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Dobíjejí zdarma
Češi, co si koupili koncem roku 2020 Kiu 
eNiro nebo e-Soul, budou v roce 2021 
měsíc dobíjet auta zdarma v síti PRE. 
V následujících 11 měsících pak dostanou 
jedenáctkrát zdarma 159 kWh energie. 
Ta vystačí u obou modelů na ujetí 1000 
kilometrů. PRE aktuálně provozuje 96 
veřejných dobíjecích stanic, letos jich 
přibude dalších 600.

OBJEKTIV TÝDNE
Bravo!
Koncem roku 2020 se nám 
líbila pozornost pracovníka 
dohledového centra městské 
policie v Brně. Ten si všiml řidiče 
citroënu, který se během krátké 
chvíle dopustil vlny přestupků: 
jel zákazem, parkoval u přecho-
du, před dorazivšími strážníky 
neuměl stáhnout okénko, neměl 
řidičák, zato auto přes rok 
propadlou technickou…

Fuj!
Šestačtyřicetiletý řidič kie měl 
tři promile alkoholu v dechu,
muž, jehož v Havířově 
srazil na přechodu, šel zase 
na červenou. Chodec skončil 
v bezvědomí v ostravské fakultní 
nemocnici, šofér v protialko-
holní léčebně. Policisté bez nich 
zahájili zkoumání míry zavinění.

INZERCE

Na přelomu roku každoročně 
stoupá počet aut, která skončila 
„pod stromečkem“ jako dárek. 
Nejčastěji pro dospívající děti nebo 
manželku. Koncem roku 2020 
byl největší zájem o hatch-
backy, kombíky a SUV. „Pandemie 
změnila postoj lidí, automobil 
začali vnímat jako nejbezpečnější 
dopravní prostředek, který chrání 
před nákazou. Druhou skupinou 
zákazníků, kteří automobily kupo-
vali na konci roku, byli podnikatelé. 
Potřebovali totiž navýšit daňově 
uznatelné náklady,“ říká Karolína 
Topolová, generální ředitelka Au-
res, provozovatele sítě AAA Auto. 
Velké oblibě se kolem Vánoc těšily 
hlavně zánovní vozy. „Čekací doba 
na ty nové je tři až šest měsíců 
a stále se kvůli uzavírkám továren 
prodlužuje. Naopak zánovní 
automobily jsou k dispozici ihned,“ 
srovnává Topolová. 

Nejprodávanější auta Víte, že…

Nejprodávanější ojetiny

Kdo našel vůz 
pod stromečkem?

Česko Slovensko Polsko

1. Škoda Octavia Škoda Octavia Opel Astra

2. Škoda Fabia Škoda Fabia Škoda Fabia

3.
Volkswagen 

Passat
Škoda Superb

Opel 
Insignia

4. Škoda Superb Volkswagen Passat Škoda Octavia

5. Hyundai i30 Kia Sportage Toyota Yaris

… v žebříčku popularity prodeje ojetin vedou hatchbacky? 
 V prosinci si je pořídilo 32 % zákazníků. 
… dále byla v oblibě kombi (25 %) a SUV (20 %)?
… přes polovinu zákazníků preferuje benzinové motory? 
… roste poptávka po automatické převodovce? Sahá po ní 23 % zákazníků. 
… 16 % kupovaných ojetin mělo pohon všech kol?
… nejoblíbenější značkou je Škoda (33 %), následovaná Volkswagenem
 (11 %) a Fordem (8 %)? 

5SVĚT MOTORŮ

Rádi bychom touto cestou pod kovali našim partner m, 
kte í s námi celý nelehký rok 2020 sbírali ve zp tném odb ru pneumatiky. 

P ejeme všem krásný, a hlavn  zdravý nový rok 2021. 
Poj me spole n  vytvá et lepší sv t.

Díky Vám tyto pneumatiky neskon ili pohozené v p írod  i podél cest. Velmi si Vás vážíme a t šíme se na další spolupráci. 
V roce 2021 nás ekají zm ny, které vyplývají z nového zákona. Pro výrobce a dovozce pneumatik zcela jist  znamená jeho p ijetí v tší 

náro nost na pln ní svých povinností. Je t eba se p ipravit na podrobné vedení evidence po skupinách výrobk , kauce, informa ní 
kampan . Sb rná kvóta se navyšuje na 70 % v roce 2021, od roku 2022 bude nutné vysbírat a zpracovat 80 % pneumatik uvedených na 

trh, a to po p epo ítání dle nové legislativy. Zákon o výrobcích s ukon enou životností ukládá z ízení sb rné sít  minimáln  ve všech obcích 
s rozší enou p sobností a ve všech obvodech statutárních m st. Kolektivní systém Eltma je jediný autorizovaný kolektivní systém s již 

dlouholetou tradicí, který zajistí všem výrobc m a dovozc m pln ní t chto povinností, a to transparentn  a stejn  bez rozdílu pro všechny.

Budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat.   Více na www.eltma.cz 
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