepce@autopruhonice.com

Eva Kostelničáková
Recepční

Hana Velíšková
Recepční

Veronika Zárubová
Recepční

Prodej nových vozů
724 905 839
prodej@autopruhonice.com

Prodej ojetých vozů
296 787 239
ojetevozy@autopruhonice.com

Servis
servis@autopruhonice.com
Sklad
sklad@autopruhonice.com
Finance
finance@autopruhonice.com

PRODEJ NOVÝCH VOZŮ
Lubomír Opp
Vedoucí prodeje a fleetový manažer
605 202 620
opp@autopruhonice.com
Jitka Čurillová
Zástupkyně vedoucího prodeje
606 756 951
curillova@autopruhonice.com

DIPLOMATICKÝ PRODEJ
Lenka Klivanová
Diplomatic & Expatriate Sales Manager
604 222 678
klivanova@autopruhonice.com

PRODEJ OJETÝCH VOZŮ

Filip Tomášek
Konzultant prodeje
724 839 980
tomasek@autopruhonice.com

Petr Pecher
Vedoucí prodeje
724 840 013
pecher@autopruhonice.com

Filip Hlávka
Konzultant prodeje
731 690 991
hlavka@autopruhonice.com

Robin Sivoň
Konzultant prodeje ojetých vozů
724 041 718
sivon@autopruhonice.com

Rudolf Šváb
Konzultant prodeje
733 146 847
svab@autopruhonice.com

Pavel Hladík
Konzultant prodeje ojetých vozů
730 187 794
hladik@autopruhonice.com

Petra Špičková
Konzultant prodeje
605 441 531
spickova@autopruhonice.com

David Kaplan
Konzultant prodeje ojetých vozů
734 268 234
kaplan@autopruhonice.com

Jiří Starý
Konzultant prodeje
734 110 468
stary@autopruhonice.com

Vilém Jílek
Konzultant prodeje ojetých vozů
604 193 072
jilek@autopruhonice.com

Oldřich Nevyjel
Asistent prodeje
730 812 229
nevyjel@autopruhonice.com

Barbora Čížková
Asistentka prodeje
296 787 239
cizkova@autopruhonice.com
Lenka Špačková
Asistentka prodeje
296 787 239
spackova@autopruhonice.com
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SERVIS
Lukáš Daněk
Vedoucí servisu
602 177 357
danek@autopruhonice.com

Josef Klepáček
Přijímací technik
604 695 887
klepacek@autopruhonice.com

Josef Saska
Technický pracovník a pick-up servis
734 645 578

Pavel Kubát
Přijímací technik
606 600 277
kubat@autopruhonice.com

Lukáš Zerza
Přijímací technik pojistné události
734 682 300
zerza@autopruhonice.com

Daniel Stránský
Technický pracovník a pick-up servis
734 682 301

Jindřich Dušek
Přijímací technik
731 687 541
dusek@autopruhonice.com

Jan Kouklík
Přijímací technik pojistné události
736 400 195
kouklik@autopruhonice.com

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Jiří Jelínek
Přijímací technik
604 512 080
jelinek@autopruhonice.com

Markéta Koutská
Administrátorka pojistných událostí
724 786 477
koutska@autopruhonice.com

Jan Škoda
Přijímací technik
604 612 711
skoda@autopruhonice.com

Adam Krejča
Hlavní garanční technik
730 572 680
krejca@autopruhonice.com

Martin Růžička
Vedoucí prodeje náhradních dílů
734 798 220
ruzicka@autopruhonice.com

Společné pro všechny pobočky
VEDENÍ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ODDĚLENÍ

Karel Stolejda
Předseda představenstva
stolejda@autopruhonice.com

Martin Veselý
Místopředseda představenstva
vesely@autopruhonice.com

Denisa Válková
Asistentka představenstva
734 682 302
valkova@autopruhonice.com
Dušan Chlad
Obchodní ředitel
724 034 056
chlad@autopruhonice.com
Martin Pouch
Technický ředitel
606 808 001
pouch@autopruhonice.com
Milan Motloch
Finanční ředitel
731 690 057
motloch@autopruhonice.com

Alexandra Tesařová
Hlavní účetní
722 199 409
tesarova@autopruhonice.com

HR
Kristýna Hrdličková
HR manažerka
732 870 880
hrdlickova@autopruhonice.com

SPRÁVA BUDOV
Jana Kubitová
Provozní manažerka
730 591 405
kubitova@autopruhonice.com

ASISTENČNÍ
SLUŽBA

602 401 919

MARKETING
Lukáš Rada
Marketingový manažer
731 520 948
rada@autopruhonice.com
Aleš Wallcon
Obsahový manažer
603 541 626
wallcon@autopruhonice.com
Zdravka Mirčeva
Grafik
602 656 597
mirceva@autopruhonice.com
Jan Krejcar
Eventový manažer
727 940 510
krejcar@autopruhonice.com

NONSTOP
ODTAHOVÁ SLUŽBA

737 111 555
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Auto Dejvice
Podbabská 17, 110 00 Praha 6 – Dejvice
www.autodejvice.com

Auto Dejvice

KONTAKTUJTE NÁS
Recepce, objednávky na servis
725 326 977
recepce@autodejvice.com

Gabriela Janečková
Recepční

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

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

Roman Kačírek
Konzultant prodeje
730 847 231
kacirek@autodejvice.com

Miroslav Besperát
Přijímací technik
603 824 487
besperat@autodejvice.com

Helena Douchová
Recepční

DIPLOMATICKÝ PRODEJ
Prodej nových vozů
724 839 370
prodej@autodejvice.com

Prodej ojetých vozů
296 787 239
ojetevozy@autopruhonice.com

Servis
servis@autodejvice.com
Sklad
sklad@autodejvice.com

SERVIS

Martin Šilhavý
Diplomatic & Expatriate Sales Manager
725 460 371
silhavy@autodejvice.com

Jiří Tejnor
Přijímací technik
734 367 932
tejnor@autodejvice.com
Tomáš Fechtner
Přijímací technik
731 611 205
tomas.fechtner@autodejvice.com
Martin Kolenatý
Technický pracovník a pick-up servis
601 371 548

PRODEJ OJETÝCH VOZŮ
Tomáš Tykal
Konzultant prodeje ojetých vozů
734 641 530
tykal@autodejvice.com

Finance
finance@autopruhonice.com

ASISTENČNÍ
SLUŽBA

602 401 919

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Petr Bartůněk
Vedoucí skladu
721 360 036
sklad@autodejvice.com

NONSTOP
ODTAHOVÁ SLUŽBA

737 111 555
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Auto Stodůlky
Bavorská 12b, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
www.autostodulky.com

Auto Stodůlky

KONTAKTUJTE NÁS
Recepce, objednávky na servis
603 289 828
recepce@autostodulky.com

Anita Slemnik
Recepční

Nela Hrdličková
Recepční

Prodej nových vozů
734 767 775
prodej@autostodulky.com

Prodej ojetých vozů
731 690 630
ojetevozy@autopruhonice.com

Servis
servis@autostodulky.com
Sklad
sklad@autostodulky.com
Finance
finance@autopruhonice.com

PRODEJ NOVÝCH VOZŮ

SERVIS

Petr John
Vedoucí prodeje
734 767 775
john@autostodulky.com

Martin Augustín
Vedoucí servisu
725 326 898
augustin@autostodulky.com

František Mráz
Konzultant prodeje
734 645 580
mraz@autostodulky.com

Jaromír Sajdler
Přijímací technik
733 620 707
sajdler@autostodulky.com

Jakub Pešek
Konzultant prodeje
731 638 977
pesek@autostodulky.com

Martin Vrabec
Přijímací technik
733 620 706
vrabec@autostodulky.com

David Diblíček
Konzultant prodeje
734 863 799
diblicek@autostodulky.com

Martin Zálešák
Přijímací technik
731 198 123
zalesak@autostodulky.com

DIPLOMATICKÝ PRODEJ
Martin Šilhavý
Diplomatic & Expatriate Sales Manager
725 460 371
silhavy@autostodulky.com

Lukáš Stechr
Přijímací technik – pojistné události
734 645 582
stechr@autostodulky.com
Bronislav Bednář
Technický pracovník a pick-up servis
602 448 068
Jan Nedúchal
Technický pracovník a pick-up servis
734 266 617

PRODEJ OJETÝCH VOZŮ
David Novotný
Konzultant prodeje ojetých vozů
731 690 630
novotny@autostodulky.com
Jiří Adam
Konzultant prodeje ojetých vozů
734 876 948
adam@autostodulky.com

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Petr Slepička
Vedoucí skladu
606 734 495
slepicka@autostodulky.com
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Auto Cardion
Heršpická 788/9, 639 00 Brno
www.autocardion.cz

Auto Cardion

KONTAKTUJTE NÁS
Recepce, objednávky na servis
730 166 111
recepce@autocardion.cz

VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Luboš Bartůněk
Jednatel
603 566 160
bartunek@autocardion.cz

Patrik Němec
Vedoucí servisu a prodeje ojetých vozů
730 598 123
nemec@autocardion.cz

Petra Řeháková
Asistentka
730 190 400
rehakova@autocardion.cz

Martin Klučka
Přijímací technik pojistných událostí
735 793 931
klucka@autocardion.cz

Dušan Chlad
Obchodní ředitel
724 034 056
chlad@autocardion.cz

Filip Řezníček
Servisní poradce
737 204 667
reznicek@autocardion.cz

Martin Pouch
Technický ředitel
606 808 001
pouch@autocardion.cz

Tomáš Zechmeister
VPS osobní technik
703 424 357
zechmeister@autocardion.cz

Milan Motloch
Finanční ředitel
731 690 057
motloch@autocardion.cz

David Janíček
VPS osobní technik
737 204 668
janicek@autocardion.cz

Tereza Řičánková
Recepční

PRODEJ NOVÝCH VOZŮ
Monika Jenyšová
Recepční

Eva Rinagel
Recepční
Prodej nových vozů
730 166 111
prodej@autocardion.cz
Prodej ojetých vozů
730 166 111
ojetevozy@autocardion.cz

Finance
finance@autocardion.cz

VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Ivo Nekuda
Spolumajitel společnosti

Vít Nekuda
Spolumajitel společnosti

Karel Stolejda
Spolumajitel společnosti

Martin Veselý
Spolumajitel společnosti

Zdeněk Machalický
VPS osobní technik
734 265 515
machalicky@autocardion.cz

Drahoš Křivý
Konzultant prodeje
735 193 379
krivy@autocardion.cz

Petr Luščan
VPS osobní technik
737 204 669
luscan@autocardion.cz

Andrea Hlodanová
Konzultant prodeje
730 589 177
hlodanova@autocardion.cz

Miroslav Leitner
VPS osobní technik
leitner@autocardion.cz

Marek Lupieński
Konzultant prodeje
734 641 407
lupienski@autocardion.cz

Petra Sedláčková
Administrátorka pojistných událostí
735 193 378
sedlackova@autocardion.cz

Servis
servis@autocardion.cz
Sklad
sklad@autocardion.cz

SERVIS

PRODEJ OJETÝCH VOZŮ
Patrik Němec
Vedoucí servisu a prodeje ojetých vozů
730 598 123
nemec@autocardion.cz
Michal Rygar
Konzultant prodeje ojetých vozů
735 193 377
rygar@autocardion.cz
Stanislav Lupač
Konzultant prodeje ojetých vozů
703 455 371
lupac@autocardion.cz
Filip Klika
Konzultant prodeje ojetých vozů
703 159 203
klika@autocardion.cz
Michaela Skřičková
Asistentka prodeje ojetých vozů
730 169 825
skrickova@autocardion.cz

Tomáš Hegr
Podpora servisu
735 793 932
hegr@autocardion.cz
Libor Ševčík
Technický pracovník a pick-up servis
731 432 598
sevcik@autocardion.cz

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Martin Štěpán
Skladník
736 511 152
sklad@autocardion.cz

