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JIŘÍ BARTOŠKA: CHLAPA 
IDENTIFIKUJÍ TŘI VĚCI 
- AUTO MEZI NĚ PATŘÍ
Už jednadvacet let je 
Jiří Bartoška bytostně spjat 
s karlovarským filmovým 
festivalem a v posledním 
roce své ředitelské povinnos-
ti vykonává i s pomocí vozu 
BMW řady 6 Gran Coupé 
od společnosti CarTec. 
O autech i festivalu se
rozhovořil pro magazín 
CarTec News.

Jiří Bartoška, CarTec a BMW. 
Jak dlouho toto spojení trvá?

Toto spojení trvá rok, smlouva je ovšem 
uzavřená na tři roky.

Kolik modelů BMW jste doposud 
vystřídal? 
Zatím ten, do kterého usedám aktuálně, 
tedy BMW 6 Gran Coupé.

Co vás nejvíce upoutalo na sou-
časném voze a co na něm nejvíce 
oceňujete? 
Především spojení dynamiky sportov-
ního vozu, velkého pohodlí a  jízdního 
komfortu.

Domovská 
Ostrava  
Rekonstrukce přiblížila 
ostravský showroom 
CarTec ještě více směrem 
k zákazníkům.

Na cestách on-line!
Automobilka BMW posouvá 
svým systémem ConnectedDrive 
hranice technologických možností 
„na palubě“ automobilu zase 
o něco dál!

Motocyklové 
novinky 
Vítr ve vlasech a radost z jízdy na
 dvou kolech. I takový může být 
rok 2015, když si vyberete některý 
z motocyklů BMW. 
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Co vše musí ve vašem voze být? Ře-
šíte prostor? Třeba kolik golfových 
bagů už jste potřeboval naskládat 
do auta?
Tak předně v něm musí být volant a brz-
dy. Zatím jsem vezl nejvíce dva bagy.

Připravil: Petr Mezera

Pokračování na straně 2

Vozy s modrobílou vrtulí 
v logu měly jízdní dynamiky 
vždy na rozdávání a k tomu 
pořádné sportovní cha-
risma. Ale i pikantní pokrm 
si můžete ještě opepřit, 
když chcete. A to byl důvod, 
proč se v 70. letech minu-
lého století v BMW zrodila 
čistě sportovní divize. 
Dodnes se stará o modely 
s přídomkem M, nabízející 
špičkové výkony a ryzí esen-
ci síly a entuziasmu. 

Divize M: 
experti na výkony 

BMW X6: 
Sázka na 
výjimečnost
Pokud jde o prémiový segment, je třeba 
jednoznačně počítat se značkou, která 
již mnoho let určuje nové trendy.

BMW s označením X6 bylo zpo-
čátku automobilovými kritiky přijato 
s velkými rozpaky, později se z něj 
stal díky zákazníkům bestseller, který 
potvrzují prodeje ve výši více než  
260 tisíc kusů. Nové BMW X6 na-
stavuje v segmentu prémiových SUV 
mnohá nová měřítka. 

Více na straně 6

Více na straně 9

U BMW 6 Gran 
Coupé oceňuji 
především spojení 
dynamiky sportovního 
vozu, velkého pohodlí 
a jízdního komfortu.
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DÁMY A PÁNOVÉ, 
osobně však zůstává nejdůležitější budo-
vání kvality CarTec. Jedna věc je být nej-
větším, to je fajn, ale my chceme být také 
nejlepším! Nechceme jít cestou kvantity 
na úrok kvality. Vyjma prodeje vozů se 
proto chceme soustředit na kvalitu našich 
služeb a servisu.   

Dovolte mi ještě z tohoto místa poděko-
vat všem zaměstnancům skupiny CarTec, 
protože bez nich by to, co tady píši, byla 
jen slova. Oni je mění v  činy a  za to jim 
děkuji.

Přeji vám mnoho RADOSTI v roce 2015!

Karel Kadlec
majitel společnosti CarTec Group

je tady druhé číslo CarTec News. Děkuje-
me vám za vaše ohlasy, potěšilo nás, že se 
vám první vydání CarTec News líbilo. 

Rok 2014 byl pro skupinu CarTec, řekl 
bych, svižným rokem. Poprvé jsme byli 
součástí karlovarského filmového festi-
valu a byla to jedinečná zkušenost. BMW, 
ale i  CarTec v  této premiéře obstály se 
ctí. Velkou radost nám udělal také český 
fedcupový tým, který ve finále porazil 
Německo. Nedá mi to, abych nezmínil, že 
souboj to byl také mezi automobily, když 
oficiálním partnerem německého fed-
cupového týmu je automobilka Porsche. 
Díky našim tenistkám tak „malý“ český 
CarTec porazil velkou značku Porsche!        

I  letos jsme si předsevzali několik cílů. 
Rádi bychom rozšířili kapacity servisu 
CarTec Praha, plně chceme zavést pré-
miové předání vozu. Tak aby pro vás den, 
kdy si přebíráte svůj vůz, byl zážitkem. 
Od 1. dubna se ostravský CarTec stane 
certifikovaným dealerem vozů M. Pro mě 

Magda je u BMW již více než 16 let. Původně začí-
nala jako telefonistka a jejím úkolem bylo sjednávat 
předváděcí jízdy. Postupně ale začala pracovat jako 
asistentka prodeje. Tato na první pohled drobná 
dívčina dokázala svou energičností zkrotit nejen  
celý prodejní tým původního Auto Base, ale i smečku  
CarTecu Praha. Respekt před ní má i „ten ost-
ravskej“! :-) Její pracovní tempo je vražedné. Je 
obdivuhodné, že sama zvládala veškerou prodejní 
administrativu zhruba 600 aut! Magdu nám teď na 
čas odvolaly mateřské povinnosti. Přejeme jí hodně 
radosti a těšíme se, až se nám zase vrátí.

Příběh zaměstnance
Magda Patoková, 
miláček CarTecu Praha

Trochu osobnější otázka - jaký je 
vlastně Jiří Bartoška řidič?
S přibývajícím věkem klidnější a klid-
nější…

Znáte stav svého konta trestných 
bodů? Máte s policisty nějaký 
humorný zážitek?
Nedávno mi po překročení rychlosti 
policisté oznámili, že mi udělují dva 
body, takže aktuálně jsem z  nuly na 
dvou bodech. A obávám se, že pokuta 
už z principu postrádá jakýkoliv smysl 
pro humor.

Berete své auto jako ryze spotřeb-
ní věc a nekoukáte na nějaký ten 
menší šrám či papírek na podla-
ze? Nebo jste naopak hýčkavý typ 
a obdarováváte vůz velkou péčí?
Jsou tři věci, s  nimiž se chlap identi-
fikuje - auto, hodinky a boty! A pokud 
člověk má tak krásné auto, jakým je 
BMW 6 Gran Coupé, tak by byl hlu-
pák, kdyby dovolil, aby si ho lidé už na 
dálku pletli s  jakýmkoliv neumytým 
autem.

Letos to bylo jednadvacet let, co 
zastáváte roli prezidenta Mezi-
národního filmového festivalu 
v Karlových Varech. Jakých bylo 
zmíněných jednadvacet let? Jak 

se změnil Jiří Bartoška a jak se 
změnil festival?
Bylo to rozhodně krásných jednadva-
cet let. Ne vždy to bylo jednoduché, 
někdy - především v  začátcích - to 
bylo i velké dobrodružství. Celý festi-
valový tým, včetně mě, se musel vlast-
ně naučit, jak takový festival pořádat. 
Nicméně se to podařilo a z akce, kte-
rou počátkem devadesátých let stát 
odvrhl jako neperspektivní, jsme do-
kázali udělat respektovanou přehlíd-
ku mezinárodního významu a  jednu 
z  nejvýznamnějších kulturních udá-
lostí u nás. A mě těší, že jsme ukázali, 
že ne všechna rozhodnutí státu musí 
být správná. Jak jsem se změnil já, to 
asi musí posoudit jiní. Musím se však 
přiznat, že ta příjemná nervozita, kte-
rou pociťuji pokaždé při slavnostním 
zahájení festivalu na pódiu Velké-
ho sálu hotelu Thermal, mi zůstala. 
A myslím, že to je vlastně dobré zna-
mení.

Máte v souvislosti s festivalem 
nějaké „nevyřízené účty“? Existu-
je třeba nějaká velká postava světa 
filmu, kterou byste rád do Varů 
pozval? 
Vždycky jsme si přáli, aby byl hos-
tem festivalu legendární režisér Billy 
Wilder. Dlouho jsme o  to usilovali 
společně s Milošem Formanem, který 
především v  prvních letech festivalu 
pomáhal oslovovat významné osob-
nosti světového filmu. Billy Wilder 
byl skutečně legenda. Snad každý re-
žisér má na svém kontě nějaký méně 
povedený film, ale u Wildera ho nena-
jdete. Škoda že tenhle sen se nám už 
nesplní.

Jak se vám líbí BMW řady i? Měl 
jste již možnost si je vyzkoušet?
Měli jsme možnost tato auta vyzkou-
šet při 49. ročníku festivalu a nejen já, 
ale i  většina našich hostů z  nich byla 
nadšená. Pro festival je to skvělé řeše-
ní, protože naše doprava se většinou 
pohybuje po lázeňské zóně, a  tak je 
výborné, že máme k dispozici nehluč-
ný vůz a navíc velmi šetrný k životní-
mu prostředí.

Pokračování z titulní strany

V průběhu 
49. ročníku 
festivalu jsme 
měli možnost 
vyzkoušet si BMW 
i3. Nejen já, ale 
i většina našich 
hostů z nich byla 
nadšená!
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DÍVÁME SE DO BUDOUCNOSTI. S RADOSTÍ

Už více než deset let rozdáváme spo-
lu s  BMW radost. A  to nejen z  jízdy. 
Tématem loňského roku byla pro sku-
pinu CarTec modernizace a  rekon-
strukce našich showroomů v  Ostravě 
a  Liberci. Letos se připravujeme na 
rozšíření kapacit v  Praze a  také roz-
šíříme naši nabídku v  Ostravě o  vozy 
z divize M. 

Společnost CarTec Group vznikla 
v roce 2002 a rok nato začala zastupovat 
značku BMW. Dnes je CarTec největším 
prodejcem vozů s  modrobílou vrtulí na 
kapotě a  svými nadstandardními služ-
bami se hrdě hlásí k  prémiové hodnotě 
mnichovské automobilky.

Kvalita služeb a  proklientský přístup 
jsou totiž hlavním krédem všech zaměst-
nanců CarTecu na všech úrovních služeb. 
Ať už si přijdete pro nový vůz, budete vy-
bírat ze zánovních vozů, chcete si pořídit 
nový motocykl BMW Motorrad, nebo 
přivezete svůj automobil do servisu, vždy 
se o vás snažíme postarat v souladu s mot- 
tem „Proveď vše bezchybně napoprvé 
k maximální spokojenosti zákazníka“.

Kromě prodeje vozů v  našich dealer-
stvích nabízíme ale i  celou řadu dalších 
služeb spojených s financováním, regist-
rací a pojištěním automobilů, kompletní 
servisní služby včetně karosářských a la-
kýrnických prací i STK. Mimo to je u nás 

možné zapůjčit si originální transportní 
vybavení, například střešní nosiče. Nabí-
zíme také originální oblečení a  doplňky 
z kolekcí BMW Lifestyle. Protože BMW 
je styl.

Historie skupiny CarTec se začala psát 
v  Ostravě a  společnost dnes působí na 
dalších třech místech České republiky. 
Od roku 2009 v  Liberci, od roku 2012 
v Praze a od roku 2013 v Olomouci, kde 
v  rekordním čase vyrostl vůbec nejmo-
dernější showroom společnosti.
V loňském roce pak prošel kompletní re-
konstrukcí podle nejnovějších standardů 
BMW mateřský showroom, který najde-
te v samém srdci Ostravy. 

1 247 PRODANÝCH 
VOZŮ. DĚKUJEME!
Skupina CarTec dokázala v  roce 2014 
prodat 1 247 nových vozů BMW. Je to 
poprvé, co se v  České republice podařilo 
prodat dealerstvím patřícím do jedné sku-
piny více než jeden tisíc vozů. Máme z toho 
upřímnou radost. Hlavní poděkování však 
patří vám, našim klientům. Přestože z to-
hoto čísla máme velkou radost, znamená 
pro nás také velký závazek – udržet si svou 
kvalitu a  také vaši přízeň. Vaší loajality si 
velmi vážíme a budeme se snažit vám stále 
poskytovat kvalitní a ještě lepší služby.   

50. ROČNÍK SE BLÍŽÍ
CarTec Group oficiálním dodava-
telem vozů BMW 50. ročníku MFF 
Karlovy Vary
Již v těchto dnech se intenzivně připra-
vujeme na 50. ročník Mezinárodního 
filmového festivalu v  Karlových Varech. 
Stejně jako loni budeme v  rámci festi-
valového týdne pořádat pro své klienty 
a  hosty golfový turnaj a  večírek, pro 
festivalové návštěvníky opět chystáme 
flotilu předváděcích vozů ze stáje BMW. 
U příležitosti tohoto jubilejního ročníku 
připravujeme pro klienty také speciální 
edici vozů za zvýhodněné ceny. Více in-
formací získáte u svého prodejce.  

Když se dostavíte osobně, už ode 
dveří vás s  úsměvem na tváři při-

vítá ženská divize CarTecu Praha. Každé 
ráno pro vás s  pověstnou radostí připra-
vujeme vynikající italskou kávu, máme 
pro vás připravený denní tisk, a co je nej-
důležitější – každé ráno pro vás pečeme 
čerstvé pečivo, koblihy, mu¸ny, občas 
medovník a  jindy bábovku… Není pak 
divu, když se Prahou proslýchá, že recep-
ce CarTecu je proslulá tím, že tam mají ty 
nejlepší buchty! 

Práce na recepci není jen tak, každý den 
se pro vás snažíme sladit svoje outfity, a to 
pro tři dámy není lehká věc! 

CO JSTE NETUŠILI 
A BÁLI SE ZEPTAT
Věděli jste, že každá z  recepčních musí 
znát vaše auto, nebo alespoň najít tu 
správnou tabulku, databázi nebo graf, kde 
se o  něm vše dozví? Ale schválně, kolik 
toho na oplátku víte vy o  naší recepci? 

Dovolte nám malý kvíz a  nestyďte se jej 
vyplnit. Na recepci vám rády dáme naši 
CarTec propisku, která vám zaručeně po-
může správně vyplnit odpovědi. 

Nejprve o nás třech: Jsme tmavovláska, 
brunetka a  blondýnka a  naše jména jsou 
Marianna Lucká, Lucie Sobolová a Kris-
týna Růžičková. Dokázali byste správně 
přiřadit jména k barvě našich vlasů? 

Další otázky budou ještě kompliko-
vanější: Která z  nás studovala hru na 
piano? Která z  nás tráví i  několik dní 
v týdnu v jiné zemi? Která z nás se vě-
novala latinskoamerickému tanci?

Není to zas tak úplně jednoduché, viď-
te? Tak zkusme další! Která z nás v mi-
nulosti pracovala v estetickém studiu? 
Která z  nás umí hrát golf a  strávila 
v  golfových rezortech nejvíc času? 
Která z nás má tetování?

Další série otázek bude zase o něco ná-
ročnější a  tentokrát se bude týkat vzdě-
lání: Věděli jste, že každá z  dam pražské 
recepce má vysokoškolské vzdělání, ať 
už na bakalářské, nebo magisterské úrov-
ni? Zkuste správně přiřadit univerzi-
tu ke každé z  pražských recepčních:  
1) Universität Wien, Ekonomická fakulta, 
obor Mezinárodní obchod, 2) Prešovská 
univerzita, Sociální a  mediální studia, 
3) Univerzita Jana Ámose Komenského 
Praha, obor Marketingová/komerční ko-
munikace.

Zahrnuly jsme vás spoustou informací, 

teď je jen na vás, jak s nimi naložíte! Ono 
totiž není vůbec lehké chlubit se a  navíc 
tak, aby to znělo skromně… Ale trocha 
odlehčení ještě nikoho nezabila.

Doufáme, že jste se s pražskou recepcí 
BMW CarTec seznámili o něco více. Stej-
ně jako každá jiná, i  naše práce má svůj 
příběh. Každým dnem se s vámi potkává-

me, jste pro nás inspirativní, zábavní, lidé 
obyčejně neobyčejní. Je nám ctí s  vámi 
pracovat. Jsme rády, že patříte do světa 
CarTec, a  ještě víc za to, že my můžeme 
být součástí vašeho světa. 

Děkujeme za vaši přízeň.  
Za asistentky servisu Marianna Lucká

CARTEC PRAHA, DOBRÝ DEN!
Rozhodli jste se, že zavoláte 
k nám do pražského CarTecu? 
To dobře děláte! V telefonu se 
vám totiž příjemným tónem 
ozve: „Dobrý den, BMW 
CarTec Praha, jak vám mohu 
pomoci?“ Sympatický hlas 
jedné ze tří recepčních vás 
provede nákupem i servisem 
vašeho vozu. 
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BMW X6: SÁZKA NA VÝJIMEČNOST

BMW s  označením X6 bylo zpo-
čátku automobilovými kritiky 

přijato s velkými rozpaky, později se z něj 
stal díky zákazníkům bestseller, který po-
tvrzují prodeje ve výši více než 260 tisíc 
kusů. Nové BMW X6 nastavuje v  seg-
mentu prémiových SUV mnohá nová 
měřítka. Je nejenom vyzývavě extrovert-
ní, má ještě rozsáhlejší sériovou výbavu 
a  široké možnosti další individualizace, 
ale svými průkopnickými prvky v oblasti 
infotainmentu a  pokročilými možnost-
mi konektivity dokazuje, že nové cesty 
se v  automobilovém průmyslu dají stále 
nacházet.

DRUHÉ A LEPŠÍ
Design druhé generace BMW X6 na-
vazuje na charakteristické linie svého 
předchůdce. Nový model kombinuje ro-
bustní zevnějšek modelů X s  věhlasnou 
sportovní elegancí karoserie kupé. Při po-
hledu na přední část pozorovatele okam-  
žitě zaujme charakteristicky tvarovaná 
dlouhá kapota, přední nárazník ve tvaru 
písmene X a obzvláště zvýrazněný vzhled 
BMW ledvinek. Samostatnou kapitolou 
nového modelu X6 jsou standardně dodá-
vané bixenonové světlomety s  výrazným 
trojrozměrným designem, které sahají od 
ledvinek masky chladiče až po boční pa-
nely. Na přání lze samozřejmě objednat 
adaptivní LED světlomety.

Vyšší posez v  novém BMW X6 zaru-
čuje vyšší úroveň bezpečí a  také benefit 
ve formě maximálního omezení mrtvých 
úhlů v  okolí vozu. Dokonalá ergonomie 
interiéru s  výjimečnou kvalitou mate-
riálů vytvářejí dokonalé prostředí pro 
mimořádné jízdní zážitky i  za jeho vo-
lantem. Dojem maximální individuality 
dotváří horní panely přístrojové desky 
potažené vysoce kvalitní kůží s  černým 
dekorativním prošíváním. Osobitý styl 
nového BMW X6 se vyznačuje speci-
fickým sportovním koženým volantem 
s  multifunkčními tlačítky a  páčkami řa-
zení, sportovně tvarovanou hlavicí voliče 
převodovky a  zadními samostatnými 
sedadly, mezi nimiž se nachází několik 
odkládacích schránek. Nová generace 
BMW X6 nabízí své posádce příkladnou 
praktičnost i  zásluhou zadních sedadel, 
dělených a sklopných v poměru 40:20:40. 

Zavazadlový prostor za nimi má objem od 
580 do 1 525 litrů, a  to je o  75 litrů více 
než u předchůdce! 

ČTYŘIKRÁT VÍCE ZÁŽITKŮ
Díky vývoji koncepce Sports Activity Cou-
pé má nové BMW X6 k dispozici bohatší 
škálu vlastností, než měla první generace 
tohoto modelu. Největší změnou bylo vy-
užití vysokopevnostní legované oceli, kte-
ré patří mezi přednosti inteligentní lehké 
konstrukce. Podvozku vůbec byla věnová-
na velká péče a pro maximální individua-
lizaci jízdy má nové BMW X6 připraveno 
několik podvozkových paketů v kombinaci 
s inteligentním systémem pohonu. 

Vyšší posez 
v novém BMW 
X6 zaručuje
vyšší úroveň 
bezpečí a také 
benefit ve formě 
maximálního 
omezení mrtvých
úhlů v okolí vozu.

Pokud jde o prémiový segment, 
je třeba jednoznačně počítat 
se značkou, která již mnoho let 
určuje nové trendy – s BMW. 
Průkopníkem a leaderem 
nového segmentu, který mni-
chovská automobilka nazývá 
SAC (Sports Activity Coupé), 
je samozřejmě jeho zakladatel 
uvedený na trh v roce 2008. 

Připravil: Jan Dvořák

Nové BMW X6 je samozřejmě sériově 
vybaveno systémem xDrive. Podvozkový 
paket Comfort zahrnuje aktivní tlumiče 
Dynamic Damper Control a  vzduchové 
odpružení s  udržováním světlé výšky 
na zadní nápravě. Adaptivní podvozek 
Dynamic umožňuje ještě lepší využi-
tí dynamického potenciálu vozu, jeho 
součástí je totiž aktivní zadní diferenciál 
Dynamic Performance Control a  sys-
tém adaptivních stabilizátorů Dynamic 
Drive.

Adaptivní podvozek Professional při-
náší to nejlepší z obou podvozkových pa-
ketů, a tím nabízí nejvyšší možnou úroveň 
jízdní dynamiky a  komfortu. Nakonec 
Adaptivní M podvozek pro maximálně 
sportovní jízdní projev kombinuje ak-
tivní tlumiče Dynamic Damper Control 
a  vzduchové odpružení s  udržováním 
světlé výšky na zadní nápravě s  nekom-
promisně sportovním nastavením.

SÍLA, KOMFORT 
I BEZPEČNOST NA DRUHOU
Srdce vozu BMW utváří charakter celého 
automobilu. Nové BMW X6 přichází na 
trh se třemi výkonnými motory, z  toho 
jsou dva vznětové (xDrive30d, M50d) 
a  jeden zážehový (xDrive50i). Výkonové 
spektrum se pohybuje mezi 190 kW/258 k  
až 330 kW/450 k. Od jara 2015 je dále 
očekáván příchod dalších motorizací, 
xDrive35i (225 kW/306 k) a xDrive40d 
(230 kW/313 k). 

Pro všechny motorizace je samozřej-
mostí plnění emisní normy EURO 6 



a  spojení s  8stupňovou sportovní převo-
dovkou Steptronic, která je nejlepší na 
trhu, je příslibem těch nejlepších jízdních 
zážitků za volantem BMW. 

Nové BMW X6 přichází s  velmi bo-
hatou výbavou, aby řidičům i  cestují-
cím nabídlo radost z jízdy typickou pro 
značku BMW. Ukázkovým příkladem 
je extrémně široká nabídka služeb sys-
tému BMW ConnectedDrive, v  níž je 
mnichovská automobilka opět krok 
před svou konkurencí. Inovativní asis-
tenční systémy a mobilní služby zvyšují 
aktivní bezpečnost i komfort a umožnu-
jí ještě jednodušší a  pohodlnější využí- BMW X6 JAKO HVĚZDA VEČERA

Vize, jak klientům představit nové BMW X6, byla pro společnost CarTec Group zce-
la jasná: zaměřit pozornost klientů pouze na vůz! Proto se během oficiálních předsta-
vení v Olomouci, Ostravě, Liberci a Praze stalo hlavní hvězdou večera BMW X6, a to 
ve vrcholné motorizaci M50d. 

Během jednotlivých večerů dynamiku vozu doplňovalo duo DJs Lukas Bury a Dee- 
Saxx, kteří spojením taneční hudby se saxofonem předváděli skvělá vystoupení. Již 
tradičně večery provázel zkušený moderátor Jiří Wrobel, nicméně informací o no-
vém voze se zájemcům dostalo od produktového specialisty BMW Norberta Mikul-
ce. Ten velmi poutavou a energickou formou klientům představil, v čem se nová X6 
liší od té předchozí a proč je o několik kroků napřed před konkurencí. Vysvětlil rov-
něž význam nových technologií použitých v tomto voze včetně systému BMW Con- 
nectedDrive a v neposlední řadě představil i nové podvozky, které nová X6 nabízí.

Ve všech dealerstvích skupiny CarTec byl během představení připraven pro klien-
ty vynikající catering. V Olomouci jej připravil pan Sedláček, ostravskou akci si na 
starost vzali pan Dvořáček a restaurace Stará kuželna a v Liberci a Praze živě vařil 
a osobně servíroval „kluk v akci“ Filip Sajler a jeho Perfect Catering tým. K dispozici 
byl také po celý večer bar s míchanými drinky, víny či proseccem.

Věříme, že se nové BMW X6 všem líbilo a že si klienti všechny večery dostatečně 
užili. Již nyní pracujeme na říjnovém představení nového BMW X1 a hlavně vlajkové 
lodi značky – BMW řady 7.
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vání zábavních, informačních a  komu-
nikačních služeb. 

Kromě systému pro udržování nasta-
vené rychlosti s  brzdnou funkcí je sou-
částí standardní výbavy nového BMW 
X6 také bezpečnostní systém Driving 
Assistant. Tento kamerový asistent za-
hrnuje systém varující před nechtěným 
opuštěním jízdního pruhu, hrozící čelní 
srážkou nebo před srážkou s  chodcem 
a disponuje brzdnou funkcí. Na přání je 
možné bezpečnost pro posádku rozšířit 
také o  systém Driving Assistant Plus, 
který obsahuje funkci automatického 
udržování rychlosti při jízdě v kolonách, 

systém aktivní ochrany BMW Night Vi-
sion usnadňující identifikaci lidí i zvířat 
i na velkou vzdálenost či BMW Selective 
Beam Assistant, který nabízí optimali-
zované využití dálkových světel s doplň-
kovými LED mlhovými světly, a  mnohé 
další systémy.

VÝKON MÁ JMÉNO M
Pro nové BMW X6 je typický obzvláště 
široký výběr volitelných doplňků vytvá-
řejících další prostor pro přizpůsobení 
charakteru, luxusu a  dynamiky nového 
BMW X6 požadavkům jednotlivých zá-
kazníků. Nové BMW X6 je díky svým at-
letickým proporcím a dynamické siluetě 
vozem, k  němuž se tyto prvky více než 
hodí. Díky aerodynamickému paketu lze 
autu dodat ještě dynamičtější a  svalna-
tější look. Doplňkem charizmatické pří-

dě vozu BMW X6 muže být splitter, tedy 
prvek usměrňující proudění vzduchu 
vyrobený z lehkého a odolného karbonu. 
Stejnou roli mají další dva doplňky zádě 
auta – karbonový spoiler a zadní difusor 
pro nárazník vozu, jenž je vyroben ze 
stejného materiálu. V  rámci tohoto pří-
slušenství mohou zákazníci volit mezi 
čtyřmi designy dvoubarevně lakovaných 
odlehčených ráÀů o průměru 21 palců.

Interiér vozu lze rovněž individuali-
zovat nejrůznějšími prvky vyrobenými 
ze špičkových materiálů. Jde například 
o  pedály z  nerezové ušlechtilé oceli, 
karbonovou hlavici voliče automatické 
převodovky anebo nástupní prahy z  ne-
rezové leštěné oceli. Velmi příjemným 
a efektním doplňkem je volant z alcanta-
ry. Skvěle se drží a umocňuje pocit doko-
nalé kontroly nad vozem.
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Golfových turnajů se během Meziná-
rodního filmového festivalu v Karlových 
Varech koná hned několik, žádný z nich 
však v loňském roce nevzbudil tolik 
pozornosti jako prestižní RWE Cup. 
Během něj se totiž jedné hráčce podařilo 
poslat míček do čtvrté jamky na jednu 
ránu! Tento málo vídaný golfový zázrak 
byl o to vzácnější, že se jednak dosud 
na této jamce ještě nikomu nepodařil, 
a také proto, že za tento výkon byla 
v turnaji vypsána odměna v podobě 
výhry automobilu BMW řady 6 Cabrio 
od společnosti CarTec Group. Poslední 
souhrou náhod bylo, že novopečená 
majitelka automobilu BMW je klientkou 
společnosti CarTec Group!

Hole in One 
ve Varech

AKCE ROKU 2014
POMÁHAT NÁS BAVÍ!
CarTec Group je společensky 

odpovědnou firmou, a  tak vedle svého 
podnikání vždy reaguje na nějaký spole-
čenský problém. Každoročně nejen při-
spívá na mnoho charitativních projektů, 
pomáhat nebo dělat radost druhým ji 
navíc baví! 

V  loňském roce společnost CarTec 
Group participovala hned na několi-
ka charitativních projektech. Věnovala 
například finanční částku 100 000 Kč 
Sportovnímu klubu vozíčkářů Ostrava 
– darovaná suma tak pokryje celoroční 
náklady na chod klubu. Šek na zmíněnou 
částku byl zástupcům klubu slavnostně 
předán během ukončení červnového gol-
fového turnaje BMW Golf Cup Interna-
tional 2014 v golfovém resortu Ostravice. 
V rámci téhož turnaje byl zároveň předán 
šek ve výši 130 000 Kč Nadačnímu fon-
du společnosti J&T v  rámci kampaně 
Hledáme rodiče, která hledá domovy pro 
opuštěné nebo ohrožené děti. 

1 BMW A FILM
Asi nejdůležitější událostí roku 

2014 bylo spojení nejvýznamnější kul-
turní akce svého druhu v  České repub-
lice se značkou BMW. Už na jaře bylo 
oznámeno, že novým oficiálním vozem 
49. Mezinárodního filmového festivalu 
v  Karlových Varech se stane právě tato 
automobilka. K užívání byla významným 
hostům připravena flotila šedesáti auto-
mobilů této značky. Vůbec poprvé v  his-
torii této významné filmové události byl 
k dispozici také nový elektromobil značky 
BMW i3. Jako lázeňské shuttle vozy spo-
lečnost CarTec Group vyčlenila dvaačty-

2 ČISTÁ ENERGIE BMW
Jedním z  důležitých festivalových 

golfových turnajů byl ten pořádaný 
pro klienty společnosti CarTec Group. 
Účastníkům golfového turnaje s  názvem 
BMW CarTec Clean Energy Golf Tour-
nament bylo k  dispozici ubytování ve 
dvou pětihvězdičkových karlovarských 
hotelech. V  podobě návštěvy filmových 
představení, degustačních menu anebo 
lázeňské péče bylo rovněž postaráno 
o  nehrající doprovod golfistů. Turnaji 
předcházela i jej následně uzavírala party, 
kterou si účastníci vychutnali stejně jako 
bitvu mezi jamkami. Výtěžek z turnaje byl 
věnován univerzitnímu výzkumu elekt-

řicet vozů řad 5 a  7, hosté využívali také 
služeb osmi limuzín řady 7 ve verzi Long, 
elektromobilů BMW i3 jezdilo v  Karlo-
vých Varech deset. 

Lázeňští i filmoví hosté se navíc s celou 
nabídkou automobilky BMW mohli do-
podrobna seznámit i v rámci BMW zóny, 
kde bylo k testovacím jízdám připraveno 
třináct aut této značky. Tým osmnácti 
zaměstnanců společnosti CarTec Group 
v  průběhu konání festivalu uskutečnil 
více než tři stovky testovacích jízd, během 
nichž se návštěvníci lázeňského města 
mohli dopodrobna seznámit s  tím, co si 
BMW představuje pod pojmem „radost 
z jízdy“.

romobility a dva šeky ve výši 300 000 Kč  
předal zástupcům pražského ČVUT a Vy-  
soké školy báňské v  Ostravě majitel spo-
lečnosti CarTec Group s. r. o. Karel Ka-
dlec.

3 CHUŤ TENISOVÉHO 
VÍTĚZSTVÍ

Již od roku 2008 je společnost CarTec 
Group hrdým partnerem a  zároveň i  pře-
pravcem českého fedcupového týmu. 
Spolu s českými tenistkami mohla poprvé 
slavit triumf v  tomto turnaji v  roce 2011, 
kdy naše hráčky ve finále porazily Rusky, 
o rok později si chuť vítězství spolu s děvča-
ty vychutnala i ve finále proti Srbsku. Přes-
tože v roce 2013 našim tenistkám vítězství 
uniklo, o to větší radost mohly mít z loňské-
ho finále Fed Cupu hraného na začátku lis-
topadu v pražské O2 Areně. A společnost 
CarTec Group byla opět u toho! České te-
nistky zde v bitvě s Němkami opět ukázaly, 
kdo právě vládne ženskému týmovému te-
nisu. Naší největší hvězdou byla samozřej-
mě Petra Kvitová, která je již od roku 2011 
ambasadorkou značky BMW, loni na jaře 
se po její bok připojila i týmová spoluhráč-
ka Klára Koukalová.

3 2

1
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Skupina CarTec neustále pracuje 
na zdokonalování svých služeb. 

Nejinak tomu je i v CarTec Group Ostra-
va, kde zavádí zcela nový formát předání 
nového vozu, a to Premium handover, ne-
boli Prémiové předání nového vozu.

Předání vozu probíhá v  diskrétním 
a  komfortním prostředí předávací míst-
nosti v předem dohodnutém termínu. Za-
číná občerstvením, seznámením a vyříze-
ním potřebných dokumentů. To hlavní ale 
najdete v druhé části předávací místnosti, 
kde čeká nový vůz BMW skrytý pod plach-  
tou či s dárkovou mašlí. 

Jeho předávání se v  CarTec Group 
zhostí Product Genius, který je zcela 
k dispozici pouze klientovi a jeho dopro-
vodu, a  to po celou dobu potřebnou pro 
předání vozu. Klient dostává veškeré in-
formace o  svém voze, o  jeho ovládání či 
specifických prvcích výbavy. Veškeré ná-
vody a tipy si zkusí ihned a prakticky.

Po dokončení prezentace vozu obdr-
ží klient dárek a  třeba i  společné foto se 

svým novým vozem. Vyjíždí s  předávají-
cím na krátkou testovací jízdu, při které 
si vyzkouší základní manipulaci s vozem 
a jeho ovládání v provozu. Po zodpovězení 
posledních dotazů odjíždí klient se svým 
novým BMW domů. To ale není vše…

Následuje tzv. „Druhé předání“, které si 
předávající domluví s klientem. To slouží 
k dovysvětlení funkcí vozu či k dotazům, 
které vyplynou při jeho užívání. Může být 
provedena testovací jízda či konzultace 
s pracovníkem servisu.

V CarTec Group věří, že stávající i noví 
klienti Prémiové předání nového vozu 
ocení a  užijí si jej pod heslem: Předání 
vozidla je silným a emotivním zážitkem, 
který klient rád sdílí se svými nejbližšími 
a podělí se o něj se svými přáteli.

NOVÝ VŮZ SI PŘEBÍRÁTE JEN 
PÁRKRÁT ZA ŽIVOT

KALENDÁŘ AKCÍ 2015
Kalendář akcí, jichž je CarTec partnerem a na nichž vozy BMW jistojistě nebu-
dou chybět, je letos opět velmi bohatý. Přijměte pozvání na některou z nich…

6. 3. – 8. 3. 2015 Utkání 1. kola Davis Cupu Česko – Austrálie, 
  Ostrava, ČEZ Aréna
18. 4. - 19. 4. 2015 Semifinále Fed Cupu Česko – Francie, Ostrava, ČEZ Aréna
27. 4. – 3. 5. 2015 J&T Banka Prague Open 2015, mezinárodní tenisový turnaj 
  žen, Areál TK Sparta Praha
26. 5. 2015  IAAF World Challenge Zlatá tretra Ostrava
12. 6. – 14. 6. 2015 BMW Golf Cup International, Golf Club Ostravice
3. 7. – 12. 7. 2015 Jubilejní 50. ročník Mezinárodního filmového 
  festivalu Karlovy Vary
28. 8. – 29. 8. 2015 BMW Golf Cup International, Loreta Golf Club Pyšely
7. 9. – 22. 9. 2015 15. ročník mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova 
  Praha 
říjen 2015   Uvedení nového BMW řady 7

Součástí 
PREMIUM 
HANDOVER je 
i krátká testovací 
jízda, při které si 
klient vyzkouší 
základní 
manipulace 
s vozem a jeho 
ovládání 
v provozu.
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MOTOCYKLOVÉ NOVINKY 
V PLNÉ PARÁDĚ

R 1200 GS
Bestseller mezi cestovními endu-

ry dostane stejný motor jako letošní  
R 1200 GS Adventure. Agregát s těžším 
setrvačníkem a  přidaným tlumičem vi-
brací oceníte na dlouhých trasách díky 
kultivovanějšímu a  klidnějšímu chodu. 
Nově si můžete GS dovybavit také asi-
stentem řazení a systémem bezklíčkové 
spínací skříňky. 
Stejně si polepšil také mohutnější mo-
del R 1200 GS Adventure, u  něhož 
si navíc můžete nově zvolit snížené 
odpružení. 

R 1200 RT, K 1600 GT A GTL
Velké cesťáky budou mít už v  základní 
výbavě dynamickou kontrolu trakce 
DTC. Rozšířená je také nabídka volitel-
né výbavy – za příplatek si nově můžete 
pořídit bezklíčkovou spínací skříňku, 
denní svícení a  asistenční systém pro 
rozjíždění do kopce.
 
K 1300 S MOTORSPORT
Šarm, elegance a síla. To vše má model 
K 1300 S v genech. V případě speciální 
verze zvýrazňuje sportovní charakter 
stroje povedená kombinace týmových 
barev BMW Motorsport a  neméně vy-
dařené příslušenství: laděná koncovka 
výfuku od Akrapoviče, přední i  zadní 
stupačky HP či kola HP. Speciálka po-
těší i tmavým větrným štítem.
 
R 1200 R
Původně klasický roadster prošel omla-
zovací kúrou. Přepracovaný stroj má 
velké charizma a  neskrývá dynamický 
a  sportovní charakter. Pracuje jako 
výkonný univerzál, pohání ho přitom 
stejný dvouválcový boxer, jaký BMW 
používá v modelu R 1200 GS. 

R 1200 RS 
Další novinka koncepčně vychází 
z  nového R 1200 R. Zkratka RS zna-
mená Reise und Sport a  symbolizuje 
sportovně-cestovní zaměření modelu. 
Přední polokapotáž a  vzpřímenější 
jízdní pozice předurčují tuto motor-
ku ke komfortnímu cestování na delší 
vzdálenosti.
 
S 1000 RR 
Jeden z  nejlepších supersportů na svě-
tě se znovu posunul o  kus dál. Kapota 
má nový tvar i barvy, změny se ale ode-
hrály i  na méně viditelných místech – 

POMŮŽEME VÁM DOMA 
I V ZAHRANIČÍ
Pokud běžná údržba nestačí, v ostravském CarTecu se o motocykl postarají. Kvali-
fikovaní mechanici, kteří s vámi sdílejí stejnou vášeň pro jednu stopu, špičkové vy-
bavení včetně nejmodernější počítačové diagnostiky od BMW a originální náhradní 
díly vyráběné pod přísnou kontrolou bavorské značky – to vše je dokonalou zárukou 
prvotřídního servisu. 

Díky výjimečné službě BMW Motorrad Mobility Service, kterou získáte při za-
koupení nového motocyklu na 3 roky od data první registrace, máte navíc jistotu, že 
o vás bude postaráno, ať už vyrazíte kamkoliv. Kdekoli po Evropě můžete v případě 
problémů využít bezplatný a neomezený servis – zahrnuje pomoc při poruše přímo 
na místě, odtah k nejbližšímu partnerskému servisu, další cestu taxíkem, přenocová-
ní v hotelu nebo třeba zajištění náhradního vozidla. 

Roadshow  duben/květen, CarTec Ostrava 
RR Days  20. – 21. května, automotodrom Brno
GaPa  3. – 5. července, Garmisch-Partenkirchen

Vítr ve vlasech a radost z jízdy 
na dvou kolech. I takový může 
být rok 2015, když si vyberete 
některý z motocyklů BMW. 
Bavorská značka i pro letošek 
vyrukovala s řadou povedených 
novinek, které ocení všichni 
motorističtí fajnšmekři, ať už 
sedlají cestovní endura, su-
persporty, či „naháče“. A jestli 
nemáte jasno, po které motorce 
sáhnout, můžete si v CarTecu 
objednat zkušební jízdu 
a zjistit to.

Připravil: Marek Dawid

Už se to blíží. Připravte 
motorku na sezónu
Nová sezóna je na spadnutí. Nejspíš už stříháte metr a těšíte se, až budete moci 
vyrazit. Před jejím startem ale věnujte své motorce důkladnou péči. Postarejte se 
především o baterii – pokud jste ji na podzim uložili na teplé místo nebo připojili na 
udržovací nabíječku, stačí zkontrolovat hladinu elektrolytu, zkontrolovat a očistit 
kontakty a následně namontovat. 

Nezapomeňte ani na pneumatiky, které při dlouhém stání ztrácejí tlak. Pečlivě je 
zkontrolujte a dohustěte na předepsané hodnoty. Tlumiče zimní odstávkou nijak 
zvlášť netrpí, přesto je užitečné zkontrolovat jejich těsnost. S podvozkem samozřej-
mě souvisí i kontrola řetězu. 

Po dlouhém stání v garáži je potřeba motocykl rovněž očistit a ošetřit speciálními 
přípravky, které ho ochrání před sluncem, deštěm a dalšími povětrnostními vlivy. 

V neposlední řadě myslete i na své zdraví a bezpečnost. V prodejnách BMW Life- 
style v dealerstvích CarTec najdete širokou nabídku kvalitního oblečení a doplňků 
pro motorkáře z řady BMW Motorrad. Pokud si nebudete kupovat novou výbavu, 
impregnujte své starší kožené oblečení a obuv. Na textil použijte speciální sprej. 
Dobře udržované a impregnované oblečení vydrží déle a při nepřízni počasí vás lépe 
ochrání. 

MOTORISTICKÉ AKCE 2015

v  motoru a  geometrii. S  váhou 204 kg 
a  výkonem 199 PS budete na závodní 
trati jen obtížně hledat rovnocenného 
soupeře. Jízdu zpříjemní elektronicky 
řízený podvozek, kontrola trakce, spor-
tovní ABS, jízdní režimy, asistent řazení 
a podřazování a kovaná kola.

S 1000 XR 
Vyberte si trasu a  vydejte se na cestu. 
Zbrusu nová cestovní motorka vás od-
veze kamkoliv. Vysoký štítek, široká 
řídítka a 840 mm vysoké sedlo vám po-
skytnou pohodlnou vzpřímenou pozici, 
ať už vyrazíte jakýmkoli směrem. Uni-
verzální cesťák S  1000 XR spadá mezi 
čtyřválce, písmeno X v názvu napovídá, 
že nepotřebuje pouze hladké asfaltky.
 
F 800 R 
Naháč, který vždy vybočoval z  řady. 
A platí to i u letošní verze – oceníte kos-
metickou úpravu vzhledu, ale především 
modernizaci motoru a převodovky. Díky 
těmto zásahům je inovovaný motocykl 
o poznání svižnější v nižších rychlostech. 

R 1200 GS

K 1300 S 

F 800 R



9

CARTEC NEWS

DIVIZE M: EXPERTI 
NA VÝKONY A RADOST

Sport byl pro BMW vždy moc-
nou hybnou silou. V  sedmdesá-

tých letech patřily jeho modely k  nej-
oblíbenějším závodním autům a vítězily 
v jednom závodě za druhým. Od polovi-
ny šedesátých let se značka prosazovala 
také v šampionátu formule 2, kde týmy 
bez motoru BMW prakticky neměly 
šanci na úspěch.

Automobilka sice v  motoristickém 
světě dominovala, ale neměla dostateč-
né kapacity na to, aby zvládla uspokojit 
rostoucí poptávku po přibroušených, 
čistě sportovních modelech. Místo ní 
tak většinu závodních vozů připravova-
ly tuningové společnosti. BMW to tak 
nemohlo nechat a  v  roce 1972 založilo 
divizi BMW Motorsport. A  začala se 
rodit legenda. 

Zpočátku se divize soustředila téměř 
výhradně na vývoj závodních vozů. Po 
M Power toužilo ale i  mnoho obyčej-
ných příznivců značky BMW. V  roce 
1974 tak světlo světa spatřila první ostrá 
řada 5 se silným motorem a odladěným 
podvozkem i brzdami. 

REVOLUČNÍ PĚTKA
„Em pětka“ způsobila převrat ve světě 
sportovních vozů. Zatímco do té doby 
se vyráběly jen v  malých počtech, na-
jednou jich bylo potřeba mnohem více. 
Senzační bylo i  BMW M1 z  roku 1978 
– extrémně nízké (1,14 m), extrémně 

Vozy s modrobílou vrtulí v logu 
měly jízdní dynamiky vždy na 
rozdávání a k tomu pořádné 
sportovní charisma. Ale i pi-
kantní pokrm si můžete ještě 
opepřit, když chcete. A to byl 
důvod, proč se na začátku  
70. let minulého století v BMW 
zrodila čistě sportovní divize. 
Dodnes se stará o modely s pří-
domkem M, nabízející špičkové 
výkony a ryzí esenci síly a entu-
ziasmu. 

Připravil: Marek Dawid

rychlé (265 km/h) a  extrémně drahé 
(100 tisíc marek). Přesto se po pár stov-
kách kusů zaprášilo. 
Na úspěchy prvních modelů navázaly 
další. V roce 1986 debutoval model M3 
s  fantastickým výsledkem - prodalo se 
ho více než 17 970 kusů, včetně šestiset- 
kusové série BMW M3 Sportevolution 
s  motorem 2,5 l a  ručně vyráběného 
kabrioletu, jenž vznikl v počtu 765 kusů. 
Druhá generace M5 dorazila na trh 
v  roce 1988 jako sedan a  o  čtyři roky 
později i jako kombi Touring, které uni-
kátně spojilo vlastnosti ryzího „sporťá-
ku“ a praktického vozu. Když pak dora-
zila na trh druhá generace M3, sbírala 
ocenění i  objednávky jako na běžícím 
pásu. A  tak by se dalo dlouze pokračo-
vat. 
Navíc když vedle M3 a M5, ikon divize 
M, přibývaly během let i  další modely 
s  kultovním označením. V  roce 2008 
slavila sportovní divize bavorské znač-
ky třicet let od výroby prvního sériové-

 se zabydluje v Ostravě
Společnost CarTec Group rozšiřuje svou nabídku. Svým klientům chceme dopřát 
ještě více radosti, a proto jsme se rozhodli v nově zrekonstruovaných prostorách 
představit vozy divize M. Stát se certifikovaným dealerem modelů M není úplně 
snadné. „Znamená to, že jsme museli vyčlenit tým, který absolvoval speciální 
trénink a školení určené nejen pro prodej, ale také pro servis těchto úžasných vozů. 
Dále to například obnáší mít nejméně jeden vůz M na showroomu a alespoň jeden 
předváděcí vůz. Zkrátka nepřijdou ani naši klienti v Praze, Liberci či Olomouci, pro 
M není nic daleko,“ říká majitel společnosti Karel Kadlec. 

Od dubna se můžete těšit na M4 v nádherné barvě Sakhir Orange. „Prodejem 
vozů to však nekončí, pro naše M klienty připravujeme speciální akce. Zkrátka 
držíme se naší zásady, že v CarTecu je vždy něco navíc,“ uvádí Karel Kadlec.   

ho vozu – experti na zábavu a výkony se 
tehdy dopočítali hned devíti modelů ve 
svém portfoliu a  300 tisíc vyrobených 
aut. 
Nejen historie, ale také budoucnost 
„emkových“ vozů vypadá zářivě. Dnes 

už se písmenem M chlubí i  populární 
řady X5 či X6. I ty tak svým majitelům 
dokáží naservírovat pořádnou porci síly 
a radosti. Láska k rychlosti a špičkovým 
výkonům zkrátka nerezaví. Naopak – 
prohlubuje se. 

Nejen historie, 
ale také 
budoucnost 
„emkových“ vozů 
vypadá zářivě.
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NOVINKA PLNÁ PŘEKVAPENÍ
BMW ŘADY 2 ACTIVE TOURER

SVIŽNÝ DYNAMICKÝ 
DESIGN

Základem designu všech modelů BMW 
je originální silueta. Podle ní poznáte 
tato vozidla na první pohled. Je založena 
na vyvážených proporcích využívajících 
dlouhého rozvoru náprav a krátkých pře-
visů vpředu a vzadu, klasika všech klasik 
je zejména přední část. Výrazně tvarova-
ná kapota motoru přecházející do masky 
chladiče sama o sobě působí velmi dyna-
micky. Originalitu karoserie zvýrazňuje 
právě tato maska, která je umístěna níže 
než velké světlomety, tento prvek známe 
z  modelu Coupé. Světlomety disponují 
buď klasickou xenonovou technologií, 
nebo jako výbavou na přání moderní 
technologií bi-LED.

Zaměříme-li se na bok vozu, určitě 
zaujmou dvě viditelné linie stoupající 
k zadní části. Obdobně jako přední mas-
ka a esteticky tvarovaná litá kola to jsou 
prvky prozrazující dynamiku vozu. 

Ve stejném duchu se pokračuje i vzadu, 
navíc opticky působí zadní část jako hod-
ně široká. Ke sportovnímu vzhledu při-
spívá také zadní spoiler. Zajímavým de-
tailem je stěrač ukrytý právě uvnitř něj. 

KOMPAKTNÍ VNĚJŠÍ 
ROZMĚRY
Nové BMW znamená další průnik do 
segmentu kompaktů. Když napíšeme, že 
auto měří na délku jen 4 342 mm, na šířku 
má 1 800 mm a na výšku 1 555 mm, mož-
ná ve vás nahlodá červíček pochybnosti, 
jestlipak bude uvnitř dost místa? Hned 
musíme reagovat, že vzhledem k velkému 
rozvoru náprav (2 670 mm), promyšle-
né konstrukci nejmodernější platformy 
a také využití koncepce „vše vpředu“ bu-
dete hodně příjemně překvapeni.  

Vše začíná pohodlným nastoupením 
do vozu (případně vystoupením z  něj), 
které je dáno širokými dveřmi s  velkým 
úhlem jejich otevření. 

Strukturovaný styl přístrojové desky 
a  výplní dveří je rozdělený do jednotli-
vých vrstev, což je nesmírně působivé. 
Již tradičně je přístrojová deska orien-  
tována na řidiče. Tvar a pojetí jednotli-
vých přístrojů je jasný – čitelný a  sou-
časně nádherný. Kdo by snad chtěl 
diskutovat o prémiovosti novinky, nechť 
se zaměří na úroveň kvality řemeslné-
ho zpracování a  použití high-endových  
materiálů. Zájemci mají navíc díky širo-
kému výběru čalounění, stupňů výbavy 
a barevných kombinací velkou možnost 
personalizace interiéru. Vedle základní 
verze jsou nabízeny také varianty Sport 
Line, Luxury Line a  nejnověji M spor-
tovní paket.

A to není všechno – kdo má buď man-
želku horující pro stále nové a  nové ko-
berce, nebo kdo převáží dlouhé sportovní 
náčiní, může sklopit ještě opěradlo seda-
dla řidičova spolujezdce a má k dispozici 
prostor o délce 240 cm. Další praktickou 
záležitostí je možnost zvednutí pod-
lahy zavazadlového prostoru a  využití 
úložného prostoru pod ní s  praktickými 
multifunkčními přihrádkami. Nesmíme 
také zapomenout, že otevírání a zavírání 
zadního výklopného víka je automatické 
a  ovládá se buď tlačítkem, nebo (když 
máte plné ruce) pohybem nohy pod zad-
ním nárazníkem.  

SPORTOVNÍ DESIGN 
MÁ ZÁKLAD VE VÝKONU
Pod kapotu novinky si můžete vybrat 
ze tří pohonných agregátů. Jedná se 

Věděli 
jste, že...
• Interiér může být vybaven centrál-
ním kontrolním displejem s designem ve 
stylu high-tech. 
• BMW 218i Active Tourer má 
zážehový tříválec! Poprvé byl použit 
u hybridního BMW i8. 
• Převodovky jsou vybaveny funkcí 
Auto Start Stop, navíc verze Steptronic 
má funkci jízdy setrvačností.
• Všechny tři agregáty splňují emisní 
normu EURO 6.
• V nabídce je celá řada prvků 
z programu BMW ConnectedDrive, 
např. asistent jízdy v kolonách, integrace 
mobilních telefonů, Head-Up Displej 
či dopravní informace v reálném čase 
RTTI.

Připravil: František Klika

Dnešní motoristé nepoža- 
dují od svého vozu pouze 
možnost přesunu z bodu A do 
bodu B. Požadují od něj spous-
tu někdy až protichůdných 
vlastností. Jedná se především 
o esteticky pojatý design, 
celkovou spolehlivost, dále 
komfort a současně až spor-
tovní jízdní vlastnosti. V ne-
poslední řadě je to praktičnost 
i velikost vnitřního prostoru 
a jeho flexibilita. To je pořád-
ná porce úkolů, ke které se 
u značky BMW připočítává 
prémiová kvalita a maximální 
bezpečnost. Novinka - BMW 
řady 2 Active Tourer - se tedy 
musí pěkně snažit. 

Výkon na 
vozovku 
přenáší nová 
šestistupňová 
manuální 
převodovka.
MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA 
INTERIÉRU
Uvnitř jsou plnohodnotná sedadla pro pě-
tici cestujících. Zadní sedadla jsou posuvná 
a  umožňují měnit prostor pro nohy nebo 
velikost zavazadlového prostoru. Ten má 
objem od 468 až do 1 510 litrů. Vzhledem 
k tomu, že lze sklopit zadní opěradla, která 
jsou dělená v  poměru 40:20:40, vznikne 
maximální prostor s rovnou podlahou.
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motorem objednat automatickou šes-
tistupňovou převodovku Steptronic. 
Pro čtyřválcové modely je k  dispozici 
osmistupňový automat Steptronic. 

Co se týče podvozku, tak i tady pokra-
čuje novinka v nejlepší tradici značky. Na 
novou podlahovou platformu s  předním 
pohonem je namontována přední nápra-
va s příčnými rameny, svislými pružicími 
a tlumicími vzpěrami. Vzadu je víceprv-
ková náprava. Toto spojení s  nebývale 
tuhou karoserií zajišťuje špičkové jízdní 
vlastnosti. Brzy bude k  dispozici i  ver-
ze s  inteligentním pohonem všech kol 
BMW xDrive.

Active Tourer příjemně překvapí

BMW a segment MPV? Díky vozu 
řady 2 Active Tourer už toto spojení 
není jen otázkou fantazie. O oče-
káváních i osobních zkušenostech 
s novinkou v portfoliu mnichovské 
automobilky jsme hovořili se zástup-
cem oddělení prodeje libereckého 
dealerství CarTec Petrem Vavruškou.

Jak jste prožíval premiéru BMW řady 2 
Active Tourer?
Realita předčila moje očekávání. Z prvních 
informací a fotografií jsem nevěděl, co si 
mám o tomto modelu myslet, a říkal jsem 
si: „Komu to budu prodávat?“ Nicméně již 
první osobní seznámení mě přesvědčilo, 
že BMW 2 AT plnohodnotně zapadne do 
flotily vozů BMW a že nejen zaplní mezeru 
v tomto segmentu, ale i výrazně pozvedne 
tento často opomíjený typ vozů.

Co vás u tohoto vozu nejvíce oslovilo?
Jak se říká, první dojem udělá nejvíc. 
A tak to přesně bylo i u mě a BMW 2 AT. 

Tento vůz na mě okamžitě fantasticky 
zapůsobil na jednu stranu svými jedno-
duchými tvary, ale zároveň moderním 
designem. Většina zájemců o tento 
segment řeší především variabilitu, pro-
stor a samozřejmě také komfort a jízdní 
vlastnosti. Skloubit tyto faktory je velice 
těžké, ale u BMW 2 AT se to maximálně 
podařilo.

Kdo je podle vás cílová skupina pro 
BMW Active Tourer? 
Tento model má dle mého názoru 
ohromné spektrum svých potenciálních 
zákazníků. Jak mladých, sportovně 
založených rodin s dětmi, tak i starších 
lidí, kterým bude vyhovovat pohodlné 
nastupování a vystupování z vozu.  

S novým modelem přišly tři motorizace. 
Jaké jsou reakce na verzi 218i, kterou 
pohání zážehový tříválec o objemu  
1,5 litru a výkonu 100 kW? 
Jakmile se na veřejnost dostala 
informace, že se do BMW 2 AT bude 
montovat tříválec, samozřejmě vzniklo 
hodně pochybností a někdy i nekom-
promisních komentářů, jako třeba 
„Konec BMW“ atd. Z vlastní zkušenos-
ti mohu říct, že s tímto motorem jsem 
najezdil několik set kilometrů, a i když 
to bude znít zaujatě, nemohu říct nic 
špatného. Pro klienta, který si tento 
vůz pořizuje především pro přesuny po 
městě, je tento motor naprosto pohodo-
vý a pro ty, kteří žádají něco živějšího, 
máme například skvělý 225i s pohonem 
xDrive a výkonem 170kW. Co dodat na 
závěr? Snad jen, že tento vůz si zaslouží 
naši velkou pozornost, neboť poptávka 
v tomto segmentu neustále roste a je 
třeba být stále na špici. Neváhejte nás 
navštívit a vyzkoušet nové BMW 2 
Active Tourer.

Petr Vavruška, prodejce nových 
vozů CarTec Liberec

NOVINKY PRO ROK 2015
NOVÁ GENERACE X1
Nejmenší z  terénních sourozenců BMW přijede na podzim v  druhé generaci. 
Vzhledem se přiblíží novým verzím větších bratrů X3, X4, X5 a X6, dostane však 
hnanou přední nápravu a pod kapotou budou i tříválce. Základní pohonnou jed-
notkou by měl být 1,5litrový tříválec o  výkonu 100 kW, dvoulitrový benzinový 
agregát pak nabídne výkon 170 kW. V X1 mohou vrnět i turbodiesely: tříválcový  
o výkonu 85 kW a dva čtyřválcové – jeden se 110 kW a druhý se 125 kW. 
BMW do budoucna počítá i s plug-in hybridem, v němž tříválec doprovodí elek-
tromotor pohánějící zadní kola. Spekuluje se i  o  vrcholné variantě X1 M, která 
by měla dostat do vínku přeplňovaný dvoulitr s výkonem 220 kW, což dělá přes 
300 koní. 

O použité technice se toho ví hodně, zato design je stále obestřený tajemstvím. 
Ze špionážních fotek se dá odhadovat, že auto bude mít kratší kapotu, dopředu 
posunuté čelní sklo a snižující se linii střechy směrem k zádi. Bude to spíše ele-
gantnější SUV než kombík, který X1 připomíná dnes. 

FACELIFT NA „JEDNIČKU“
Kompaktní BMW řady 1 je na trhu už téměř deset let a k blížícímu se výročí do-
stalo od bavorské automobilky facelift. A povedený. Změnil se nejen vnější vzhled 
vozu, ale i jeho výbava a motory. Nově najdete pod kapotou tříválcové patnáctis-
tovky známé třeba z nové generace Mini. Vrcholná verze M135i s šestiválcovým 
TwinPower Turbem má nyní o 5 kW větší výkon, tedy 240 kW. 

Potěší i novinky ve výbavě vozu, například systém Eco Pro, který doporučí, kdy 
sundat nohu z plynového pedálu, aby vůz „doplachtil“ na křižovatku jen vlastní 
setrvačností. Další novinkou je adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go, automa-
tický parkovací asistent zvládající příčné parkování nebo třeba aktualizace dat do 
navigace na dálku. 

BAVORÁK SE SEDMI MÍSTY
Sedm míst k sezení a příjemné svezení – to je rovnice, kterou nabízí BMW 2 Gran 
Tourer. „Dvojka“ je vůbec prvním MPV, se kterým se bavorská automobilka vyta-
sila, s přídomkem Gran Tourer se praktické auto mění v opravdový stěhovák. Od-
vezete početnou rodinu i obrovský náklad – můžete mít třetí řadu sedadel či na-
plno využít 645 litrů zavazadlového prostoru (a 1 905 litrů po sklopení sedaček). 
BMW 2 Gran Tourer je sice „předokolka“, ale to mu na kvalitách daných pečetí 
s modrobílou vrtulí pranic neubírá. I při svižnější jízdě MPV dobře reaguje, drží 
stopu a chová se jako pravověrný bavorák. Na nerovnostech se nenechá rozhodit, 
výborně tlumí i příčné nerovnosti. Zkrátka, radost z jízdy si můžete užít i v prak-
tickém balení. 

SEDMIČKA V NOVÉM
BMW řady 7 je vlajkovou lodí automobilky z Mnichova. Podle toho také vypadá 
péče, kterou značka nové generaci „sedmičky“ věnuje. Design vozu sází na DNA 
stávajících modelů, kombinovanou s charakteristickými majestátními rysy řady 7. 
Přídi dominují užší světlomety, nechybí typické ledvinky, které zabírají velkou 
část přídě, spodní část nárazníku zase opanovaly mohutné náběhy vzduchu. Boč-
ní pohled nabídne klasické linie velké limuzíny, záď ozvláštňuje chromovaná lišta 
propojující zadní svítilny, podobně jako je tomu u BMW 5 GT. 

Nabídka motorů k nové „sedmičce“ je hodně obsáhlá – začíná u dvoulitrového 
čtyřválce a končí dvanáctiválcem s objemem 6,6 l. K mání budou zážehové, vzně-
tové i  hybridní agregáty. To jsou ale jen předběžné informace, které se s  blížící 
premiérou na podzimním autosalonu ve Frankfurtu mohou ještě měnit. 

o  velmi lehké, hospodárné a  současně 
výkonné motory nové generace Twin-
Power Turbo. Asi největším překva-
pením bude verze 218i, kterou pohání 
zážehový tříválec 1,5 litru s  výkonem 
100 kW! Milovník svižné jízdy si vybe-
re verzi 225i se čtveřicí válců o objemu 
2,0 l a  výkonu 170 kW. Kdo má rád 
hospodárnou jízdu, sáhne po turbo-
dieselovém čtyřválci 218d  s  výkonem 
110 kW s  kombinovanou spotřebou  
4,1 l/100 km. 

Výkon na vozovku přenáší nová šes-
tistupňová manuální převodovka. Na 
přání si lze ve spojení s  tříválcovým 
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DOMOVSKÁ 
OSTRAVA 

Nápad otevřít zastoupení auto-
mobilky BMW v  Ostravě vznikl 

v roce 2000 a jeho realizace zabrala další 
tři roky. Rozestavěná a dlouhodobě nevy-
užívaná budova ČSAD u  autobusového 
nádraží pustla a proměna v moderní pro-
dejnu automobilů jen přispěla ke kultiva-
ci okolí frýdlantských mostů. 

Slavnostní otevření ostravského dea-
lerství proběhlo v září roku 2003. Během 

prvního roku se počet prodaných vozů 
s modrobílou vrtulí na kapotě vyšplhal na 
sympatických osm desítek. „Letos prodá-
me víc než tři sta nových automobilů, přes 
stovku ojetých a  více než padesát moto-
cyklů,“ říká s  hrdostí ředitel společnosti 
Pavel Vrkoč.

BMW se v Ostravě dařilo, a proto v roce 
2007 došlo k rozšíření servisu, o dva roky 
později přibyl prodej motocyklů. Od roku 
2012 je na adrese Vítkovická 3246 rovněž 
autorizovaný servis MINI a  loni se Car-
Tec Ostrava stal servisem BMW s úrovní 
High Voltage. „Jsme schopni svým zákaz-
níkům zajistit kompletní servis s produk-
ty BMW Group,“ vysvětluje Pavel Vrkoč.

Místo, kde se začal odvíjet 
příběh skupiny CarTec. Ještě 
před dvanácti lety nevyužíva-
ná budova ČSAD v centru Os-
travy se proměnila v moderní 
showroom, z nějž si v sou-
časnosti odvážejí vozy BMW 
stovky klientů ročně. Letošní 
rekonstrukce ostravské dea-
lerství CarTec přiblížila ještě 
více směrem k zákazníkům.

Připravil: Petr Mezera 

X5 drží prvenství, 
v Ostravě táhne luxus
Moravě vládne model X5. Stejně jako z showroomu v Olomouci, i v Ostravě totiž 
odjíždí nejvíce zákazníků společnosti CarTec s vozem BMW X5. Mohutný vůz 
kategorie SUV pak v popularitě dohánějí modely z řad 5 a 3. 

Regionálním specifikem ostravského dealerství je pak nezanedbatelný prodej nejlu-
xusnějších řad. „Vzhledem ke zbytku republiky patří Ostrava k významným prodejcům 
řady 7 a řady 6. Je nutno dodat, že až na výjimky je většina prodaných automobilů 
s pohonem xDrive,“ říká ředitel severomoravské společnosti Pavel Vrkoč. 

Z novinek se pak velmi úspěšně prodává BMW řady X4. „Myslíme si, že úspěšný 
bude také model BMW řady 2 Active Tourer. Je to výborné auto pro aktivní mladou 
rodinu, se skvělými jízdními vlastnostmi, velkým zavazadlovým prostorem a za pří-
znivou cenu. Připravili jsme speciální nabídku operativního leasingu, díky kterému 
se tento skvělý automobil stane dostupnějším,“ dodává Vrkoč. 

Právě dokončujeme rekonstrukci a pře-
stavbu, která přináší kompletní změny 
v  interiéru a  také zvětšení servisního 
aktivního příjmu, jenž nově nabídne dva 
boxy. Budují se rovněž nové kanceláře, 
šatny a zázemí pro zaměstnance. A snad 
již příští rok by měla být vyřešena otáz-

ka omezeného parkování návštěvníků 
showroomu, které je daní za umístění 
v centru města. „Na rozšíření parkovacích 
ploch intenzivně pracujeme, jelikož se ale 
nacházíme u  frýdlantských mostů s  vý-
duchy metanu, je schvalovací a technický 
proces velmi složitý,“ prozrazuje Vrkoč.

Zákazník je 
zkrátka v rodině 
CarTec středem 
zájmu.



Zákazník je zkrátka v  rodině Car-
Tec středem zájmu. Proto i  v  Ostravě 
myslí nad rámec běžných služeb na 
pohodlí klientů, kteří mohou plně 
využívat čekací zónu s  občerstvením 
v  novém Isetta baru, Wi-Fi připojení 
nebo si během čekání mohou vyzkou-

šet kterýkoliv z vozů BMW či nakoupit 
v  BMW Boutique. Atraktivní doplňky 
a  produkty z  řady BMW Lifestyle lze 
zakoupit i prostřednictvím e-shopu na  
www.bmw-lifestyle.cz s možností osob-  
ního odběru ve všech dealerstvích spo-
lečnosti CarTec.
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AKCE: FANDILI JSME TENISTKÁM, 
PŘEDSTAVILI JSME ZCELA 
NOVÉ BMW X6

Společnost CarTec Group je hrdým partnerem českého fedcupového týmu, a vel-
kým tématem letošního podzimu proto byl i  finálový duel našich reprezentantek 
proti Německu, který 8. a 9. listopadu hostila pražská O2 Arena. „Holkám držíme 
palce!“ vzkazoval ředitel ostravského dealerství Pavel Vrkoč ještě před zahájením 
střetnutí.

Děvčata pod vedením kapitána Petra Pály odvedla skvělou práci a především záslu-
hou Petry Kvitové vybojovala stříbrný pohár potřetí za uplynulé čtyři roky. K poho-
dě českých hráček přispěl i CarTec, který se ujal jejich přepravy. Během finálového 
týdne se o bezproblémové přesuny reprezentantek starala flotila dvaceti vozů BMW. 

V  prosinci pak přímo v  Ostravě proběhlo slavnostní představení nového modelu 
BMW X6. „Netrpělivě jsme jej očekávali,“ těšil se na druhou generaci populárního 
SUV kupé Pavel Vrkoč.

Aktuálně pak mohou zákazníci při koupi čtyř kusů originálních pneumatik využít 
nabídky bezplatné kontroly podvozku a seřízení geometrie. Společnost rovněž nabízí 
bezplatnou výměnu kol při zakoupení zimní sady pneumatik. 

Zkušenosti z Ostravy pomohly
sesterským společnostem, 
říká ředitel Pavel Vrkoč

S ostravským showroomem je bytost-
ně spojen ředitel Pavel Vrkoč. Šéfa 
největší provozovny CarTec jsme 
požádali o krátký rozhovor.

Můžete váš showroom charakterizovat? 
Jsme nejstarší, ale také největší ze 
skupiny CarTec. Naše dealerství je 
situováno v centru Ostravy, je výborně 
dostupné ze všech směrů s napojením 
na hlavní dopravní tepny. A stále roste-
me – z původních osmnácti zaměstnan-
ců je nás víc než padesát a někteří z nás 
tady pracují po celou dobu od otevření. 
Zakládáme si také na nízké fluktuaci 
našich pracovníků v klíčových pozicích. 

Jako první jsme v České republice za-
váděli nové postupy a systémy, například 
plně dvousměnný provoz servisu či pi-
lotní projekt BMW týkající se zavedení 

informačního systému BMW Incadea 
NAV. Snažíme se udržet krok s vývojem 
informačních technologií, zavádíme 
a využíváme moderní komunikační 
prvky, snažíme se odlišit od zbytku 
trhu. Naše bohaté zkušenosti a ověřené 
postupy velmi pomohly našim novým 
sesterským společnostem dosáhnout 
kvality CarTec.

Jaký servis zákazníci v Ostravě dostá-
vají? 
Snažíme se, aby byl co nejlepší! Svým 
zákazníkům nabízíme prodej nových 
i ojetých automobilů BMW Premium 
Selection, zajištění prodeje automo-
bilů MINI, prodej motocyklů BMW 
Motorrad. Dále autorizovaný servis 
automobilů BMW, automobilů BMWi, 
automobilů MINI a motocyklů BMW 
Motorrad. Jde o komplexní servisní 
služby, spolupracujeme se všemi 
renovovanými pojišťovnami a řešíme 
všechny možné problémy s vozidlem. 
Vedle toho nabízíme kompletní pneu-
servis včetně uskladnění kol, máme také 
autorizovanou karosárnu a lakovnu. 

Co nabízíte nad rámec prodeje vozů?
Komplexní služby související se zakou-
pením vozidla, finanční služby, pojištění, 
přihlášení vozidel. Našim ostravským 
klientům také chceme přinést zcela 
nový zážitek z předání vozu. CarTec 
pro své klienty pořádá celou řadu akcí, 
a to jak motoristických, tak i třeba gol-
fových nebo tenisových. Mimo to jsme 
společensky odpovědnou společností 
a podporujeme například pingpongový 
klub vozíčkářů.

Pavel Vrkoč, výkonný ředitel 
společnosti CarTec Ostrava
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JARNÍ BALÍČEK Z OLOMOUCE 
OSVĚŽÍ (NEJEN) PENĚŽENKU

Naší prioritou je, aby každého ná-
vštěvníka čekal vstřícný přístup, 

který je pro pracovníky při styku se zákaz-
níkem zcela přirozenou věcí. Zní to sice 
jako klišé, ale ruku na srdce: jste si jistí, že 
na ochotný a odborně proškolený personál 
narazíte všude? V Olomouci, ale i v dalších 
provozovnách CarTecu se o  to snažíme. 
„Při prodeji náhradních dílů komunikuje-
me se zákazníky na přátelské vlně. Zajímá 
nás nejen poptávka, ale i jejich život a po-
třeby. Společně se všemi kolegy děláme 
vše pro to, aby se u nás klienti cítili dobře. 
Všechno, co děláme, děláme pro ně,“ po-
tvrzuje vedoucí prodeje Jana Čížková. 

Práce v  nejmodernějším autosalonu 
BMW v České republice je pro absolvent-
ku automobilní průmyslovky v  Zábřehu 
na Moravě ideálním naplněním. „Neberu 
auto-moto průmysl jako zaměstnání, ale 
jako koníček,“ říká sympatická brunetka. 

Jana v  oddělení náhradních dílů pracu-
je společně se svým kolegou Tomášem 
Rolným. Cesta Tomáše do CarTecu ved-
la přes Střední dopravní školu v Ostravě, 
poté dlouhá léta pracoval v CarTecu v Os-
travě, ale hlas jeho srdce jej zavál na Ha-
nou, a přešel tak do olomouckého týmu.

Kolekce BMW s  lifestylovým obleče-

O  co je mezi klienty největší zájem? 
„Úspěch slaví cestovní zavazadla, která 
BMW nabízí. Ze strany zákazníků je o ně 
zájem a  líbí se,“ přibližuje Tomáš Rolný 
s  tím, že prodejna v  Olomouci si během 
svého ročního fungování našla svůj okruh 
příznivců. „Spousta našich klientů si 
udělala radost zakoupením dárku sobě 
a svým blízkým. Těší nás, že se k nám rádi 
vracejí,“ dodává.

NA DOVOLENOU 
PŘES PŮJČOVNU
A na co se mohou zákazníci CarTecu těšit 
s nadcházejícím jarem? „Netrpělivě očeká-
váme zcela nové kolekce BMW Lifestyle, 
konkrétně Golfsport, Motorsport a  Yach-
ting,“ prozrazuje Rolný. Jarní kampaň ale 
běží i  v  prodeji náhradních dílů a  autodo-
plňků. „Kampaň se zatím točí především 
kolem jarních balíčků, které, jak doufáme, 
osloví zákazníky nejméně tak jako ty zimní. 
Připravili jsme tři druhy balíčků určených 
pro interiér, zářivý lak nebo základní údrž-
bu. Poslední z jmenovaných obsahuje sadu 
vůní, letní směs do ostřikovačů a také vou-
cher na 10% slevu na stěrače. Zákazníci se 
ale mohou těšit také na další akční nabídky, 
které chystáme,“ doplňuje Jana Čížková. 

Zákazníci CarTecu se mohou rovněž 
spolehnout na bohatě zásobenou půj-
čovnu originálního příslušenství na vozy 
BMW pro přepravu lyžařského vybave-
ní – střešní nosiče, rakve či držáky lyží 
– včetně nejrůznějších držáků na kola. 
CarTec Olomouc přeje všem zákazníkům 
mnoho šťastných kilometrů nejen na ces-
tách, na sněhu, ale i u vody!

Připravil: Marek Dawid

CarTec, to nejsou jen nové 
nebo zánovní vozy BMW. Jsou 
to také náhradní díly, doplňky 
a příslušenství BMW. Nedíl-
nou součástí všech showroo- 
mů společnosti jsou rovněž 
lifestylové obchody s doplňky 
řady BMW. Kolekce Lifestyle 
nám představili v nejmladším 
dealerství skupiny CarTec 
v Olomouci, a to Jana Čížková 
a Tomáš Rolný.

Kolekce BMW lifestylového oblečení 
a doplňků nabízejí atraktivní a originální 
kousky, které jen prohloubí vaši lásku 
k typickému modrobílému emblému 
mnichovské automobilky. 

ním a doplňky nabízejí atraktivní a origi-
nální kousky, které jen prohloubí vaši lás-
ku k  typickému modrobílému emblému 
mnichovské automobilky. „Máme prak-
ticky kompletní kolekci BMW M, Motor-
sport a  Golf, částečně Yachting a  BMW 
kolekci,“ ukazuje po regálech a  věšácích 
Jana Čížková. 

Jana Čížková, vedoucí skladu 
CarTec Olomouc

Tomáš Rolný, prodejce náhradních dílů 
CarTec Olomouc



PRAŽSKÝ CARTEC: 
ROZŠÍŘENÍ KAPACIT SERVISU SE BLÍŽÍ

V patnáctičlenném týmu jsou čtyři 
přijímací technici, šest mechaniků, 

dva diagnostici a  tři klempíři. K  dispozici 
mají dva aktivní příjmy se zvedáky, lakovnu 
a klempírnu. V mechanické dílně je šestice 
heverů, další tři jsou v  klempírně. Nedíl-
nou součástí servisu je rovněž technologie 
ISPA mobile, kterou v Praze začali využí-
vat jako jedni z prvních. 

KLIENT JE SOUČÁSTÍ 
AKTIVNÍHO PŘÍJMU
„Máme rádi novinky a nekonvenční řešení 
problémů,“ uvádí Tomáš Němeček s  tím, 
že technologie ISPA mobile do tohoto my-
šlení skvěle zapadá. Využívají ji přijímací 
technici během kontroly vozu v rámci ak-

tivního příjmu – do aplikace zadávají krok 
za krokem vše o  voze od jeho aktuálního 
stavu přes drobné i vážnější oděrky až po 
požadavky na opravu. Aplikace pak veške-
rá data pošle technikům přímo do počítače 
a podle zadaných informací dokáže rovněž 
určit předběžnou cenu opravy. 

„Klient se účastní celého procesu ak-
tivního příjmu a může vše okamžitě kon-
zultovat se svým přijímacím technikem. 
Výrazně to usnadňuje komunikaci a zkra-
cuje potřebný čas,“ konstatuje s úsměvem 
Tomáš Němeček.

Dodává, že v  současné době v  Praze 
intenzivně pracují na rozšíření kapacity 
servisu. „Uvědomujeme si, že aktuální 
kapacita již nedostačuje, a  proto chceme 
v  letošním roce rozšířit počet pracovníků 
servisu, navýšit počet zvedáků a  pracov-
ních míst na dílně i  na příjmu, abychom 

zákazníkům nadále garantovali špičkovou 
kvalitu.“ 

Za tou si v  Praze stojí i  nyní. „Svým 
zákazníkům se snažíme vycházet maxi-
málně vstříc. Nabízíme vysokou úroveň 
diagnostiky, máme kvalitní přijímací tech-
niky i  mechaniky, kteří jsou schopni nést 
zodpovědnost za svou práci a nikdy se k ní 
nestavějí rutinně,“ říká Tomáš Němeček. 
„Samozřejmě, tak jako v životě i v naší prá-
ci se někdy vyskytne nějaký problém, něja-
ká chyba. Ale vše má své řešení. V takovém 
případě je pro nás klíčové poskytnout klien-  
tovi reálné informace a  dohodnout se na 
optimálním postupu,“ doplňuje. 

JARNÍ PROHLÍDKY 
Plné ruce práce mají v CarTec Praha po-
řád, s blížícím se jarem navíc budou chtít 
motoristé důkladně proklepnout stav 
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Kvalitu 
a spokojenost 
kontrolují
Po každé návštěvě showroomu můžete 
očekávat telefonický rozhovor, který se 
točí okolo kvality služeb. „Snažíme se 
zjišťovat, jak byli zákazníci spokojeni 
s naší prací při prodeji vozu nebo během 
návštěvy servisu. Chceme nabízet 
nejlepší možné služby, a to je možné 
jen díky zpětné vazbě od klientů,“ říká 
Tomáš Němeček. 

Spokojenost zákazníků si telefonicky 
ověřuje nejen CarTec, ale také české 
zastoupení bavorské automobilky. Mož-
ná se to může zdát jako příliš mnoho 
hovorů, ale je to naopak spíše dokladem 
zájmu, jaký má německá značka o ty, 
kteří se hlásí k radosti z jízdy pod hlavič-
kou BMW.

Připravil: Marek Dawid

Jen prvotřídní servis může 
zaručit maximální spokoje-
nost klientů. Takový přístup 
vzali za svůj i v CarTec Praha. 
„Za dva roky se nám podařilo 
poskládat dobrý servisní tým, 
v němž je pro všechny kvalita 
největší prioritou. Za tuto 
dobu jsme znásobili prodeje 
nových vozů téměř třikrát 
a s tím také roste poptávka po 
servisních službách – současné 
kapacity servisu už nestačí,“ 
říká Tomáš Němeček, after-  
sales manažer v pražské pro-
vozovně. 

PŘEDSTAVUJEME

Tomáš Němeček, 
aftersales manažer CarTec Praha

svých automobilů po zimě. „Auto dostává 
v zimě pořádně zabrat, proto kontrolu vel-
mi doporučuji. V servisu zaleštíme drobné 
či větší oděrky, překontrolujeme stav pne-
umatik, vyčistíme klimatizaci, prohlédne-
me gumy na stěračích, zkontrolujeme skla 
na voze a  také kompletně vypulírujeme 
celý vůz s použitím nanotechnologie,“ vy-
počítává Tomáš Němeček. 

Zima se na vozech většinou výrazně 
podepisuje, při zevrubné prohlídce se tak 
mohou objevit i  skryté vady. Je dobré je 
před startem letní sezóny vyřešit a vůz do-
konale vyladit tak, aby dělal svému majiteli 
radost. „A  radost si u  nás klienti mohou 
udělat třeba i novou aplikací do vozu, ně-
kterým příslušenstvím, jako jsou například 
snap in adaptér nebo praktické brašny do 
zavazadlového prostoru, ale třeba i někte-
rým doplňkem z kolekce BMW Lifestyle,“ 
říká aftersales manažer z CarTec Praha. 

Servisní pracoviště 
CarTecu splňují 
přísné standardy 
značky BMW.
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Propojení světa chytrých telefonů 
se světem aut byl jen nutný ná-

sledek překotného technického vývoje, 
jímž svět v  posledních letech prochází. 
Internet na displeji palubní desky auto-
mobilu se sice stal skutečností, ale ně-
kterým výrobcům ani tato vymoženost 
nestačila. Automobilka BMW je už od 
počátku sedmdesátých let lídrem v  ob-
lasti nejrůznějších palubních technolo-
gií. Například už v roce 1980 představila 
vůbec první palubní počítač zobrazující 
mimo jiné i venkovní teplotu, v roce 1994 
uvedla první integrovaný navigační sys-
tém, v roce 2004 byla prvním evropským 
výrobcem aut s head-up displejem a o tři 
roky později to bylo opět BMW, v jehož 
vozech mohli zákazníci poprvé využít 
vyhledávací služby společnosti Google. 

Nyní je to opět značka BMW, které se 
podařilo spolupráci mobilních telefonů 
a  automobilových palubních systémů 
dopracovat do takové podoby, že v tomto 
směru v současnosti nemá konkurenci. 

IDRIVE A JEŠTĚ 
TROCHU NAVÍC
Významným technologickým milníkem 
automobilky BMW bylo v  roce 2001 
uvedení sytému iDrive, který se během 
několika let stal etalonem automobi-
lových ovládacích systémů. Dodnes je 

mnohými považován za nejlepší na světě. 
Jeho nejnovější nadstavbou posouvající 
možnosti iDrive ještě o něco dále je sys-
témw BMW ConnectedDrive. 

Podmínkou jeho fungování je připoje-
ní k  internetu, a tak mají auta vybavená 
tímto systémem SIM kartu již zabudova-
nou přímo v palubní desce. Díky ní se na 
jejím displeji objeví plnohodnotný inter-
netový prohlížeč. Přítomnost GPS mo-
dulu řidiči ocení, především co se týče 
funkčnosti internetové navigace v porov-
nání s  tou zabudovanou. K  jednotlivým 
cílům zájmu vás BMW ConnectedDrive 
dovede nejen na metr přesně, ale navíc 
zohlední aktuální situaci na trase, ukáže, 
jak to v místě cíle právě vypadá, jaké tam 
je počasí, a nabídne další informace. 

Podobně, jako je to u  smartphonů, 
i  systém BMW ConnectedDrive nabízí 
využití množství nejrůznějších aplikací, 
z  nichž si řidič vybírá ty, které jsou pro 
něj nejužitečnější. Systém ovšem také 
umí pracovat už s existujícími aplikace-
mi staženými do smartphonu. Obsah te-

lefonu se jednoduše spojí s automobilem 
a uživatel ho ovládá přes ovladač iDrive. 
Řidič tak není ochuzen o příchozí hovo-
ry, SMS, Facebook nebo Twitter ani za 
volantem svého auta. 

BMW ConnectedDrive však nemyslí 
jenom na zábavu, ale také na práci. Ři-
diči umožňuje udělat si z  auta mobilní 
kancelář, v níž odpovídá na maily, diktuje 
zprávy a  jeho kalendář je plně synchro-
nizován. 

BEZPEČNOST 
NA PRVNÍM MÍSTĚ
Možnosti systému BMW Connected-
Drive sahají ještě mnohem dále. Velmi 
užitečnou vlastností je jeho spolupráce 
s  asistenční službou, s  níž auto samo 
řeší závady či jiné technické problémy, 
samozřejmostí je komunikace v případě 
nehody. Automobil tak v případě nárazu 
či vystřelení airbagu automaticky kon-
taktuje záchranné složky, volá pomoc 
pro ostatní účastníky nehody a také tele-
fonicky kontaktuje přímo vás. 

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
V MOBILU
Řidiči stačí pouhé spárování mobilu 
s  autem a  pak je možné všechny systé-
my spravovat z telefonu i v případě, kdy 
auto dávno neřídí. Auto je možné na 
dálku odemykat i  zamykat, kontrolovat, 
kde zůstalo zaparkované, anebo ovlá-
dat na dálku klimatizaci. Systém si umí 
zapamatovat i  nejrůznější personální 
nastavení jako polohu sedadla, teplotu 
v  interiéru anebo například oblíbené 
rozhlasové stanice. V  takovém případě 
lze informace o  osobním nastavení jed-
noduše stáhnout na flash disk a  v  jiném 
voze BMW je opět přivést k životu.

NA CESTÁCH ON-LINE!
Automobilka BMW svým 
systémem ConnectedDrive 
posouvá hranice technologic-
kých možností „na palubě“ 
automobilu zase o něco dál!

Připravil: Jan Dvořák

Pár slov 
s Tomášem 
Bokem

Tomáš Bok, Product Genius 
CarTecu Ostrava

Podporuje systém BMW Connected-
Drive češtinu v plném rozsahu, anebo 
s ním čeští řidiči musejí komunikovat 
anglicky?
Systém je kompletně v češtině. Včetně 
služby BMW Concierge Services. Jed-
ná se o osobní asistentku, která mimo 
jiné umí bleskurychle nalézt jakoukoli 
světovou adresu, hotel či firmu a ná-
sledně vám souřadnice zadat přímo do 
vaší navigace jako cíl, ať už se se svým 
BMW nacházíte kdekoli na světě.
 
Je nabídka služeb systému BMW 
ConnectedDrive pro Českou republiku 
v porovnání se západní Evropou nějak 
omezena?
Česká republika má to štěstí, že je jed-
nou z pouze čtrnácti zemí, ve kterých 
byla tato on-line služba spuštěna. Con- 
nectedDrive u nás funguje od loňska 
a bez omezení.
 
Jaká je zpětná vazba na fungování/
ovládání systému od vašich zákazníků? 
Která část služby se jim líbí nejvíce, 
jakou nejčastěji využívají?
Klienti systém chválí, funguje plynule 
a ovládá se velmi přirozeně. Zřejmě 
nejvíce oceňují službu Concierge, díky 
které lze ušetřit spoustu času a která 
poskytuje jistotu okamžité a hlavně 
nepřetržité pomoci v českém jazyce 
odkudkoli na světě. 

Velmi užitečnou 
vlastností 
ConnectedDrive 
je jeho spolupráce 
s asistenční služ-
bou, s níž auto 
samo řeší závady či 
jiné technické 
problémy.
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Skupina CarTec si je dobře vě-
doma tržního potenciálu prode-

je kvalitních ojetých vozů, a  tak svým 
zákazníkům nabízí i  služby spojené 
s  prodejem aut staršího data výroby 
a s větším nájezdem kilometrů než těch, 
která spadají do kategorie BMW Pre-
mium Selection. Kvalita značky BMW 
vždy přitahovala především sportovně 
založené anebo mladé řidiče, ne vždy si 
ale takový zákazník může dovolit auto 
nové či zánovní. Protože se však situace 
na trhu ojetých vozů této značky v  po-
sledních letech podobá neprostupné 
džungli, jsou tady autorizovaní partneři 
značky, jako je CarTec Group, kteří rizi-
ka nákupu ojetých vozů dokáží stáhnout 
na minimum. Musí být ovšem dodrženo 
pár nutných podmínek, které nabídka 
autobazaru „tamhle pod mostem“ spl-
ňuje jen stěží.

DŮVĚRA PŘEDEVŠÍM
Základním předpokladem spokojenos-
ti zákazníka je jasný původ a  servisní 
historie ojetého vozu. Skupina CarTec 
na splnění této nezbytné podmínky vy-
nakládá značné úsilí a všechny své ojeté 
vozy podrobně prověřuje, aby zákazní-
ka po nákupu automobilu nečekala žád-
ná nemilá překvapení. 

Třebaže se ve výsledku zdá, že prodej-
ní cena takového vozu je o něco vyšší než 
ta v „bezejmenném“ bazaru, má to svoje 
opodstatnění. Odráží se v ní zdlouhavé 

prověření bezúhonnosti i kontrola tech-
nického stavu vozidla. Důvěryhodnost 
prodejce je tak při prodeji ojetého vozu 
pro zákazníka nezanedbatelnou výho-
dou, která se mu zúročí při možném 
výskytu budoucích závad, na něž by jiní 
prodejci jen stěží reagovali.

Když je zájem zákazníka o  ojetý vůz 
BMW podmíněn prodejem jeho stáva-
jícího vozu, CarTec Group se postará 
i o něj, byť by šlo o jakoukoli jinou znač-
ku. Třebaže bude první BMW nového 
zákazníka pocházet z druhé ruky, už bě-
hem krátké doby majitel zjistí, jak velký 
je kvalitativní rozdíl právě mezi BMW 
a vozem jiné značky. 

KULTURA NENÍ JEN DIVADLO
Bez internetu by dnes prodej ojetých 
automobilů nebyl vůbec možný. Poten-
ciální zákazník má díky němu možnost 
okamžitého srovnání cen a  neunikne 
mu jakákoli novinka v  nabídce. Skupi-
na CarTec pravidelně aktualizuje svou 
nabídku ojetých vozů na vlastních in-
ternetových stránkách, na oficiálních 
stránkách BMW Group Česká repub-
lika i na mnohých inzertních serverech. 

Ojeté vozy BMW jsou prodávány 
formou výkupu nebo prostřednictvím 
komisního prodeje. Před jakoukoli for-
mou prodeje však prodávaný vůz pro-
chází důkladnou technickou prohlíd-
kou, na jejímž základě se určuje celkový 
stav vozidla. Potenciální kupec je před 
nákupem vozu s  touto prohlídkou se-
známen a ví, v jakém technickém stavu 
se vozidlo nachází.

Na rozdíl od jiných prodejních míst, 
všechny ojeté vozy značky BMW nabí-
zené společností CarTec Group v  Ost-
ravě, Liberci i Praze jsou pečlivě umyté 
a vyčištěné a především na své zákazní-
ky čekají v  krytých halách. Potenciální 
kupec tak má možnost se svým vozem 
okamžitě odjet. 

Poskytovat zákazníkům nadstandard-
ní péči a služby patří mezi priority, jež si 
CarTec vytyčil. Stejně jako kvalita pro-

Připravil: Jan Dvořák

BMW PREMIUM SELECTION

Pár slov 
s Tomášem 
Bokem

Nabídka BMW Premium 
Selection zahrnuje zánovní 
vozy určené těm nejnáročněj-
ším řidičům. Své zákazníky 
mají ovšem také starší auta 
s větším počtem najetých kilo-
metrů. I ta mohou být skvělou 
volbou, pokud zákazník ví, na 
koho se obrátit.

STARŠÍ NEZNAMENÁ ŠPATNÉ!

3 otázky pro Rostislava 
Medka, manažera prodeje nových 
a ojetých vozidel společnosti 
CarTec Praha

V čem konkrétně se liší záruka na ojeté 
vozy v rámci programu BMW Premium 
Selection od ostatních nabízených aut 
z druhé ruky?
Abychom mohli poskytnout na vůz 
záruku CarGarantie, musí být právě 
v programu BMW Premium Selec- 
tion. Podmínkou prodeje vozu v rámci 
programu Premium Selection je, že 
není starší pěti let, nemá najeto více než 
120 000 km a byla na něm provedena 
360° optická prohlídka (popisuje jeho 

technický stav). A samozřejmě dále 
má vůz jasnou historii, původ a byl 
pravidelně servisován v autorizovaném 
servisu BMW.

Renomé značky BMW vždy vyrůstalo 
z výjimečné kvality jejích výrobků. Zů-
stává kvalita tím faktorem, díky němuž si 
lidé ojetá auta této značky kupují, anebo 
hrají roli i jiné faktory?
Samozřejmě kvalita vozu a image znač-
ky je jedním z nejdůležitějších faktorů 
nákupu vozů BMW nových i ojetých. 
A právě vozy z programu Premium 
Selection vyhledávají zákazníci, kteří 
s BMW začínají, chtějí si vozy osahat 
a pak s nimi nadále růst. A poté si koupit 
třeba už nový vůz. Pak jsou tu zákazníci, 
kteří si prostě chtějí udělat radost, 
a proto vítězí koupě vozu BMW.

Co se týče prodeje automobilů ve 
společnosti CarTec Praha, jaký je poměr 
prodaných nových vozů oproti těm oje-
tým? Jaké procento ze všech prodaných 
vozů zaujímají vozy prodávané v rámci 
programu BMW Premium Selection?
Podle mého názoru je poměr pro-
deje ojetých vozů zhruba na jednu 
třetinu prodeje nových vozů. A z toho je 
v programu BMW Premium Selection 
prodáno kolem 60–70 % vozů.

Rostislav Medek, manažer prodeje 
nových a ojetých vozidel CarTec Praha

dávaných vozů je pro CarTec důležitá 
i  kultura samotného prodeje. Zákazník 
zjistí, že služby jsou zde ušity na míru 
pouze pro něj, a  nákup ojetého vozu se 
stává více než pouhou obchodní trans-

akcí. Přestože skupině CarTec neustále 
narůstá objem práce, individuální pří-
stup k zákazníkovi je to, co zůstává stále 
stejné.
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Servis
+420 597 499 212
+420 737 286 592
janczyk@bmwcartec.cz

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

Alena Holušová
Asistentka prodeje
+420 597 499 260
holusova@bmwcartec.cz



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

Ing. Hana Jelínková
Controlling manager
Marketing
+420 226 889 011
jelinkova@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

Jiří Beran
Garanční technik
+420 739 453 005
beran@cartecpraha.cz

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

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

Jakub Rupert
Servis
+420 226 889 022
rupert@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

Tereza Kupková
Lifestyle Shop
+420 226 889 011
kupkova@cartecpraha.cz
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Pavel Vrkoč
Výkonný ředitel
+420 597 499 271
+420 737 286 589
vrkoc@bmwcartec.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

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

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

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

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

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

Daniela Černá
Prodej nových vozů
+420 226 889 042
+420 730 845 758
cerna@cartecpraha.cz

Václav Posířil
Disponent
+420 739 453 012
posiril@cartecpraha.cz

Jana Zelenková
Asistentka prodeje
+420 226 889 031
+420 731 420 912
zelenkova@cartecpraha.cz

Tomáš Matějka
Servis
+420 226 889 021
matejka@cartecpraha.cz

Mgr. Lucie Sobolová
Asistentka servisu
+420 226 889 012
sobolova@cartecpraha.cz

Radek Svěrák
Prodej nových vozů
+420 737 286 586 
sverak@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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