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RADOST Z JÍZDY, POHODA, 
JAZZ A JIŘÍ LANGMAJER
Muž se šarmem George Cloo-
neyho, jehož jméno se na čes-
ké divadelní a filmové scéně 
stalo pojmem, nám prozradil 
něco o své lásce k autům. Řeč 
je o herci Jirkovi Langmajero-
vi. I on totiž podlehl té pověst-
né radosti z jízdy, která dříme 
pod kapotou každého z vozů 
BMW.

Při sledování vašich divadel-
ních výkonů je každému hned 

jasné, že holdujete umění v takovém 
tom klasickém pojetí, ale co vy a umě-
ní na čtyřech kolech?
U mě je to trochu složitější, protože mám 
po dvou těžkých operacích páteře a auto 
už nevnímám jenom z pozice krásy. Hod-
ně důležité je pro mě třeba i  to, jak se 
v něm sedí a jak je pohodlné. 

Takže praktičnost nebo sex appeal? 
(pořád mluvíme o autech)
Už nejsem mladý kluk, který jezdí s ply-
nem na podlaze a chce auto co nejrych-

BMW X4
Jestliže má být nějaká automobilka 
nejvýznamnějším reprezentantem seg-
mentu Sports Activity Coupé, tak je to 
bezesporu BMW. Nyní přichází s dalším 
rozšířením svého portfolia, s nádher-
ným, dynamickým modelem BMW X4. 
Za pozornost stojí, že se jedná o první 
prémiový model střední velikosti této 
kategorie.

CarTec Olomouc
nově na Hané 
To nej ze skupiny CarTec

BMW Premium 
Selection
Program, který dokáže sledovat 
historii auta od jeho dovozu přes 
prodej a následnou servisní péči až 
k rukám nového majitele

Radost 
na dvou kolech
Nové motorky v nabídce, nová 
radost pro jezdce, kteří rádi 
sedlají motocykly BMW

„Občas si 
uvědomuji, že 
jezdím tak pomalu, 
že na mě lidi 
začínají troubit.“

CARTEC NEWS

lejší a  nejsportovnější, které má široké 
rá�y a nízký profil. Tak z toho jsem už 
vyrostl. 

Připravila: Mariana Lucká

Pokračuje na straně 2

Začátek července každoroč-
ně patří Mezinárodnímu fil-
movému festivalu Karlovy 
Vary. Nejprestižnější filmo-
vý festival v tuzemsku i ve 
střední a východní Evropě 
už vyhlíží svůj 49. ročník 
plný oslnivých snímků na 
plátně i zářivých hvězd na 
červeném koberci.

Mezinárodní 
filmový festival 
Karlovy Vary:
CarTec Group 
na červeném 
koberci

Více na straně 6

Více na straně 4
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KRÁSNÝ DEN, 
ská Ostrava si rekonstrukci zaslouží. Po 
Ostravě pak přijde na řadu liberecký au-
tosalon. Jak vidíte, neztrácíme čas, aneb 
není čas ztrácet čas. 

Nově jsme se stali také oficiálními do-
davateli vozů BMW pro prestižní karlo-
varský filmový festival, který letos pokra-
čuje 49. ročníkem. Máme z toho radost, 
je to pro nás čest a zároveň výzva. Pokra-
čujeme také v podpoře českého tenisu – 
už se nemůžeme dočkat pražského finále 
Fed Cupu a budeme držet palce i klukům 
v daviscupovém semifinále s Francií. 

Vedle toho ale rozhodně nezapomí-
náme na to nejdůležitější – poskytovat 
prémiové služby při prodeji a  servisu 
vozů a  motocyklů BMW a  pracovat na 
spokojenosti našich klientů. Protože vy 
jste klíčem k  naší radosti a  bez vás už 
bychom to nemohli být my. 

Ať se vám první číslo CarTec News 
líbí. 

Jízdu plnou radosti přeje 

Karel Kadlec
majitel společnosti CarTec Group

BMW nejsou pouze dynamické a  nád-
herné vozy, je to také vášeň, inovace 
a vize. Je to radost. 

Je to radost i  pro nás. Stále máme 
stejné nadšení a  entuziasmus jako na 
začátku, když jsme spojili budoucnost 
společnosti se značkou BMW. Tam, kde 
jsme, bychom ale nebyli bez vás, našich 
klientů. Chtěl bych vám proto poděko-
vat. Hlavně díky vám, klientům, se sku-
pina CarTec stala největším prodejcem 
vozů BMW v České republice. Těší nás, 
že se to podařilo. 

Ve světě CarTec se stále něco děje  
a my bychom chtěli, abyste o tom všem 
věděli. Proto se před více než rokem 
zrodila myšlenka na CarTec News. 
Jsem rád, že se vše podařilo realizovat 
a dnes držíte v ruce první číslo. 

V  současnosti upínáme hodně sil do 
kompletní rekonstrukce ostravského 
dealerství. Po deseti letech zcela mění-
me vzhled showroomu, budujeme dva 
aktivní příjmy a  zvětšujeme admini- 
strativní plochu, abychom vám mohli 
dále poskytovat o  poznání lepší služby. 
Těšíme se na výsledek, protože domov-

Jan Kaspřík, který původně pracoval u zá-
chranné služby jako automechanik, později 
jako automechanik u neznačkového servisu, se 
dozvěděl v roce 2003 o možnosti nástupu na 
pozici u vznikající společnosti CarTec Group 
s. r. o. Rozhodl se, že zkusí štěstí. U přijí-
macího pohovoru, kde se setkal s majitelem 
společnosti Karlem Kadlecem i současným 
ředitelem CarTec Olomouc Petrem Lexem, 
uspěl a v roce 2003 se stal jedním z prvních 
zaměstnanců CarTec Group v Ostravě. 
Během zaměstnání dostudoval střední školu, 
složil maturitní zkoušku a v roce 2011 se stal 
mistrem dílny. Denně řídí ve dvousměnném 
provozu 10 podřízených, zajišťuje rozdělení 

práce, dohlíží na její kvalitu a také na včasné splnění termínů oprav. 
Mimo svoji pracovní činnost prožívá radost z jízdy ve svém BMW řady 3  

Touring z roku 2006. A jízdu si nejvíc užívá za poslechu hlasité rockové 
hudby. 

Příběh zaměstnance
Jan Kaspřík, mistr dílny, 
CarTec Group Ostrava 

Ačkoli auto, ve kterém mám možnost 
jezdit já, má všechno, co by chtěli i ti klu-
ci, protože díky adaptibilnímu podvoz-
ku mám několik možností jízdy, takže 
kromě jiného i sportovní režim. Když si 
chci trošku zablbnout někde u kamaráda 
v Horní Bečvě, kam je z Frýdku-Místku 
přes takzvanou Bílou nádherná cesta, na 
což se v létě vyloženě těším, i to autíčko 
se tu najednou stává dravějším a já si to 
na té čtyřkolce vyloženě užívám.

Vozy BMW se prezentují především 
radostí z jízdy. Pociťujete tu pověst-
nou radost i vy?
Když jezdím po Praze, poslouchám 
hlavně jazz, jemuž často přizpůso-
buji i  styl jízdy. Občas si uvědomuji, 
že jezdím tak pomalu, že na mě lidi 
začínají troubit. Já si tu jízdu prostě 
užívám. Dřív jsem ve shonu křečovitě 
sedl za volant, do toho mi hrálo nějaké 
komerční rádio nebo co. Teď vím, že 

když si tam vlezu o  deset minut dřív, 
dám si na jedničku topení, aby se mi 
zahřála zádíčka, do toho se mi propojí 
ta jazzová muzika, chytnu do ruky ten 
M-paketový volant...

Prostě jezdíte stylem „pohoda 
jazz“...
Ano. Jsem v pohodě a poslouchám jazz. :) 

Co dalšího kromě jízdy v BMW vám 
v životě ještě dělá radost?
Potápění. Na jiné koníčky mi moc času 
nezbývá. Předloni jsem byl na Maledi-
vách a v Pacifiku kousek od Austrálie, 
minulý rok jsem se potápěl se žraloky  
v Jihoafrické republice. Letos se chys-
tám na Korsiku... 

… a pak se nám Jirka rozpovídal o žralo-
cích. Jirkovi tedy přejeme hodně štěstí 
se žraloky a vám ostatním, abyste si po 
dlouhé zimě vychutnali slunečnou jízdu 
plnou radosti.

Pokračování z titulní strany
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AUTO V SERVISU? HURÁ NA VÝLET!

Co děláte, když máte auto v  servisu? 
Telefonujete, usrkáváte kafe z  automa-
tu, přemýšlíte, co všechno je třeba ještě 
udělat, zkrátka nic zvláštního...? Když 
máte auto v  servisu CarTec Liberec, dá 
se strávit čas opravy či servisní prohlídky 
úplně jinak a zábavněji. Při objednávání 
vozidla do servisu si lze domluvit bez-
platné využití nedalekého 18jamkového 
partnerského hřiště Golf Club Liberec 
v Machníně s okouzlujícím výhledem na 
Ještěd. Po odevzdání vozu je pro vás za-
jištěn odvoz na hřiště, kde máte bezplat-
ně k  dispozici veškeré golfové vybavení 
a  můžete navštívit restauraci s  českou 
i  mezinárodní kuchyní, venkovním gri-
lem a zázemím pro vaše děti. Po skonče-
ní servisu vozu obdržíte informační SMS 
a je vám zajištěn odvoz zpět do servisu. 

Není-li golf pro vás to pravé ořecho-
vé, vypůjčte si v půjčovně kol CarTec 
Liberec pánské, dámské i dětské jízd-
ní kolo BMW a vydejte se na průzkum 
Liberce a okolí. 

CARTEC GROUP: EXPERTI NA RADOST

V současnosti má CarTec Group 
již čtyři pobočky po celé republi-

ce – od roku 2009 funguje zastoupení 
v  Liberci, v  roce 2012 přibyla praž-
ská provozovna a  v  roce 2013 vyrostl 
nejmladší a  zároveň nejmodernější 
showroom společnosti v  Olomouci. 
Díky tomu se CarTec Group stal vůbec 
největším prodejcem vozů BMW v Čes-
ké republice. 

BMW je synonymem pro životní styl. 
Není to jen dokonalý design a vynikající 
jízdní vlastnosti. Je to způsob myšlení, 
oslava malých i velkých inovací, každo-
denní úžasný zážitek za volantem. S tím 
se pojí i filozofie CarTec Group, kterou 
je poskytování nadstandardních služeb, 
odpovídajících prémiové značce a  po-
věsti BMW. 

Snažíme se být klientům nablízku, 
proto najdete každou pobočku Car-
Tec Group vždy v  blízkosti městského 
centra. Malý detail, ale potěší. Kouzlo 
našeho přístupu k  zákazníkům je skry-
to právě v takových detailech. Chceme, 
aby se klienti vždy cítili výjimeční, a to 
navzdory rostoucímu objemu práce. 

Přesně podle motta: „Proveď vše bez-
chybně napoprvé k maximální spokoje-
nosti zákazníka.“

MAXIMÁLNÍ KVALITA
Všemi službami společnosti CarTec 
Group se toto krédo prolíná. Ať už se 
jedná o  prodej nových vozů BMW, zá-
novních a ojetých vozů z nabídky BMW 
Premium Selection, nebo o  prodej 
motocyklů BMW. Maximální kvalitu 
mohou zákazníci očekávat i  v  rámci 
záručního a  pozáručního servisu vozů 
a motocyklů německé značky. 

Společnost CarTec Group zajišťuje ne-
jen prodej nových vozů a motocyklů, ale 
i celou řadu dalších služeb – od financo-

hračky, sportovní a další doplňky včetně 
hodinek, brýlí či zavazadel, díky nimž 
budete žít stylem typickým pro BMW. 

Staňte se zákazníky společnosti Car-
Tec Group a  nechte se hýčkat experty 
na vozy a  motocykly BMW. Postaráme 
se o všechno tak, abyste zažili RADOST. 

Ryzí esence RADOSTI, to je 
jízda s BMW. Díky spojení s ně-
meckou automobilkou zažívá-
me tuto radost už více než deset 
let. Společnost CarTec Group 
vznikla jako ryze česká firma 
v roce 2002, od následujícího 
roku začala zastupovat značku 
BMW. 

Připravil: Marek Dawid

Segedín a české dolomity
Z  Liberce Doubí lze vyrazit po méně 
frekventované silnici do Hodkovic nad 
Mohelkou, odtud pokračovat směrem 
na Malou Skálu a  cestou se zastavit 
na zřícenině hradu Frýdštejn ze 14. 
století, který dominuje Vranovskému 
hřebeni. Letovisko Malá Skála v  údolí 

Jizery pod skalní stěnou Vranovského 
hřebene s  vyhlídkou a  zbytky gotické-
ho hrádku Vranov láká vodáky, horo-
lezce, ale i gurmány. V přízemí rouben-
ky Boučkova statku, která je ukázkou 
lidové architektury Maloskalska, se 
nachází restaurace nabízející tradiční 
české pokrmy za velmi přívětivé ceny. 

Jednoduché, ale poctivé. Po občerst-
vení, třeba vyhlášeným segedínským 
gulášem, se vydejte do tři kilometry 
vzdálených Suchých skal výmluvně 
nazývaných „české dolomity“. Tato 
unikátní lokalita, národní přírodní 
památka, u  nás nemá obdoby a  je vy-
hledávaným cílem horolezců, kteří se 
mohou vyřádit na asi 20 věžích, jako je 
Hlavní, Sokolí a další. 

Džungle ve městě
Zkrátka ale nepřijdete ani tehdy, pokud 
dáte přednost městu. Zoologická zahra-
da na severovýchodním okraji Liberce 
oslavila v roce 2009 už své 90. narozeni-
ny a lze v ní spatřit bílou formu tygra in-
dického či monumentální takiny čínské, 
jež zahrada chová jako jediná v  Evropě. 
A  v  nedaleké botanické zahradě z  roku 
1876 s  nově rekonstruovanými pavilony 
a řadou rarit můžete obdivovat například 
rozsáhlou a ojedinělou ukázku masožra-
vých rostlin.

Liberec můžete 
projet třeba
na kolech
BMW.

vání, přihlášení a pojištění nového nebo 
ojetého vozu přes zapůjčení originálního 
příslušenství, například střešních nosičů 
a  dalšího transportního vybavení, zajiš-
tění náhradního vozu po dobu opravy až 
po kompletní servisní služby automobilů 
a motocyklů BMW včetně lakýrnických 
a karosářských prací nebo STK. 

Dlouhá desetiletí charakterizují vozy 
s  modrobílou vrtulí ve znaku výraz-
né designové prvky. Ty najdete nejen 
v  samotných vozech či na motocyklech 
BMW, ale i  na příslušenství a  doplň-
cích. Společnost CarTec provozuje 
i internetový obchod s oblečením a do-
plňky z  kolekce BMW Lifestyle. Ob-
chod zahrnuje značkové oblečení, obuv, 
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MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ 
FESTIVAL KARLOVY VARY:
NOVÁ HVĚZDA NA ČERVENÉM KOBERCI 

Karlovy Vary budou letos festival 
hostit ve dnech 4. – 12. července. 

Prvně se tu věhlasná filmová přehlídka 
konala už v roce 1947, o rok později byla 
prvně udělena prestižní cena Křišťálový 
glóbus, která je každoročně předávána 
autorovi nejlepšího filmu roku. Letos se 
o  něj uchází 12 celovečerních snímků, 
mezi nimi i dva české (debut Miroslava 
Krobota Díra u  Hanušovic a  sportov-
ní drama Fair Play režisérky Andrey 
Sedláčkové) a  jeden animovaný (Šut-
ry v  kapsách lotyšské režisérky Signe 
Baumane). Festival tradičně představí 
poprvé v České republice na 200 filmů 
z celého světa.

BMW OFICIÁLNÍM 
FESTIVALOVÝM VOZEM 
A CARTEC JEJICH 
DODAVATELEM 
Ani letos nebude chybět pečlivě kon-
cipovaný program, kvalitní zázemí 
a  široký servis služeb. Mezi ně neod-
myslitelně patří i doprava festivalových 
hostů. Po šesti letech střídá BMW znač-
ku Audi a dostává tu čest být oficiálním 
vozem festivalu. Společnost CarTec 
Group se stala oficiálním dodavatelem 

automobilů BMW 49. ročníku festivalu, 
během nějž zde bude jezdit 60 krásných 
vozů, převážně z řady 7 a řady 5. CarTec 
Group bude mimo jiné v  rámci BMW 
Zone zajišťovat také předváděcí jízdy 
a  návštěvníci tak budou mít možnost 
seznámit se s  téměř celou modelovou 
řadou BMW. 

HVĚZDNÁ JMÉNA ZARUČENA
Karlovarský filmový festival patří mezi 
největší kulturní akce v  České republi-

ce, a tak není divu, že je o vstupenky na 
promítání i  na další doprovodné akce 
obrovský zájem. Do Karlových Varů 
návštěvníky lákají nejen vybrané sou-
těžní i nesoutěžní filmy, ale také hvězd-
ná jména osobností, které se festivalu 
pokaždé účastní, ať už jsou to domácí 
celebrity, nebo zahraniční velikáni svě-
tového filmu. 

V posledních třech letech jej svou pří-
tomností obohatily hvězdy jako Jude 
Law, Judi Dench, John Malkovich, 

Začátek července každoročně 
patří Mezinárodnímu filmo-
vému festivalu Karlovy Vary. 
Nejprestižnější filmový festival 
v tuzemsku i ve střední a vý-
chodní Evropě už vyhlíží svůj 
49. ročník plný oslnivých sním-
ků na plátně i zářivých hvězd na 
červeném koberci.

Připravila: Petra Vychodilová

Pomáhat nás baví
CarTec Group je společensky odpovědnou společností, dělat radost druhým ji navíc baví, a tak 
každoročně přispívá na řadu charitativních projektů. Za loňský rok můžeme jmenovat tři z nich. 

Milovníky historie jistě zaujal záměr nadace Angelus Aureus vyhlásit sbírku na restaurování 
obrazu malíře Antona Petera z roku 1844 Zavraždění svatého Václava. Dlouhá léta ležel v zapo-
mnění, než se restaurátoři rozhodli dát tomuto 5 metrů širokému a 8,5 metru vysokému plátnu 
vážícímu 300 kilogramů „nový kabát“. Společnost CarTec Group věnovala nadaci na restaurační 
práce celých 70 tisíc korun. Dílo bude na základě domluvy olomouckého arcibiskupství s vede-
ním města Opavy vystaveno v presbytáři bývalého dominikánského klášterního kostela  
sv. Václava v Opavě.

Finanční příspěvek od společnosti CarTec putoval i k obyvatelům Prahy zasaženým povodně-
mi v roce 2013. CarTec Praha věnoval při svém znovuotevření po rekonstrukci 100 tisíc korun 
čtyřem rodinám z pražské Troji, jež utrpěly největší škody. Šeky jim slavnostně předali tenistka 
Petra Kvitová a oštěpaři Jan Železný a Vítězslav Veselý. 

Mateřská společnost CarTec Group slavila 10 let své existence a při té příležitosti se rozhodla 
podpořit handicapované Ostravany, kteří se i přes své zdravotní omezení věnují sportu. Sportov-
nímu klubu vozíčkářů Ostrava tak věnovala částku 100 tisíc korun na jeho činnost. 

Veškeré 
informace 
o festivalu včetně 
programu 
najdete na 
www.kvi�.com.



GOLFOVÝ TURNAJ CLEAN 
ENERGY NA PODPORU 
ELEKTROMOBILITY

V  době konání karlovarského filmo-
vého festivalu pořádá CarTec Group 
specifický golfový turnaj Clean Ener-
gy Golf Tournament, během nějž se 
flighty utkají mezi sebou. Výtěžek 
z  této akce bude věnován na výzkum 
elektromobility. Turnaj je organizován 
společně s  Vysokou školou báňskou 
– Technickou univerzitou Ostrava 
a ČVUT v Praze, obě školy zde před-
staví své elektromobily. Společenský 
rozměr akce bude představovat Car-
Tec Party, která se bude konat v Zen-
derově sále Lázní I. 
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Nedávnou novinkou Mezinárodního 
filmového festivalu Karlovy Vary je 
projekce starších československých 
filmových hitů, které byly převedeny do 
digitální podoby. Prvním snímkem, který 
byl digitálně restaurován a slavnostně 
uveden na 46. ročníku, se stala Markéta 
Lazarová. Na základě velkých ohlasů se 
Nadace české bijáky zavázala, že každý 
rok shromáždí finance na zrestaurování 
dalšího významného klenotu české filma-
řiny. „V kontextu nastupující digitalizace 
chceme divákům umožnit, aby si tyto 
snímky mohli třeba za dalších 50 let 
vychutnat na velkém plátně a v podobě, 
jakou měly při svém uvedení do kin,“ 
uvedl Petr Šikoš, předseda správní rady 
nadace. V roce 2012 byl zdigitalizován 
film Hoří, má panenko od Miloše Forma-
na, loni moravská epopej Všichni dobří 
rodáci Vojtěcha Jasného a letos bude 
uveden v digitální verzi slavný snímek 
Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky.

Ostře sledované 
vlaky digitálně

Helen Mirren či Susan Sarandon, loni 
přiletěl John Travolta či Oliver Stone. 
Jména letošních hvězd ještě nejsou 
zcela odtajněna, prezident festivalu 
Jiří Bartoška prozradil jen některá 
z nich. Světovou premiéru snímku Wa-
lesa: Člověk naděje, v  režisérské verzi 
legendárního Andrzeje Wajdy, přijede 
osobně představit sám Lech Walesa, 
bývalý polský prezident a  držitel No-
belovy ceny míru. Křišťálový glóbus za 

mimořádný přínos světové kinemato-
grafii převezme režisér William Fried-
kin, který proslul filmy Vymítač ďábla 
či Francouzská spojka. Friedkinova 
návštěva Karlových Varů je logickým 
vyvrcholením snah festivalu představit 
sedmdesátá léta v  zámořské kinema-
tografii, klíčové období, jež ovládala 
generace Nového Hollywoodu. Cena 
prezidenta festivalu za přínos české 
kinematografii bude udělena Zdeňku 

Svěrákovi. Filmy natočené podle jeho 
scénářů byly už třikrát nominovány 
na Oscara – poprvé Vesničko má stře-
disková (1985) v režii Jiřího Menzela, 
podruhé Obecná škola (1991) v  režii 
Svěrákova syna Jana a  do třetice Kol-
ja, který nakonec Oscara v  roce 1997 
získal.

Jisté však je, že po červeném koberci 
se projde mnohem více známých osob-
ností, které si festival nenechají ujít.
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BMW X4

BMW X4 přímo vychází z  men-
šího modelu BMW X3, radikál-

ně se ovšem odlišuje sportovním cha-
rakterem. Je to dáno především tím, 
že s  velkou elegancí spojuje linie vozu 
typu kupé s praktičností karoserie s pěti 
dveřmi, dále s  nabídkou místa až pro 
pět cestujících a vzhledem k označení X 
také s  širokým spektrem jízdních mož-
ností. 

NEZAMĚNITELNÝ DESIGN
Všechny modely značky BMW mají 
velmi dynamický až sportovní design. 
Vychází to prostě z  jejich DNA. Je pro-
to jasné, že X4 nemohla zůstat pozadu. 
Naopak, patří mezi ty modely, kterým je 

dynamický vzhled stoprocentně vlastní. 
Už první pohled na přední část vás ne-
nechá na pochybách. Velké otvory pro 
vstup nasávaného vzduchu či ostré hrany 
naznačují velký potenciál. Ten podtrhují 
také velká kola, na která plynule navazují 
podběhy a blatníky. Mimochodem, hod-
ně dynamicky působí rozšířené zadní 
blatníky. Tvary kupé jsou nejvíce viditel-
né na svažující se linii střechy a  nízkém 
bočním prosklení. Vše je zvýrazněno od-
vážně tvarovanými boky, kde vystupuje 
výrazná stoupající linie. 

Vyšší světlá výška naznačuje i  těm 
motoristům, kteří nevědí, co znamená 
označení X u BMW, že s tímto modelem 
můžete bez starostí vyjet i  mimo zpev-
něné cesty. Přitom vzhledem ke stylu 
kupé je X4 nižší než X3 a dokonce řidič 
i spolujezdec sedí o celých 20 mm níže. 

Novinka nezapře svůj dynamický styl 
ani zezadu. Difuzor ve spodní části ná-
razníku, aerodynamické zakončení víka 
kufru a do boků se zařezávající skupino-
vé svítilny ve tvaru písmene L, to všech-
no prozrazuje potenciál vozu. 

POHODLNÝ 
A PRAKTICKÝ INTERIÉR
Uspořádání interiéru, konkrétně panel 
přístrojů, to je tradičně velká přednost 
automobilů této značky. K tomu se při-
družuje použití těch nejluxusnějších 

a nejkvalitnějších materiálů a jejich pří-
kladné zpracování. 

Jako nošení sov do Athén by působil 
popis bohaté standardní výbavy, nemlu-
vě o široké nabídce doplňkových prvků, 
zahrnující i  kompletní portfolio služeb 
a funkcí z programu BMW Connected-
Drive. Ten dovoluje využívat propojení 
i s chytrými mobilními telefony. 

Co se týče jízdního stylu, tak již v zá-
kladní výbavě je variabilní sportovní 
řízení či systém Performance Control. 

V  BMW X4 je možné převážet až 
pětici cestujících. I  přesto, že zadní se-
dadla jsou opticky tvarovaná jako dvě 
samostatná sedadla. 

Členové posádky se rozhodně nemusí 
uskromňovat, co se týče zavazadel. Kufr 
jich pojme opravdu hodně a pro převoz 
nadměrných zavazadel je možné sklo-
pit opěradla zadních sedadel v  poměru 
40:20:40 a získat tak další prostor, tře-
ba pro převoz kol. 

DYNAMICKÝ VZHLED MÁ 
ZÁKLAD VE VÝKONNÝCH 
MOTORECH
Co by byl platný dynamický vzhled 
automobilu, kdyby neměl základ ve 
výkonných a v dnešní době tolik důleži-
tých úsporných motorech? 

U  novinky si můžete zvolit ze široké 
nabídky zahrnující trojici zážehových 

POD VLAJKOU HI-TEC

V  pravěku automobilismu jsou doby, 
kdy byl největší předností zbrusu 
nového vozu posilovač brzd či říze-
ní. Dnešní novinky jsou lahodným 
koktejlem pokročilých technologií, 
které se významně podílejí na lepším 
ovládání vozu, jízdních vlastnostech či 
komfortu posádky. Jakými hi-tec do-
plňky je také vybavena nová X4? 

Performance control. Systém roz-
děluje točivý moment na jednotlivá 
kola, lehké přibrzďování vnitřních kol 
eliminuje nedotáčivé tendence vozu 
v zatáčkách, což zvyšuje agilitu vozu.

Plně barevný Head-Up Display. In-
formační průhledový panel s  vysokým 
rozlišením v  prostoru čelního skla je 
součástí systému BMW Connected-
Drive, který s  pomocí síťových služeb 
nabízí řadu asistenčních systémů, slu-
žeb a aplikací, jež přispívají k vyšší bez-
pečnosti a pohodlí při ovládání vozu.

Proaktivní BMW Driving Assis-
tant. Další z vychytávek využívajících 
globální propojení. Využívá data z na-
vigace, např. omezení či zácpy, a  do-
poručuje třeba snížení rychlosti, což 
vede k úspoře paliva.

Jestliže má být nějaká 
automobilka nejvýznamnějším 
reprezentantem segmentu 
Sports Activity Coupé, tak je to 
bezesporu BMW. Nyní přichá-
zí s dalším rozšířením svého 
portfolia, s nádherným, dyna-
mickým modelem BMW X4. 
Za pozornost stojí, že se jedná 
o první prémiový model střední 
velikosti této kategorie. 

Připravil: František Klika



a  stejný počet vznětových motorů. 
V řeči čísel zahrnují tyto agregáty výko-
nové spektrum od 135 kW do 230 kW. 
Za povšimnutí stojí žhavá novinka, naf-
tový čtyřválec o objemu 2,0 l s výkonem 
140 kW. Ten patří do zcela nové genera-
ce pohonných jednotek BMW. 

Co se týče emisí a  šetrnosti k  život-
nímu prostředí, tak tam vždy agregáty 
BMW udávaly tón. Platí to i  tento-
krát, neboť všechny motory již nyní 
plní emisní normy EURO 6. To s  se-
bou přináší i  mnoho prvků ze systé-
mu BMW EfficientDynamics, jako je 
funkce Auto Start Stop, rekuperace 
kinetické energie, parametricky řízené 
příslušenství motoru, a když je vozidlo 
osazeno osmistupňovou sportovní sa-
močinnou převodovkou, i  funkce jízdy 
setrvačností. Tato vyspělá převodovka 
je u  všech verzí s  výjimkou BMW X4 
xDrive20d, kde je použita šestistupňo-
vá manuální.

Samozřejmostí je, že všechna prove-
dení jsou vybavena inteligentním poho-
nem všech kol BMW xDrive. Není tedy 
problém používat vůz i  mimo pevnou 
vozovku. 

Velkou výhodou modelové řady 
BMW X4 je servisní paket BMW Servi-
ce Inclusive, který po dobu 5 let nebo 
do ujetí 100 000 km zahrnuje údržbové 
a servisní práce předepsané výrobcem.

BMW X4 je prvním prémiovým 
modelem střední velikosti 
v segmentu Sports Activity Coupé. 
Všechny motory již nyní splňují 
emisní normu EURO 6. 
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Premiéru nové X4 toužebně vyhlížejí 
nejen všichni příznivci mnichovské 
značky, ale citelné napětí bylo patrné 
i mezi samotnými zaměstnanci společ-
nosti CarTec Group. O uvedení žhavé 
novinky na český trh jsme krátce 
hovořili s Ondřejem Řezníčkem, Pro-
duct Geniem v CarTec Praha. 

Jaká byla vaše osobní očekávání před 
premiérou „X čtyřky“?
Na uvedení jsem se velmi těšil, protože 
se jedná o další model kategorie SAC 
(Sports Activity Coupé), který zatím 
žádný z našich konkurentů nenabízí. 

Co vás na X4 oslovilo nejvíce?
Nejvíce mě oslovil design a hlavně 
možnost objednat si auto v mé oblíbené 
červené barvě.

Jak vnímáte X4 v porovnání s dalšími 
SUV řadami v nabídce BMW?
Myslím, že tento model nebude takovým 
překvapením jako první generace modelu 
X6, který způsobil revoluci a zákazníci 
si jej velmi oblíbili. Bude se jednat 
o dostupnější variantu právě k vozu X6, 
který budou kupovat především mladší 
zákazníci.

Bude na českém trhu hned od července 
(česká oficiální premiéra je naplánova-
ná na 12. července) kompletní nabídka 
variant X4 včetně všech motorizací? 
A registrovali jste již před premiérou 
zájem zákazníků? 
Měli jsme objednaný model pro oficiální 
představení a dalších šest skladových 
vozů. Jelikož se jedná o derivát modelové 
řady X3, je hned od uvedení k dispozici 
kompletní motorová paleta. A co se týká 
rezervací, vedeme již několik závazných 
objednávek od našich zákazníků.

Jaký očekáváte u X4 prodej v druhé 
polovině roku?
Prodeje zatím nedokážu odhadnout. 
Vodítkem by ale mohl být zájem o vozy 
X6 první generace, který předčil veškerá 
očekávání.

Ondřej Řezníček 
Product Genius, CarTec Praha

NENÍ SERVIS JAKO SERVIS

Odvézt auto do servisu a odvézt auto do 
značkového servisu, může být zcela jiná 
zkušenost. Skupina CarTec si na kvalitě 
servisu velmi zakládá. Není tak náho-
dou, že skupina CarTec již několikrát 
získala ocenění BMW TOP SERVICE 
AWARD. 

Co tato cena v praxi znamená? „Soutěž 
je zaměřena zejména na výsledky v  ob-
lastech orientace servisu na zákazníka, 
výkon servisu a také kvalitu servisu. Jde 
o skutečně prestižní ocenění,“ vysvětluje 
s nehranou hrdostí Michal Hencl z libe-
recké pobočky.

Oběma úspěšným servisům, CarTec 
Ostrava a CarTec Liberec, gratulujeme! 

Slovo prodejce: 
X4 osloví mladé, 
červená je hit
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Zná to asi každý z nás. Delší cesta za 
dveřmi, kupa nezařízených věcí. A tak 
s blížícím se časem odjezdu začínáme 
škrtat v seznamu věci, které bychom 
měli zajistit. Pro bezpečný návrat 
bychom ale měli vědět bezpečně jednu 
věc: v jakém stavu je naše vozidlo. 
„Proto nepodceňujte preventivní 
servisní prohlídku,“ radí Michael 
Hencl z CarTec Liberec.

Je skutečně nutné prohlídku před dovole-
nou absolvovat? Nemohou si lidé udělat 
takovou kontrolu sami? 
Aby měl zákazník jistotu, v jakém stavu 
se jeho vozidlo skutečně nachází, je to 
více než doporučené. Skutečně odbornou 
kontrolu neprovedete například bez 
zvedáku... 

Co bývá nejčastějším výkonem při tako-
vém servisu? 
Celková kontrola stavu vozu – brzdy, 
nápravy, řízení atp.

Jak dlouho dopředu je dobré myslet na 
servis před dovolenou? 
Například u nás v Liberci se stačí 
objednat na prohlídku maximálně tři dny 
předem.

Michal Hencl, Aftersales 
manažer CarTec Liberec

Nepodceňujte 
servis před 
cestou

PARÁDNÍ GOLF SE HRAJE 
V POSÁZAVÍ I VE STÍNU 
BESKYD

Hřiště roku 2009–2012. Tituly, 
jimiž se Ostravice může pyšnit, 

hovoří asi za vše. Designér Chris John-
son, jehož rukopis nese řada hřišť v  Ev-
ropě i Africe, dostal jasné zadání: postavit 
osmnáctijamkové hřiště s parem 72, které 
snese srovnání s  moderními mistrovský-
mi destinacemi. Dlužno dodat, že uspěl. 

Co mají společného středočes-
ké Pyšely a Ostravice v srdci 
Beskyd? Skvělý golf! Pokud 
jste zdejší osmnáctky ještě ne-
měli možnost obejít, neváhej-
te. Co může být lepšího, než 
spojit příjemné s příjemným. 
Výlet s BMW a hra na hřištích 
z dílny slavných golfových 
architektů je tou ideální kom-
binací.

Připravil: Petr Mezera

charakter hřiště změní, je víc sevřený list-
natým porostem budícím romantickou 
náladu. Propojení s  okolím graduje na 
osmnácté jamce, kde vás jistě potěší nejen 
skóre, ale také panorama Lysé hory, masi-
vu Smrku a údolí řeky Ostravice.

Osmnáctka v  Pyšelích s  parem 72 je 
o pět let mladší než areál v Ostravici, vel-

Rozmanitý areál otevřený v roce 2008 
je situován v  překrásné přírodě mezi 
dvěma nejvyššími horami Beskyd, Lysou 
horou a Smrkem, a hru si zde užijí golfisté 
všech úrovní – začátečníci, ale především 
zkušení a  ambiciózní hráči. Prvních pět 
jamek je velmi otevřených a  hned tři se 
hrají kolem vody. Na dalších jamkách se 

mi rychle si ale vybudovala solidní reno-
mé. Však ji také projektoval Keith Preston, 
za nímž stojí např. vysoce ceněné projekty 
Albatross a  Ypsilonka. Preston ukázal 
patřičnou citlivost při zasazení hřiš-  
tě do podmanivé krajiny Posázaví, když 
efektivně využil místní členitý reliéf, sou-
časně ale zachoval remízky, lesní zákoutí 
i  vzrostlé stromy. Hřiště tak jako celek 
nepůsobí v krajině nepatřičným dojmem. 

Pyšely byly dopředu plánované jako 
sportovně náročné hřiště z  mistrovských 
odpališť a zároveň férové a hratelné hřiště 
pro středně pokročilé hráče z odpališť žlu-
tých a červených. Což se dle referencí těch, 
kdo zdejší osmnáctku prošli, povedlo.

Už máte sbalený bag a v ruce klíčky od 
svého BMW?
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Patřit do rodiny BMW znamená nemít 
starosti. Nejen při cestách za golfem.  
24 hodin denně, 365 dní v  roce jsme 
s vámi i při poruše vozidla. Služba BMW 
Mobile Care zaručuje kvalifikované 
technické rady či odbornou asistenci pří-
mo na místě, kde se nacházíte.

I  sebelepší stroj se může zastavit. 
I  tak ale můžete zůstat v  pohybu a  ne-
být na místě déle, než je bezpodmínečně 
nutné. Objevila se závada? Jednoduše  
nás kontaktujte prostřednictvím iDrive 
menu ve vašem vozidle nebo zavolejte na  
844 666 333 (při poruše v  ČR) nebo 
+420 222 803 447 (ze zahraničí). 

Co vám tedy BMW Mobile Care v ce- 
lé Evropě může poskytnout?
Asistenci na místě v  případě poru-
chy: naši specialisté jsou připraveni 
vyřešit problém na dálku, pokud to ale 
není možné, přijede na pomoc servis-
ní vozidlo BMW Service Mobile nebo 
technik vybraného spolupracujícího 
partnera. 
Odtažení do nejbližšího partnerské-
ho servisu BMW: pokud nelze odstra-
nit poruchu na místě, výdaje za odtažení 
do nejbližšího partnerského servisu bu-
dou uhrazeny.
Pokračování v  cestě nebo návrat 
domů: zajistíme vám bezpečný a poho-
dlný návrat domů nebo pokračování do 
cíle vaší cesty vhodným dopravním pro-
středkem – taxi, vlakem nebo letadlem.
Přenocování v  hotelu: v  případě, že 
musíte kvůli poruše přenocovat, vaše 
výdaje za ubytování v hotelu pro všech-
ny cestující ve vozidle až do ukončení 
opravy, a  to až na čtyři noci, budou za 
vás uhrazeny.

Náhradní vozidlo: úhrada výdajů na 
zapůjčení náhradního vozidla po celou 
dobu opravy. 

Služba BMW Mobile Care je při vašich 
cestách po Evropě dostupná v  těchto 

zemích: Albánie, Andorra, Belgie, Bosna 
a  Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, 
Česká republika, Dánsko, Estonsko, Fin-
sko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, 
Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, 
Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, 

Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, 
Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 
Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, 
Srbsko, Španělsko (včetně Kanárských 
ostrovů), Švédsko, Švýcarsko a  Turecko, 
Velká Británie.

DRŽTE STYL

BMW je radost, životní filozofie i styl v jednom. Neopusťte vytyčenou cestu ani při výběru příslušenství pro vaše milované auto 
či při nákupu sportovních doplňků!

Golfový cartbag
Vysoce funkční golfový bag na vozík se 
sedmi speciálními sekcemi, kapsou na 
cennosti a  speciální kapsou na golfové 
míčky. Design BMW Golfsport ve spolu-
práci se značkou OGIO. 

Batohy a brašny z řady 
BMW Athletics
Další výsledek designové spolupráce se 
značkou Ogio. Praktická zavazadla pro 
sportovní nadšence, od malých ultra-
lehkých batohů po objemné sportovní 
tašky, které pojmou celou výbavu např. 
na triatlon. 

BMW střešní box 320
Nejmenší z rodiny originálních střešních 
boxů o objemu 320 l. Jednoduché naklá-
dání díky oboustrannému systému oteví-
rání, bezpečnost zavazadel zajišťuje tro-
jice centrálně uzamykatelných zámků. 

Uzamykatelný držák jízdních kol
Bezpečný nástavec pro přepravu kol 
s  průměrem rámu 22–80 mm, vhodný 
i pro kola MTB. 
Kompletní nabídku naleznete na: 
www.bmw-lifestyle.cz

NA CESTÁCH SE BAVTE BEZ STAROSTÍ
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RADOST NA DVOU KOLECH

Hodně povedenou novinkou je 
přitom BMW R Nine T. Model, 

který navazuje na současnou retro ná-
ladu, představilo BMW během oslav 
devadesáti let existence značky BMW 
Motorrad. BMW R Nine T se možná 
tváří jako mašina ze starých časů, ale 
použitá technika je moderní, stejně jako 
jízdní projev. 

Odkazuje na kult café racerů, který 
vznikl v šedesátých letech v Anglii a dál 
se šířil do Evropy. Tehdejší stroje byly 
především rychlé a  dobře ovladatel-
né a  díky tomu pumpovaly do jezdců 
adrenalin a  silné zážitky horem dolem. 
Povinností bylo samostatné sedlo, mini-
mální kapotáž, vynikala i  nízká řídítka 
a  dlouhá nádrž. Stavba motocyklu nu-
tila jezdce položit se na mašinu a jet co 
nejrychleji. 

POVEDENÉ RETRO
U BMW dávali dohromady model Nine T  
dlouhých deset let, dá se tedy očekávat, 
že je dotažený v  každém detailu. A  to 
platí. Nová motorka je všechno jiné, jen 
ne rychlokvašená kometa, která krátce 
zazáří a pak shoří v atmosféře pravověr-
né motorkářské kultury. Je to svébytný 
model, v kategorii novodobých café ra-
cerů skoro až umělecké dílo. Je nádher-
ná ze všech úhlů. 

Ze všeho nejvíce vynikne jednodu-
chost. Pokud znáte model R 1200 R, 
který byl základem pro stavbu Nine T, 
zjistíte, že společných zůstalo jen pár 
věcí – rám, motor a  zadní paralever, 
tedy zavěšení kol eliminující efekt zve-
dání motocyklu při prudké akceleraci. 
Nine T uveze dva, daleko stylovější je 
ale jednomístné řešení jen s racingovým 
bobkem. 

Ve zvuku motoru poznají znalci kla-
siku – osvědčený vzduchem chlazený 
motor nabídne maximální výkon 110 
koní v 7750 otáčkách, točivý moment je 
119 Nm v  6000 otáčkách. Nine T není 
žádný kosmický stroj našlapaný až po 
řídítka elektronikou. Z  možných asis-
tentů tu najdete jen ABS. Stroji, který 
odkazuje ke klasice, kupodivu sluší i di-
gitální displej, který vůbec neruší celko-
vý dojem. 

Co vám při zkušební jízdě nového 
stroje utkví v  hlavě, je to, nakolik je 
tato motorka chlapácká. Testosteronu 
má na rozdávání – počínaje drsným 
zvukem výfuků a  konče jízdou, při níž 
Nine T opravdu vypadá jako mašina ze 
staré školy. Nemá ale manýry starých 
motorek – skvěle brzdí, dokonale zvlá-
dá i  ostřeji projeté zatáčky a  řídit ji je 
opravdu radost. A to nejlepší je, že když 

Nové stroje v nabídce, nová 
radost pro jezdce, kteří rádi 
sedlají motocykly BMW. Tak 
by se ve zkratce dalo popsat 
oživení sortimentu motocyklů 
ve společnosti CarTec Group. 

Připravil: Marek Dawid

Kompletní nabídku BMW 
Motorrad, spoustu důležitých 
informací a rad najdete na 
moto.bmwcartec.cz.

NENECHÁME VÁS NA 
HOLIČKÁCH

Abyste si jízdu se svým motocyklem 
BMW vždy naplno užili, nabízí spo-
lečnost CarTec značkové asistenční 
a  servisní služby. S  každým novým 
strojem získáte zároveň pojištění mo-
bilních služeb, což vám po celé Ev-
ropě dává záruku mobility. BMW 
Motorrad Mobility Service je vý-
jimečná služba – díky ní se můžete 
v každém koutě starého kontinentu 
spolehnout na perfektní servis. Bez-
platně a  bez omezení pomůžeme jak 
vám, tak vašemu motocyklu, ať už jste 
kdekoliv. 

Služba zahrnuje pomoc při poruše 
přímo na místě, odtahovou službu 
k  nejbližšímu partnerovi společnosti 
BMW Motorrad, další cestu vozem 
taxislužby, přenocování v hotelu, nebo 
třeba zajištění náhradního vozidla, 
abyste mohli pokračovat v jízdě. 

Můžete volat 24 hodin denně, 365 
dnů v roce. V Česku na číslo 844 666 
333, ze zahraničí pak na telefon +420 
222 803 447. Stačí sdělit místo, kde se 
nacházíte, pokusit se popsat příčinu 
poruchy, jak se projevuje apod., a  do-
plnit telefonní číslo, na kterém budete 
k zastižení. Dál už se o vás postaráme 
my. Díky tomu vždy dojedete až do cíle 
své cesty. 
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z ní slezete, nebudete se na ni moci vy-
nadívat. 

DIVOČÁK A DOBRODRUH
To ostatně platí i  o  dalším novém mo-
tocyklu v  nabídce BMW Motorrad, 
kterým je model S  1000 R. Litrový na-
háč odvozený od superbiku s výraznými 
liniemi a  nepřehlédnutelnou dvojicí 
„kukadel“ v  podobě originálních světel 
v  sobě nezapře dravce. Což potvrzuje 
i  motor – vodou chlazený řadový čtyř-
válec o objemu 990 ccm nabídne výkon 
160 koní při 11 000 otáčkách a  točivý 
moment 112 Nm při 9250 otáčkách. 

Čtyřválcový agregát v kombinaci s níz-
kou váhou (207 kilogramů i  s  plnou 
nádrží) propůjčuje motorce vynikají-
cí dynamiku. Podvozek je stejný jako 
u  sportovnějšího „RR“, stroj má plně 
nastavitelnou obrácenou přední vidlici, 
zadní centrál a plnou řadu elektronických 
systémů od ABS, ASC, přes jízdní módy 
Road a Rain až po kontrolu trakce DTC.

Kromě novinek přibyly do sestavy jed-
nostopých bavoráků také modely R 1200 
RT a R 1200 GS Adventure. Především 
na „dobrodruha“ R 1200 GS bylo zvěda-
vo hodně fanoušků značky. Univerzální 
stroj, který zvládá jak terén, tak umožní 
pohodlné cestování na opravdu dlou-
hé vzdálenosti, přišel v  letošním roce 
s mnoha novinkami – jde hlavně o péro-
vání s  vyššími zdvihy o  dva centimetry, 
upravena je geometrie řízení o jeden stu-
peň, zvýšila se o centimetr i světlá výška. 
Kromě toho má motorka širší zubaté 
stupačky, stavitelný pedál zadní brzdy, 
padací rámy a vyšší stavitelné plexisklo. 

Do hliníkové nádrže se vejde 30 li-
trů benzínu, což zvětšuje dojezd. To 
je jistě věc, kterou každý dobrodruh 
na svých expedicích do neznáma oce-
ní. Po cestě mu budou k  ruce nezbytní 
pomocníci v  podobě elektronických 
systémů – ABS, kontrola trakce, jízdní 
režimy Road, Rain, Dynamic, Enduro 
či dokonce Enduro Pro do toho nejná-
ročnějšího terénu. Inovovaný motor má 
plynulejší chod, což se bude opět hodit 
hlavně v terénu. 

Jízda na BMW R 1200 GS Adven-
ture je pohodlná a  dobře se na něm 
budete cítit třeba při kroucení zatáček 
v  alpských průsmycích, na šotolino-
vých stezkách nebo lehčím terénu. Tam 
všude se cítí jako doma. S  doplňkovým 
vybavením a terénním obutím si na něm 
ale budete moci vyrazit prakticky kam-
koliv. Stačí mít jen sen, mapu a čas. 

ŠPIČKOVÝ SERVIS

Klíčovou službou pro každého motoristu je samozřejmě i servis. S tím, který nabízí-
me v CarTecu, budete stoprocentně spokojeni. Sázíme na kvalifikované odborníky, 
kteří sdílejí s majiteli motocyklů stejnou vášeň pro jízdu na dvou kolech. 

V případě potíží zajistíme převoz motocyklu do servisu a zpět k vám naším vozi-
dlem, zároveň máte jistotu, že váš stroj je v  těch nejlepších rukách. Používáme tu 
nejmodernější počítačovou diagnostiku BMW umožňující rychle a  přesně odhalit 
problém, pro jehož řešení používáme pouze originální náhradní díly vyráběné pod 
nejpřísnější kontrolou BMW. Jsou dokonale přizpůsobeny motorce, zajišťují správ-
nou funkci jako původní díly z prvovýroby a dokonale sedí. Vyhněte se proto neauto-
rizovaným servisům a vsaďte na odborníky v CarTecu. 

Udělejte si 
radost nákupem 
doplňků 
a dalšího zboží 
z kolekce 
BMW 
Motorrad.
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NOVĚ 
NA HANÉ
TO NEJ 
ZE 
SKUPINY 
CARTEC

Nápaditou, nepřehlédnutelnou 
stavbu v Tovární ulici byste ještě 

před rokem hledali marně. Návrh stav-
by vzešel z dílny brněnského architekta 
Petra Buriana a  jeho ostravského ko-
legy Michaela Malysy. V  dubnu 2013 
nastoupila na místo stavební společnost 
FEST a  začala svižným tempem bu-
dovat nejmodernější autosalon znač-
ky BMW v  současnosti. Na stavbě se 
v nejfrekventovanějších obdobích podí-
lelo více než šedesát pracovníků a  celá 
stavba spolkla sedmdesát tun oceli 
a čtyři tisíce tun betonu. Hotovo bylo za 
pouhých sedmadvacet týdnů. 

V  říjnu 2013 tak mohli Karel Kadlec 
s  Petrem Lexem pozvednout sklenici 
a  pronést dlouho očekávanou formuli: 
Vítejte v CarTec Olomouc! 

Za devět měsíců si z  olomoucké pro-
vozovny odvezlo svá auta šestasedmde-
sát spokojených majitelů a prodejní od-
dělení začátkem června eviduje dalších 
padesát podepsaných smluv.

Olomoucký autosalon je otevřený od 
pondělí do pátku od 8 do 18 hodin. Tak 
co, nezastavíte se v Olomouci? 

Lakoničtější úvod pozvánky 
do olomouckého autosalonu, 
který jako první z dealerství 
skupiny CarTec představu-
jeme, snad ani nejde napsat. 
Pobočka v metropoli Hané 
ale přívlastek „nej“ vystihuje. 
Z kvarteta provozoven CarTec 
je totiž nejmladší, pyšní se 
titulem nejmodernější 
showroom BMW v České 
republice a výstavba proběhla 
v nejkratším možném čase.

Připravil: Petr Mezera 

Nejprodávanější 
auto na Hané: 
tipovali  byste X5?
Každý region má svá specifika. Schválně, jaký vůz byste 
tipovali v Olomouci?

Odpověď je poněkud překvapivá. „Zde v Olomouci 
je nejprodávanějším modelem jednoznačně BMW 
X5. Zní to paradoxně, jelikož Olomouc leží na Hané 
a kopce pro využití plného potenciálu takového vozu by 
zde člověk hledal jen stěží,“ prozrazuje Petr Lex.

Právě premiéra nového BMW X5 se na podzim 
loňského roku odehrála ve zbrusu novém olomouckém 
showroomu. „Jde již o třetí řadu tohoto rodinného 
a stylového vozu na trhu a jeho oblíbenost u zákazníků 
všech věkových kategorií neklesá,“ dodává Petr Lex. 



AKCE: ZNÁTE BMW JÍZDNÍ KOLA? PREMIÉRA 
X4 S NOČNÍM TENISEM, ŘADA 5 VÝHODNĚ

Aktivity CarTec Olomouc by měli mít na zřeteli nejen příznivci dynamických aut, ale 
také cyklistiky a tenisu. Proč? Právě nyní totiž v Tovární ulici nabízejí zákazníkům 
jedinečnou možnost vyzkoušet si jízdní kola BMW z nové kolekce. Klienti nejmo-
dernějšího showroomu v České republice si mohou přímo na místě zapůjčit kola růz-
ných kategorií a okusit radost z jízdy v jedné stopě.

A kdo holduje rychlým kolům a tenisu, ten by si měl zatrhnout v kalendáři datum  
1. srpna. To je totiž v  Olomouci plánována premiéra zbrusu nového modelu  
BMW X4, kterou následně doprovodí noční tenisový turnaj. To zní lákavě! 

Mimo to v  Olomouci aktuálně nabízejí zvýhodněné nabídky na vozy BMW X1 
a BMW řady 5. „A ze servisních služeb pak nabízíme klientům BMW letní prohlídku 
vozu před dovolenou, navíc ke každé servisní prohlídce nabízíme klientům zdarma 
kontrolu účinnosti klimatizace,“ doplňuje Petr Lex. 
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Petr Lex, výkonný ředitel 
společnosti CarTec Olomouc

Olomouc byla 
jasnou volbou, 
říká ředitel Petr 
Lex
Kapitánem olomouckého týmu Car-
Tec je od samého začátku Petr Lex. 
Jednatele a menšinového spolu-
majitele společnosti jsme požádali 
o krátký rozhovor... 

Jaká byla geneze olomoucké pobočky? 
A byly případně ve hře i jiné destinace 
na Moravě?
Idea k založení dealerství vozů BMW 
v Olomouckém kraji vznikla již před 
několika lety, cesta k otevření ovšem 
nebyla jednoduchá. I přesto se na 
jaře 2013 povedlo zahájit výstavbu 
a v rekordním čase jsme slavnostně 
otevřeli. Jiné destinace na Moravě 
nebyly ve hře.

Kolik pracuje na pobočce zaměstnan-
ců?
V CarTec Olomouc je zaměstnáno 
celkem dvaadvacet zaměstnanců. Sed-
mičlenný prodejní tým je složen ze tří 
prodejců, jednoho vedoucího prodeje, 
jednoho disponenta prodeje, jedné 
asistentky prodeje a jedné asistentky 
marketingu. Servisní tým čítá deset 
lidí – vedoucího, dva servisní techniky, 
asistentku servisu a šest automecha-
niků. K tomu máme vedoucí skladu, 
jednoho pracovníka skladu, recepční 
a účetní. Plus já. (smích)

Jaký servis zákazníci v Olomouci 
dostávají?
Salon nabízí autorizovaný prodej no-
vých, ale i starších vozů BMW, záruční 
i pozáruční servis, prodej originálních 
náhradních dílů a doplňků nebo prodej 
kolekce BMW Lifestyle. Náš zkušený 
tým vám rád poskytne kompletní in-
formace, ať už máte zájem o vůz, nebo 
o servisní služby. A při chvíli čekání 
si můžete dopřát šálek kávy nebo čaje 
v našem Isetta baru. 
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IDEA FED CUPU SE ZRODILA 
V HLAVĚ „TENISOVÉ DÁMY“  

Jako první přichází s  myšlenkou 
ženské týmové soutěže v  roce 

1919 americká tenistka Hazel Hotch-
kissová Wightmanová přezdívaná „Teni-
sová dáma” či „Matka královna americ-
kého tenisu”, dvojnásobná olympijská 
vítězka Letních olympijských her 1924 
v  Paříži a  čtyřnásobná šampionka na 
US Championships ve dvouhře.  Když 
se svým nápadem neuspěla, podařilo 
se jí o  čtyři roky později prosadit ales-
poň ideu každoročního klání mezi USA 
a Velkou Británií, tehdy dvěma nejsilněj-
šími ženskými tenisovými velmocemi.

Původní koncepci Wightmanové oži-
vila až v  roce 1962 Nell Hopmanová, 
manželka legendárního australského da-
viscupového kapitána Harry Hopmana. 
„Často se mě někdo ptá, jak je to možné, 
že máme tolik skvělých mužských hráčů, 
ale žádné hráčky. Myslím, že je to proto, 
že podle názorů australských mužů nemá 
nikdo zájem sledovat dívky na centrálním 
wimbledonském kurtu,“ uvedla lakonicky 
bojovnice za rovná tenisová práva. 

Navzdory mínění australských mužů 
však popularita ženského tenisu rychle 
vzrůstala a  tento fakt nemohla již na-
dále přehlížet ani Mezinárodní teniso-
vá federace, která v  roce 1963 založila 
obdobu mužského Davis Cupu zvanou 
Pohár federace (Federation Cup). 

Až do roku 1994 se účastnilo Federa-
tion Cupu (Poháru federace) šestnáct 
týmů, hrálo se celý týden vyřazovacím 
způsobem a  systém duelů byl vždy dvě 
dvouhry a  jedna čtyřhra. V  roce 1995 
dochází ke změnám. Soutěž je přejmeno-
vána na Fed Cup a přechází se na systém 
podobný Davisovu poháru, v němž jsou fi -
nálová utkání pořádána systémem domá-
cí - hosté, kdy se nadále nehraje na pře-
dem vybraném, často neutrálním hřišti. 
Dílčími změnami pak Fed Cup prochází 
až do roku 2005, kdy se struktura ustálila 
na nynější podobě. Tenisoví diváci mohli 
v průběhu let sledovat v této soutěži umě-
ní hvězd jako Billie-Jean Kingová, Chris 
Evertová, Virginia Wadeová, Martina Na-
vrátilová nebo SteÂ   Grafová. 

DÁMY, VYBAVTE SE 
VE STYLU BMW

Buďte elegantní i  ve volném čase 
a  za sportem i  na procházku vyraz-
te v  dámských teniskách Lifestyle. 
Svrchní část bot je vyrobena z  kůže,  
pryžová podrážka s  odpruženými pa-
tami zajišťuje vysokou stabilitu i kom-
fort chůze. Pohodlné tenisky ladí do-
konale s  dámskou mikinou Athletics 
s kapucí, širokým límcem, praktickou 
přední kapsou a  otvory pro palce na 
rukávech. Díky fl eecové podšívce 
mikina rychle schne a  udržuje uvnitř 
teplo, takže budete jako v bavlnce i za 
chladnějšího letního večera.

PÁNOVÉ, VYBAVTE SE 
VE STYLU BMW

Na pánskou jízdu přibalte extrémně 
lehkou, pružnou a  prodyšnou soft-
shellovou bundu Softshell Athletics. 
Podšívka Windstopper a anatomicky 
tvarované síťovinové vložky, které za-
ručují optimální cirkulaci vzduchu, 
pomáhají udržet konstantní teplotu 
těla, vysoký komfort nošení zajišťují 
zaoblené lemy.
Kompletní nabídku praktických 
a stylových doplňků s logem BMW
naleznete na: www.bmw-lifestyle.cz

Co mají společného tenis a CarTec Group? CarTec 
Group, to jsou vozy BMW. A BMW, stejně jako tenis, 
rozdává RADOST. I proto je CarTec Group již od roku 
2008 hrdým partnerem a ofi ciálním přepravcem české-
ho fedcupového týmu. Vozy BMW zajišťují pravidelně 
přepravní servis na tenisové události Fed Cupu. Nej-
větší akcí bylo fi nálového utkání Fed Cupu 2012 Česká 
republika – Srbsko. Soukromě vozem BMW jezdí Petra 
Kvitová, která je ambasadorkou značky BMW. Letos 
na jaře přibyla  o rodiny ambasadorů skupiny CarTec 
úspěšná česká tenistka a také členka fedcupového týmu 
Klára Koukalová. 

Fed Cup + CarTec 
= Dvojitá radost

Připravila: Alice Škochová



PŘEDBĚHNEME LETOS AUSTRALANKY? 
O  úspěších československého 
a posléze českého ženského tenisu 

svědčí dohromady sedm vítězství ve Fed 
Cupu, z nichž pět vybojovaly naše hráčky 
v rámci bývalé ČSSR a poslední dvě z let 
2011 a 2012 již za Českou republiku. Čes-
koslovenským tenistkám se dařilo zvláště 
v  letech 1983–1985, kdy získaly hned tři 
vítězství po sobě. V roce 2011 triumfoval 
tým Petra Pály ve finále proti Rusku 3:2, 
kdy dva body Petry Kvitové podpořila 
třetím, rozhodujícím bodem dvojice Lu-
cie Hradecká a Květa Peschkeová. V roce 
2012 se v  pražské O2 Areně střetla ve 
finálovém klání Česká republika se Srb-

skem. Náš tým vyhrál 3:1 na zápasy a zís-
kal sedmý titul v historii Fed Cupu. Zařa-
dili jsme se tak v počtu získaných pohárů 
spolu s  Austrálií, která má shodný počet 

„záseků“ jako Česká republika, na druhé 
místo za Spojené státy americké.

Letos v  dubnu české tenistky v  semi-
finále oplatily Italkám loňskou porážku 

a  tým v  čele s   Petrou Kvitovou čeká 8. 
a  9. listopadu 2014 rozhodující finálový 
boj, pravděpodobně v  pražské O2 Are-
ně. Jejich soupeřkami budou Němky, 

které se do finále probojovaly po výhře 
nad Australankami a o titul si zahrají po 
dlouhých 22 letech.  Němky podle Petra 
Pály, trenéra českého fedcupového týmu,  

již dlouhou dobu usilovně pracují na 
tom, aby se dostaly na tenisové výsluní, 
navíc jsou velmi silnými individualita-
mi, a proto je třeba k zápasu přistupovat 

s  velký respektem. Český tým si však 
věří. Celý CarTec Group holkám fandí 
a  těšíme se, že si s  nimi užijeme RA-
DOST z vítězství.     

Petra Kvitová: Skvělá i tam, kde 
se body nepočítají

Současná světová tenisová šest-
ka Petra Kvitová se  narodila 

v  roce 1990 v  severomoravském Bí-
lovci a vyrůstala v nedalekém Fulneku. 
K tenisu přičichla již jako tříletá, když 
svým dvěma starším bratrům sbírala 
míčky ve sportovním klubu. Její otec, 
tenisový samouk, brzy rozpoznal v Pe-
tře talent, začal ji trénovat a také ji po-
stupně seznamoval se světem vysokého 
tenisu. Přehrával dceři videa Martiny 
Navrátilové, která ji fascinovala a byla 
pro ni velkou motivací.  Právě od ní do-

stala Petra za několik let klíčovou radu: 
I finále Wimbledonu ber jako normál-
ní zápas.

Zpočátku hrála Petra za TJ Fulnek 
pod trenérským vedením otce Jiřího 
Kvity. V  roce 2006 přestupuje levo-
ruká šestnáctiletá tenistka do klubu 
TK Agrofert Prostějov, za který hraje 
dodnes. 

O rok později Petra Kvitová poprvé na-
stupuje do turnaje ženského tenisového 
okruhu WTA, vyhrává čtyři turnaje ITF 
a  posunuje se na světovém žebříčku na 

157. místo. V  roce 2008 se dostává do 
hlavní soutěže Grand Slamu na Rolland 
Garros, kde se probojovává mezi 16. 
nejlepších a  rok zakončuje na 44. místě 
žebříčku, již pod vedením současného 
trenéra Davida Kotyzy. 

Vrcholem kariéry Petry Kvitové se stá-
vá rok 2011. Nejprve v Madridu vyhrává 
svůj první turnaj na antuce, o dva měsíce 
později se stává vítězkou Wimbledonu, 
když ve finále poráží ruskou favoritku 
Mariu Šarapovovou, a  získává tak svůj 
první grandslamový titul ve dvouhře. 

V  druhé polovině úspěšného roku se 
stává vítězkou Turnaje mistryň v  tu-
reckém Istanbulu a  posouvá se tím na  
2. místo ve světovém  žebříčku. Jako zavr-
šení roku, během kterého získala celkem 
šest titulů, dovedla Petra Kvitová český 
tým k  prvnímu vítězství ve Fed Cupu  
po 23 letech. K  dalšímu fedcupovému  
triumfu dopomohla Petra České republi-
ce hned v následujícím roce 2012. A i le-
tos se díky přispění Petry ocitá Česká 
republika již potřetí během čtyř let v zá-
věrečném finále.

Jelikož  Petru, ale také celý fedcupový 
tým již dobře známe, můžeme s  radostí 
říct, že Petra je skvělá nejen na kurtu, 
ale i mimo něj. Navíc je to opravdu dobrá 
řidička. 
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Fedcupová 
NEJ
Nejvíce titulů získaly Spojené státy 
americké, a to 17. 

Nejvíce vítězných zápasů (dvouhry, 
čtyřhry) v řadě odehrály v letech 1978–
1983 Spojené státy americké, a to 64. 

Nejvíce vítězných zápasů v řadě se 
podařilo odehrát v letech 1977–1986 
Američance Chris Evertové, a to 29.

Nejstarší hráčce Gill Butterfieldové 
(Bermudy), která nastoupila v zápase 
Americké zóny II Bermudy - Jamajka 
v roce 1996, bylo 52 let. 

Nejmladší hráčka Denise Panagopou-
-lová (Řecko) bojovala v zápase Řecko 
- Portugalsko v roce 1977 ve věku 12 let 
(dnes je nejnižší povolený věk 14 let).

1. kolo Fed Cupu 2015 se bude hrát v Kanadě, 
kde se české tenistky potkají s Kanaďankami.
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Historický vývoj aneb Jak šel čas...
BMW řady 3

1975 E21
Zárodek nové generace sportovně 

prémiových automobilů nahrazujících 
proslavené BMW 2002 nesl i nové ozna-
čení – řada 3 s interním přídomkem E21. 
Od druhého května 1975 postupně nabí-
haly verze označované 316i, 318i a  320i. 
První číslice znamenala trojkovou řadu 
a ostatní číslice pak objem válců. Spojitost 
označení s objemem agregátu nelze ovšem 
brát jako dogma, postupně se na začátku 
osmdesátých let třeba i do vozů 316i mon-
tovaly motory o  zdvihovém objemu 1,8 l. 
Dynamické agregáty ve spojení s  nízkou 
hmotností těsně nad tunu dělaly z nových 
automobilů prodejní hity. Když k  tomu 
přidáte pohledný design, nebylo divu, že již 
v  roce 1981 sjela z  výrobní linky miliontá 
trojka. Celkový počet vyrobených vozů 
první generace dosáhl 1 364 039. Tato 
první generace se vyráběla do roku 1982, 
kdy ji na podzim vystřídala druhá generace 
s interním označením E30.

1982 E30
Nový dvoudveřový sedan se vyznačoval 
především propracovanější aerodynami-
kou, jako odrazem nejnovějších poznatků 
v oblasti obtékání vzduchu kolem karose-
rie. Byly také zlepšeny již tak velmi dobré 
jízdní vlastnosti zejména v oblasti přední 
nápravy. Na podzimním autosalonu ve 
Frankfurtu byla o  rok později předsta-
vena čtyřdveřová verze. Postupně byla 
nahrazena třístupňová automatická pře-
vodovka čtyřstupňovým automatem.

Že snahou automobilky bylo nejen 
zvyšovat výkony motorů, ale také mini-
malizovat negativní vliv na životní pro-
středí, dokazoval fakt, že od roku 1983 
byla v  nabídce verze 318i s  třícestným 
katalyzátorem. O rok později se už mon-
tují řídící jednotky snižující množství 
oxidů dusíku ve výfukových plynech. Od 
konce roku 1985 byla v nabídce i naftová 
verze 324d, dále verze 325iX s pohonem 
všech kol a  325i už klasicky bez oken-
ních rámů. Rok 1986 se nesl ve znamení 
velkého dárku pro milovníky rychlosti. 
Byl jím sportovní model BMW M3 dis-
ponující výkonem 147 kW. Postupně se 
vyráběl dokonce i jako kabriolet.

Rok 1987 byl ve znamení faceliftu, kte-
rý se dotkl nárazníků, světlometů a zadní 
části. Druhé generace se prodalo 2,34 
milionu kusů, z toho 2 092 122 sedanů.

1990 E36
Třetí generace se objevila v  nabídce již 
v  lednu 1990 a  prezentovala široký sor-
timent nových designů karoserií. Jed-

nalo se jak o  dvoudveřové kupé, kabrio,  
hatchback Compact, tak i  o  klasický 
čtyřdveřový sedan a  kombi. Samozřej-
mostí byla široká nabídka modernizova-
ných jak zážehových, tak vznětových po-
honných jednotek. Tato generace patřila 
opět mezi velmi úspěšné, prodalo se přes 
1,5 milionu vozů. 

1998 E46
Od roku 1998 se vyráběla již čtvrtá genera-
ce tohoto úspěšného modelu střední třídy. 

V  rámci generační obměny nedošlo 
k  nějakým závažnějším změnám. Nej-

větší novinkou bylo opětné zavedení ver-
zí s pohonem všech čtyř kol. Karosářské 
varianty zůstaly v nabídce vlastně stejné, 
jako u předcházející generace. Sedan byl 
nabízen ve verzích 318i, 320i, 323i, 328i 
a 320d. U kupé a kabrioletu přibyly ver-
ze 316i a  330d. V  průběhu času se také 
zvětšily objemy válců. Takže 320i má 
objem 2,2 l a 318i má objem 2,0 l. Začíná 
se uplatňovat nový systém vstřikování 
paliva typu Common Rail u  vznětových 
motorů 318d a  320d. Rok 2003 byl ve 
znamení nového Compactu a  faceliftu 
variant kupé a kabriolet. 

Tato čtvrtá generace se stala absolutně 
nejúspěšnějším osobním vozem značky, 
prodalo se jich celkem 3 266 885 kusů. 
Zajímavý údaj je o  jednotlivých typech. 
Sedanů bylo realizováno 1 918 984 kusů, 
kombi Touring 428 061, kupé 443 264, 
kabrioletů 277 146 a Compactů 199 430 
jednotek. 

2005 E90
Pátá generace měla výstavní premiéru 
na ženevském autosalonu v  roce 2005. 
Každá karosářská verze dostala svůj spe-
cifický kód. Sedan E90, kombi E91, kupé 
E92 a kabriolet E93. Když jsme u kabri-
oletu, ten dostal moderní třídílnou pev-
nou skládací střechu. 

V průběhu výroby prošla trojka facelif-
tem zaměřeným zejména na nové hlavní 
světlomety i koncové svítilny. Změněn byl 
interiér a  výbava, konkrétně došlo k  vy-
lepšení systému iDrive a  nově bylo na-
bízeno internetové připojení Connected 
Drive. Pohonné agregáty od té doby dis-
ponují nižší spotřebou a  menšími emi-
semi. Pevnou součástí nabídky jednot-
livých variant se stala možnost pohonu 
všech kol X-Drive.

2012 F30
Současná generace nabízí to nejlepší, co 
lze v  prémiové střední třídě realizovat. 
Značka BMW měla vždy punc spor-
tovnosti, což se odráželo až ve famóz-
ních jízdních vlastnostech na kvalitních 
vozovkách. Ovšem BMW je stále více 
a  více světovou značkou a  prosazuje se 
i  v  takových zemích, jako je Čína, Rusko 
a  také Indie. Tam není možné vždy za-
ručit kvalitní povrch. Z  tohoto důvodu 
je základní charakteristika podvozku 
měkčí. Kdo by se bál o proslulé špičkové 
jízdní vlastnosti, nemusí mít skutečně 
obavy. I  měkčí podvozek drží, zaručuje 
bezchybné chování vozu. Kdo by přesto 
měl málo, má k  dispozici aktivní tlumi-
če Adaptive M Sport Suspension a  také 
jízdní režimy Eco Pro, Comfort nebo 
Sport až na Sport+. A  komu by ani toto 
nestačilo, tak je zde snížený podvozek  
M Sport, tužší stabilizátory a  ještě zvět-
šení kol na osmnáct nebo devatenáct 
palců. Dalšími generačními novinkami 
jsou pouze přeplňované jak zážehové, tak 
vznětové motory se šesti či čtyřmi válci. 

Co se týče tvarů, je vidět rukopis nové-
ho šefdesignéra Adriana van Hooydon-
ka. Přední část je razantnější, nižší, zadní 
se naopak přibližuje větší řadě 5. 

BMW řady 3 se začalo vyrábět 
v  roce 1975, nyní jezdí po silnicích 
šestá generace. Prodeje již dávno pře-
kročily hranici dvanácti milionů kusů 
a  trojka je nejúspěšnějším modelem 
BMW.

1975 E21

1982 E30

1990 E36

1998 E46

2005 E90

2012 F30

Připravil: František Klika
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BMW PREMIUM SELECTION 

A přesně to nabízí BMW Premi-
um Selection, jehož výhody mů-

žete využít u společnosti CarTec Group. 
Zárukou kvality je už přísný výběr aut, 

která se do programu mohou dostat. 
Pojďme se na BMW Premium Selection 
podívat trochu blíže. Co tedy auta musí 
splňovat? 
• Jedná se o referentské, předváděcí 
a manažerské vozy, 
• jejich stáří v  době prodeje nepře-
sáhne pět let od první registrace,
• maximálně najeto 120 000 km, 
• v  případě vozů, které jsou získa-
né od zákazníků v  rámci protiúčtu, jde 
pouze o vozy, které dealer sám jako nové 
prodal a servisoval po celou dobu. 

Dodržení výše uvedených bodů po-
může odstranit jeden z  nejčastějších 
nešvarů nákupů aut z  druhé ruky: neú-
plné nebo nepravdivé informace. Každé 
auto prodané v  rámci BMW Premium 
Selection má zcela jasně určený původ 
i celou životní cestu. 

I přesto je potřeba každý vůz důklad-
ně zkontrolovat. Prodeji tak předchází 
360° technická prohlídka, která se za-
měřuje nejen na vnější, ale i  technický 
stav vozu. Prohlídku provádí speciálně 
školený mechanik a používá při ní špič-
kové diagnostické přístroje, které jinde 
než ve značkovém servisu nenajdete. 

Díky tomuto přísnému výběru a  od-
zkoušení lze na každý vůz prodaný 
v  rámci programu BMW Premium Se-
lection poskytnout 24měsíční záruku se 
zárukou mobility. 

Stejně bohatá je nabídka v  případě 
financování. Zákazníkovi je k  službám 
celá plejáda služeb BMW Financial 
Services. Není potřeba zabíhat do po-
drobností, protože nabídka možností 
je tak široká, že si zde vybere každý. 
Připraveny jsou kalkulace splátek s  in-
dividuálně přizpůsobeným pojištěním, 
dobou splácení a úrokem. 

JAK ZACHOVAT 
HODNOTU VOZU?
• Vše začíná už při nákupu. Čím jas-
nější je jeho původ (nejlépe od autorizo-
vaného prodejce), tím lepší bude pozice 
při následném prodeji. 
• Nezapomínejte na servis. Nejde 
jen o  předepsané prohlídky, ale pra-
videlnou a  kontinuální péči o  váš vůz. 
V  autorizovaném servisu dostanete 
(a  tím pádem i  následný majitel) vyšší 
standard kvality a také prokazatelné zá-
znamy v databázi. 
• Originální náhradní díly – i když se 
tvrdí, že ty neznačkové mohou být lev-
nější a stejně kvalitní, následující zákaz-
ník to uvidí jinak. 
• Nejrůznější ochranné pomůcky, 
jako je například fólie na karoserii apod. 
Čím dál tím náročnějším zákazníkům 
už jen naleštěná kapota nestačí. 

Nákup ojetého vozu s sebou 
může nést riziko. Při nákupu 
„na ulici“ jde o loterii a ani 
velký autobazar nemusí 
znamenat sázku na jistotu. 
Zdaleka nejlepší jsou v tomto 
ohledu programy, které dokáží 
sledovat historii auta od jeho 
dovozu, přes prodej a násled-
nou servisní péči až k rukám 
nového majitele. 

Připravil: Ondřej Póhl

Pár slov 
s Nikolasem 
Slavičem
Setkal jste se ve své praxi s nějakými 
odstrašujícími příklady, co všechno je 
možné při nákupu ojetého auta? 
Osobně sice ne, protože do našeho 
programu se různé pochybné kusy 
vůbec nedostanou, ale občas se mi 
donese něco od pracovníků v servisu. 
Obvykle se jedná o auta dovezená 
z ciziny, která vypadají na první po-
hled velmi slušně a cenově výhodně, 
ale už jsme tady měli i případ, kdy 
auto bylo svařeno ze dvou různých 
karoserií. 

Jaké výhody BMW Premium Selection 
byste zmínil jako nejdůležitější? 
V první řadě je to příkladná péče 
o auta, která do programu vstupují. 
Po nasednutí a svezení jen těžko 
poznáte rozdíl od úplně nového 
auta, ale cena bývá výrazně nižší. 
Z toho plyne i naše druhá výhoda 
oproti konkurenci: 2letá záruka. Tu 
objevíte i u některých jiných značek, 
ale je nutné důkladně znát podmín-
ky takové záruky: jsou zde omezení 
kilometry, časem, různé spoluúčasti 
anebo dlouhé seznamy výjimek, na 
které se záruka nevztahuje. U nás 
je ale opravdu jasně srozumitelná 
s předem danými podmínkami. 

Měl byste pro čtenáře nějaký tip, jak 
udržet hodnotu auta takovým způso-
bem, aby se dalo použít na protiúčet? 
Asi nejdůležitější je v tomto ohledu 
autorizovaný servis v síti BMW. 
Jedině pak má automobilka kontrolu 
nad stavem vozidla, a to včetně počtu 
najetých kilometrů. Člověku se může 
zdát dobrý nápad ušetřit pár korun 
na něčem jednodušším (např. výměna 
oleje) v neautorizovaném servisu, ale 
vůz tak vypadne ze systému databáze 
BMW AG a nelze na něj poskytnout 
stejné záruky. A o ty jde u ojetých aut 
v prémiovém segmentu nejvíce. 

Nikolas Slavič, prodej Premium 
Selection CarTec Ostrava

JAKÁ AUTA NA VÁS NAPŘÍKLAD ČEKAJÍ 
V BMW PREMIUM SELECTION

Prodejní cena: 934 000 Kč bez DPH (1 129 000 Kč s DPH)
Cena nového vozu: 1 286 000 Kč bez DPH (1 556 000 Kč s DPH)
Referenční vůz | Garance: 2 roky bez omezení kilometrů | Najeto: 5 500 km | 
Datum výroby: 2013/07 | Do provozu: 2013/09 | STK do 2017/09 | 
Objem motoru: 1 995 ccm | Motor: řadový čtyřválec | Převodovka: automatická | 
Palivo: diesel | Maximální výkon: 135 kW | Točivý moment: 380 Nm | 
Zrychlení 0 na 100 km/h: 8,4 s | Maximální rychlost: 218 km/h | 
Spotřeba: 5,6 l/100 km | Emise CO2: 148 g | Barva: metalický lak Black Sapphire | 
Interiér: kůže Dakota Black s exkluzivním prošitím/Black

Další auta naleznete www.bmwcartec.cz v sekci Nabídka ojetých vozů.

BMW 520d xDrive Touring 

Každé auto prodané 
v rámci BMW 
Premium Selection 
má zcela jasně určený 
původ i celou životní 
cestu. 

BMW PREMIUM SELECTION
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Výkonný ředitel
+420 597 499 271
+420 737 286 589
vrkoc@bmwcartec.cz

Libor Michalus
Prodej nových vozů
+420 597 499 240
+420 737 286 548
michalus@bmwcartec.cz

Tomáš Holub
Prodej nových vozů
+420 597 499 255
+420 732 602 494
holub@bmwcartec.cz

Jan Smetana
Prodej nových vozů
+420 597 499 211
+420 737 286 588
smetana@bmwcartec.cz

Petr Pětník
Prodej nových vozů
+420 737 205 385
petnik@bmwcartec.cz

Jan Kozubek
Disponent
+420 597 599 250
kozubek@bmwcartec.cz

Mgr. Hana Růžičková
Asistentka prodeje
+420 597 499 260
ruzickova@bmwcartec.cz

Martin Pařil
Vedoucí servisu
+420 597 499 213
+420 737 286 593
paril@bmwcartec.cz

Petr Janczyk
Servis
+420 597 499 212
+420 737 286 592
janczyk@bmwcartec.cz

Jiří Ranoš
Servis
+420 597 499 213
ranos@bmwcartec.cz

Jiří Kozel
Servis
+420 597 499 213
kozel@bmwcartec.cz

Michal Krupa
Servis
+420 597 499 213
krupa@bmwcartec.cz

Petra Klausová
Asistentka servisu
+420 597 499 210
klausova@bmwcartec.cz

Jan Kaspřík
Mistr dílny
+420 597 499 217
kasprik@bmwcartec.cz

David Švec
Vedoucí skladu
+420 597 499 214
+420 733 714 197
svec@bmwcartec.cz

Daniel Ševčík
Prodej náhradních dílů
+420 597 499 215
+420 737 286 590
sevcik@bmwcartec.cz

Lukáš Kroker
Prodej náhradních dílů
+420 597 499 215
kroker@bmwcartec.cz

Ivana Kubánková
Lifestyle Shop
+420 597 499 273
kubankova@bmwcartec.cz

Nikolas Slavič
Prodej Premium Selection
+420 597 499 220
+420 733 122 548
slavic@bmwcartec.cz

Ing. Nikola Huňová
Asistentka prodeje 
Premium Selection
+420 597 499 220
hunova@bmwcartec.cz

Petr Stružka
Prodej motocyklů
+420 597 499 272
+420 773 691 515
struzka@bmwcartec.cz

Mgr. Eva Kadlec Dědochová
Manažerka marketingu
+420 597 499 200
kadlecova@bmwcartec.cz

Mgr. Robin Mazáč
Marketing
+420 597 499 200
mazac@bmwcartec.cz

Žaneta Lajczyková
Recepce
+420 597 499 211
recepce@bmwcartec.cz

Andrea Halfarová
Recepce
+420 597 499 211
recepce@bmwcartec.cz

Linda Kučerová
Marketing
+420 597 499 233
kucerova@bmwcartec.cz

CARTEC OSTRAVA

CARTEC LIBEREC
Pavel Svoboda
Výkonný ředitel
+420 736 182 448
svoboda@bmwliberec.cz

Jana Dušková
Marketing
+420 734 418 587
duskova@bmwliberec.cz

Michal Hencl
Aftersales manažer
+420 734 418 588
hencl@bmwliberec.cz

Marek Franc
Servis
+420 734 418 589
franc@bmwliberec.cz

Karel Sejkora
Servis
+420 734 418 586
sejkora@bmwliberec.cz

Jiří Zavřel
Mistr dílny
+420 734 418 585
zavrel@bmwliberec.cz

Kateřina Müllerová
Asistentka servisu
+420 734 418 584
mullerova@bmwliberec.cz

Martin Špic
Prodej náhradních dílů
+420 733 621 307
spic@bmwliberec.cz

David Hruška
Prodej nových vozů
+420 734 418 590
hruska@bmwliberec.cz

Petr Vavruška
Prodej nových vozů
+420 734 418 591
vavruska@bmwliberec.cz

Tomáš Janáček
Prodej Premium Selection
+420 731 493 399
janacek@bmwliberec.cz

Lenka Košková
Disponent
+420 731 540 184
koskova@bmwliberec.cz

Kristýna Frýdlová
Asistentka prodeje
+420 734 418 584
frydlova@bmwliberec.cz

Marek Lichý
Vedoucí skladu
+420 603 207 024
lichy@bmwliberec.cz
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CARTEC OLOMOUC 

CARTEC PRAHA 
Jan Jakubec
Výkonný ředitel
+420 226 889 030
+420 602 336 066
jakubec@cartecpraha.cz

Petr Matička
Prodej nových vozů
+420 226 889 033
+420 737 252 216
maticka@cartecpraha.cz

Petr Šafránek
Prodej nových vozů
+420 226 889 034
+420 739 453 009
safranek@cartecpraha.cz

Ing. Jindřich Ježdík
Prodej nových vozů
+420 226 889 032
+420 604 161 122
jezdik@cartecpraha.cz

Miloš Janák
Prodej nových vozů
+420 226 889 035
+420 739 453 007
janak@cartecpraha.cz

Ondřej Řezníček
Product Genius
+420 226 889 011
reznicek@cartecpraha.cz

Tomáš Večerka
Marketing
+420 226 889 011
vecerka@cartecpraha.cz

Magdaléna Patoková
Asistentka prodeje
+420 226 889 031
+420 739 453 003
patokova@cartecpraha.cz

Rostislav Medek
Prodej Premium Selection
+420 226 889 036
+420 739 453 008
medek@cartecpraha.cz

Jiří Hartman
Prodej Premium Selection
+420 226 889 037
+420 739 453 010
hartman@cartecpraha.cz

Tomáš Němeček
Aftersales manažer
+420 739 453 002
nemecek@cartecpraha.cz

Tomáš Kučera
Servis
+420 226 889 021
kucera@cartecpraha.cz

Jan Velínský
Servis
+420 226 889 022
velinsky@cartecpraha.cz

Petr Sláma
Servis
+420 226 889 023
slama@cartecpraha.cz

Ing. Tomáš Vaněk
Servis
+420 226 889 011
tvanek@cartecpraha.cz

Hana Strnadová
Asistentka servisu
+420 226 889 011
strnadova@cartecpraha.cz

Marianna Lucká
Asistentka servisu
+420 226 889 012
lucka@cartecpraha.cz

Kristýna Růžičková
Asistentka servisu
+420 226 889 054
ruzickova@cartecpraha.cz

Pavel Kořínek
Vedoucí skladu
+420 606 484 931
korinek@cartecpraha.cz

Václav Cvejn
Prodej náhradních dílů
+420 226 889 041
cvejn@cartecpraha.cz

David Jančí
Prodej náhradních dílů
+420 226 889 041
+420 739 453 014
janci@cartecpraha.cz

Markéta Štukheilová
Lifestyle Shop
+420 226 889 011
stukheilova@cartecpraha.cz

Petr Lex
Výkonný ředitel
+420 584 101 201
+420 737 286 586
lex@cartecolomouc.cz

Ing. Jaroslav Jílek
Aftersales manažer
+420 584 101 203
+420 737 286 587
jilek@cartecolomouc.cz

Libor Novák
Vedoucí prodeje
+420 584 101 221
+420 777 744 678
novak@cartecolomouc.cz

Jozef Čop 
Prodej nových vozů
+420 584 101 222
+420 739 245 082
cop@cartecolomouc.cz

Jakub Hájek 
Prodej nových vozů
+420 584 101 223
+420 776 886 672
hajek@cartecolomouc.cz

Tomáš Lach
Prodej nových vozů
+420 584 101 224
+420 605 203 950
lach@cartecolomouc.cz

Petr Vlach
Disponent
+420 739 245 077
vlach@cartecolomouc.cz

Bc. Pavla Hluštíková
Asistentka prodeje
+420 584 101 202
+420 739 602 967
hlustikova@cartecolomouc.cz

Ing. Petra Vohralíková
Marketing
+420 584 101 205
+420 739 208 592
vohralikova@cartecolomouc.cz

Jiří Hradil
Servis
+420 584 101 211
+420 739 245 079
hradil@cartecolomouc.cz

Rostislav Seitl
Servis
+420 584 101 212
+420 736 167 360
seitl@cartecolomouc.cz

Danuše Šafaříková
Asistentka servisu
+420 584 101 210
+420 739 245 078
safarikova@cartecolomouc.cz

Bc. Lucie Kocmánková
Recepce
+420 584 101 200
+420 739 245 078
kocmankova@cartecolomouc.cz

Jaroslav Samek
Mistr dílny
+420 584 101 213
+420 739 245 080
samek@cartecolomouc.cz

Jana Čížková
Vedoucí skladu
+420 584 101 215
+420 739 245 081
cizkova@cartecolomouc.cz

Tomáš Rolný
Prodej náhradních dílů
+420 584 101 216
+420 739 245 081
rolny@cartecolomouc.cz
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OSTRAVA
CarTec Group, s. r. o.  
Vítkovická 3249/1A
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
tel.: +420 597 499 200
fax: +420 597 490 018
e-mail: bmw@bmwcartec.cz
www.bmwcartec.cz

asistenční služba NONSTOP 
+420 222 803 447 

LIBEREC
CarTec Liberec, s. r. o.
Obchodní zóna Sever
Obchodní 622
460 01 Liberec 11
tel.: + 420 734 418 584
e-mail: bmw@bmwliberec.cz
www.bmwliberec.cz

PRAHA
CarTec Praha, s. r. o. 
Průběžná 80 100 00 Praha 10 
tel.: +420 226 889 011 
fax: +420 226 889 055 
e-mail: bmw@cartecpraha.cz   
www.cartecpraha.cz   

pomoc na silnici – servisní vůz:  
pondělí–neděle 7.00–19.00 hod. 
na tel. +420 605 389 750 

OLOMOUC
CarTec Olomouc, s. r. o.  
Tovární (vedle autobusového nádraží) 
779 00 Olomouc 
tel.: +420 584 101 200 
fax: +420 584 101 267
e-mail: bmw@cartecolomouc.cz
www.cartecolomouc.cz

asistenční služba NONSTOP 
+420 222 803 447
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