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Renault nabízí pick-up
Alaskan nově i v Evropě
Po expanzi v Latinské Americe potvrzuje Renault
celosvětové ambice svého nového modelu Alaskan
a jako přední evropský hráč na trhu s užitkovými
vozy, vstupuje s novým pick-upem na velmi dynamický evropský trh.
Českým zákazníkům se model Alaskan představil
1. 11. 2017 a rázem upoutal kromě jiného impozantním designem s dynamickou přídí a atletickými
liniemi, vysokou tuhostí díky víceprvkovému zadnímu
zavěšení a pevnému žebřinovému rámu i výkonným
motorem Renault 2,3l dCi, který je nejekonomičtější
a nejšetrnější ve svém segmentu. Renault Alaskan
bude k dispozici od 737 900 Kč bez DPH ve verzi Life
s motorizací dCi 160.

Tenisový fenomén za
volantem Kia Stinger
Společnost Kia Motors předala zbrusu nový fastback Kia Stinger Rafaelu Nadalovi. Světová tenisová jednička a současně celosvětový ambasador
značky Kia, si převzal nejvýkonnější verzi (3,3 litru
V6, 370 k) modelu Stinger v rodném městě Manacor, na ostrově Mallorca, v prostorách Akademie
Rafaela Nadala www.rafanadalacademy.com.
Zastoupení automobilky Kia ve Španělsku (Kia
Motors Iberia) aktivně spolupracuje s Nadalovou
nadací na řadě projektů a již řadu let podporuje
dětský tenisový turnaj „Rafa Nadal Tour“.

VW zpátky v rallye!
Volkswagen oznámil, že se do světa soutěžního
sportu vrátí se soutěžním vozem Polo GTI R5.
Ve druhé polovině roku 2018 nabídne soutěžní
verzi modelu Polo s výkonem cca 270 k profesionálním týmům a ambiciózním jezdcům, kteří
se chtějí účastnit různých mistrovství v rallye
na celém světě – včetně mistrovství světa
v rallye FIA WRC. Předzvěstí vozidla, jehož
základem je šestá generace modelu Polo, je
první designérská skica. 
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Třetí X značky OPEL
Atraktivním SUV Grandland X, jehož první
exempláře se na tuzemském trhu objevily na konci
října, završuje Opel svoji tříčlennou modelovou
„rodinu X“ (kterou až dosud tvořily modely Mokka
X a Crossland X). Za dlouhodobou akční cenu už
od 479 900 CZK získá zákazník model Grandland X
poháněný vitálním zážehovým tříválcem 1.2 Turbo
o výkonu 96 kW/130 k, v jehož výbavě Selection
nechybí např. ABS/ESP, čelní, boční a hlavové airbagy a boční airbagy vzadu, LED denní a koncová
světla, elektrické ovládání všech oken, klimatizace,
palubní počítač, řada asistenčních systémů
a spousta dalších prvků...

ŠKODA KAROQ byla
oceněna jako nejlepší
designová novinka mezi
kompaktními SUV
Čtenáři německého odborného magazínu „auto motor
und sport“ zvolili nový model ŠKODA KAROQ za nejlepší
designovou novinku mezi kompaktními SUV. Nový
model české automobilky se v soutěži o prestižní cenu
„Autonis“ prosadil proti 17 konkurentům. V 17. ročníku
ankety vybírali čtenáři z 88 automobilových novinek
uplynulých dvanácti měsíců v celkem deseti kategoriích.
ŠKODA KAROQ získala 28,7 procenta ze zhruba 16 600
odevzdaných hlasů a získala tak titul jistě také díky svým
emocionálním a dynamickým liniím, jež jsou ostatně pro
vozy této značky typické.

Sezónní hláška
Vendy Kopáčka
Závodní sezóna je za námi, na Setkání mistrů
v Sosnové jsme si to krásně a bez nervů užili
a večer jsme s Barborou Rendlovou převzali
Poháry vicemistrů ČR ve třídě 3. Na Pražském
rallysprintu jsme se pro letošek rozloučili i s diváky a společně se budeme těšit na příští závodní
sezónu. Pro nás, kterým v hrudi buší subaristické srdce, je ale zima vítanou příležitostí,
abychom si za volanty svých šestihvězdičkových
vozů na sněhu a náledí vychutnali jedinečný
požitek z jízdy v nejdokonalejších čtyřkolkách.
Ani my ale nezapomínáme, že nejdůležitějším
předsevzetím před každou jízdou je pravidlo
šťastného návratu! 
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