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Audi a „Špioni v převleku“
Zrození nové značky
Oscarový Robert De Niro
tváří vozu e-Niro
Herec Robert De Niro se stal oficiální tváří celosvětové propagační kampaně spojené s novým
elektromobilem Kia e-Niro. Vůz je elektrický
crossover s uchvacujícím dojezdem až 485 km
na jedno dobití, ve městě dokonce až 615 km.

Značka Audi vyvinula pro animovaný film „Špioni
v převleku“ (Spies in Disguise) virtuální koncepční
vůz Audi RSQ e-tron. Automobil s futuristickým
designem spojuje na filmovém plátně autonomní
jízdu s umělou inteligencí. Vozidlo hlavní postavy
Lanceho Sterlinga, superagenta, jemuž propůjčil
hlas Will Smith, vystupuje v příběhu jako protagonista na čtyřech kolech se silným charakterem.
Animovaný film pro celou rodinu bude uveden
do kin v září 2019. Odkaz na upoutávku: Fox.co/
SpiesInDisguiseTrailer

Výrazná osobnost
= výrazný vůz

SEAT 1400: První vozidlo
SEAT slaví 65. výročí
Příběh automobilové značky SEAT začal
13. listopadu 1953 výrobou technicky vyspělého
modelu SEAT 1400. Ten například používal
jako jeden z prvních v Evropě samonosnou karoserii místo samostatného podvozku a k němu
přišroubované karoserie. Během let 1953 až
1964 vyjelo z bran výrobního závodu v Barceloně 98 978 vozidel SEAT 1400. Čtyřválec
o objemu 1395 cm3 ve spojení se čtyřstupňovou
mechanickou převodovkou poskytoval nejvyšší
výkon 44 k, který postačoval k dosažení nejvyšší
rychlosti 120 km/h.
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Ko-HAF: ostře sledovaný
výzkumný projekt
Opel úspěšně demonstroval svůj postup na cestě
k dopravě s menším množstvím dopravních nehod
a k pohodlné jízdě, kdy si řidič může číst, psát
nebo odpočívat namísto toho, aby musel neustále
ovládat automobil. Už řadu let se totiž podílí na německém výzkumném projektu „Ko-HAF“ (Kooperatives hochautomatisiertes Fahren), tedy kooperativní
vysoce automatizované jízdy, který byl zahájen
v červnu roku 2015. Na testovací dráze zkušebního
centra automobilky Opel v německém Dudenhofenu
dokládal prototyp Insignia během finální prezentace
projektu Ko-HAF funkčnost systémů kooperativní
vysoce automatizované jízdy.

Značka DS právě uvedla na trh nový atraktivní model, kompaktní prémiové SUV, DS 7
CROSSBACK. Jeho prvním uživatelem v ČR se
stal houslový virtuos Jaroslav Svěcený, který
si klíčky od tohoto luxusního vozu převzal při
uvedení modelu v pražské Winternitzově vile.
Tmavě šedý DS 7 CROSSBACK s motorem 2.0
BlueHDi o výkonu 180k, s automatickou osmistupňovou převodovkou EAT8 ocenil virtuos
slovy:
„V autě při přejezdech na vystoupení najezdím
ročně okolo 70 tisíc kilometrů. Proto je pro mě
jízdní komfort velmi důležitý. Jako profesionální
hudebník oceňuji i kvalitní audio systém, ve
voze zabudovaný, špičkový Hi-Fi systém FOCAL
Electra se 14 reproduktory.“

