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Sébastien Loeb Racing nasadí
závodní vozy Volkswagen
Golf GTI TCR

Hattrick značky KIA
Zrození nové značky
Na konci února SEAT oficiálně představil novou
značku CUPRA a její logo. Verze CUPRA byly
vždy nejsportovnější podobou modelů SEAT.
Nyní podle výrobce nastal čas, aby CUPRA
získala svou vlastní identitu tím, že se stane
novou entitou. A první modely CUPRA byly
představeny veřejnosti začátkem března na
mezinárodním autosalonu v Ženevě.
Současně s odhalením nového LOGA byly
spuštěny oficiální webové stránky nové značky
CUPRA na www.cupraofficial.com.

6402 podaných přihlášek z 54 zemí posuzovalo 63
porotců prestižní soutěže iF Design Awards 2018.
Není divu: ocenění udílené od roku 1953, se etablovalo jako jedno z celosvětově nejvýznamnějších
ocenění na poli hodnocení kvality designu.
Společnost Kia Motors získala tentokrát rovnou
tři za design svých vozidel. Oceněn byl nový sportovní model Kia Stinger s karoserií fastback, kompaktní
crossover Stonic a městský automobil Picanto.
Ročník 2018 je tak již druhým za sebou, z nějž si
Kia odnesla hned tři ocenění iF, a devátým ročníkem
v řadě, na němž Kia získala nejméně jedno ocenění
iF. Díky nejnovějšímu hattricku se celkový počet
ocenění iF značky Kia vyšplhal na 15.
Všechny vítězné produkty si lze prohlédnout
i na webových stránkách iF (www.ifdesign.de)
nebo prostřednictvím mobilní aplikace ‘iF design’
pro chytré telefony.

Úspěšný tým s velkým jménem, Sébastien Loeb
Racing, jehož spolumajitelem je držitel rekordních devíti titulů mistra světa v rallye Sébastien
Loeb, bude v nově založeném světovém poháru
cestovních vozů FIA World Touring Car Cup
(WTCR) důvěřovat značce Volkswagen. Sébastien
Loeb Racing se v této sezoně, po zisku dvou titulů
v mistrovství světa cestovních vozů WTCC (World
Touring Car Championship), zúčastní seriálu
WTCR. Kategorie cestovních vozů TCR (Touring
Car Racing) vznikla v roce 2015 a od té doby se
rozrostla na 20 národních a regionálních mistrovství. Loebův tým se rozhodl pro Golf GTI TCR
o výkonu 350 k, který se stal vítězem mezinárodního seriálu TCR v letech 2016 a 2017. Za volant
budou usedat dva specialisté na cestovní vozy:
Angličan Rob Huff, mistr světa v závodech cestovních vozů z roku 2012, a Maročan Mehdi Bennani,
mistr WTCC Trophy 2016, který závodí ve službách
týmu Sébastien Loeb Racing od roku 2015.

ŠKODA si připomíná 100 let
od založení Československa:
První kilometry v první republice

Co je rychlejší:
CUPRA, nebo oštěp?
Pár dní před oznámením osamostatnění značky
prezentovala Cupra své kvality v originálním
souboji s Barborou Špotákovou, olympijskou
vítězkou v hodu oštěpem z OH 2008 v Pekingu
a 2012 v Londýně. Během tréninku přijala Bára,
která je také tváří značky Seat, novou výzvu:
poměřit své síly s vozem SEAT Leon CUPRA.
Dějištěm souboje se stal stadion Fotbalové
asociace České republiky. Kdo byl rychlejší?
Oštěp může při hodu letět rychlostí 90 km/h;
SEAT Leon CUPRA 2.0 TSI o výkonu 300 k
je schopen dosáhnout rychlosti 100 km/h
za necelých pět sekund.
V souboji na tři pokusy se ujal vedení automobil,
který zrychlil z 0 na 100 km/h za 4,9 sekundy.
S tímto výkonem byl rychlejší než Barbořin první
hod oštěpem. Při druhém pokusu opustil oštěp
ruku světové rekordmanky rychlostí sedm metrů
za sekundu, téměř nepostřehnutelně letěl přes
celý stadion a překonal automobil. Ve třetím
a posledním pokusu nedokázal oštěp vozidlo
předstihnout, přestože letěl vzduchem rychlostí
90 km/h. Nakonec byl tedy vyhlášen vítězem
SEAT Leon CUPRA.
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Automobily značky ŠKODA a osobnosti s nimi
spojené nerozlučně patří k historii našeho státu. Již
v roce 1918, době vzniku Československa, byly nejrozšířenějšími automobily na našem území právě vozy
z Mladé Boleslavi. I přes určité výkyvy se automobilka
ŠKODA na sklonku první republiky opět stala domácí
jedničkou s tržním podílem přes 39 % a pozici lídra si
udržuje i dnes. Například letos v únoru dodala svým
zákazníkům na celém světě 92 800 vozů, což představuje nárůst o 14,3 % oproti stejnému období minulého
roku. Automobilka tak dosáhla nejlepšího únorového
výsledku v celé své 123leté historii.
ŠKODA patřila od počátku své existence k domácím
průkopníkům nových technologií (např. pásové výroby), moderních forem propagace i prodeje. Automobily
ŠKODA používal v období první republiky prezident
Masaryk, spisovatel Čapek, písničkář Hašler i fotbalová
reprezentace v čele s kapitánem Pláničkou.

Jarní volání
Všichni pokládáme za samozřejmé, že náš vůz nám má být
k službám, kdykoli potřebujeme.
Ale auto má také své nároky
a zasloužilo by si naši pravidelnou péči.
V čtyřdílné minisérii bychom
vám v tomto ročníku SeTKání
rádi představili produktovou
řadu STAR od předního výrobce
autokosmetiky SONAX. O jeho
světově proslulé výrobky si
můžete zasoutěžit na straně 4.
Tento výrobek ošetří všechny
plastové díly v interiéru vašeho vozu. Účinně
rozpouští veškeré nečistoty, je antistatický, odpuzuje prach a zachovává matný vzhled. Je určen
výhradně pro matné plochy, poradí si i s přístrojovou deskou ze dřeva. Neobsahuje silikon
a rozpouštědla, využití najde i ve vaší domácnosti. Kompletní sortiment zakoupíte v kamenné
prodejně SONAX, Poděbradská 29, Praha 9 nebo
v e-shopu www.sonax.cz.
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