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VE VOZE SE MUSÍM CÍTIT 
BEZPEČNĚ A POHODLNĚ
Paľo Habera od patnácti 
jezdil na motorce, ale řidičák 
na auto si udělal až na vyso-
ké škole. Populární zpěvák 
a přísný porotce talentových 
soutěží od té doby vyzkoušel 
řadu značek, zakotvil ale 
u CarTecu a nyní řídí BMW 
řady 5. Předchozí vozy, s vý-
jimkou toho prvního, mu 
v paměti příliš neutkvěly. 
„Fascinují mě spíše pěkné 
ženy a kytary,“ říká s úsmě-
vem v našem rozhovoru.

Patřil jste mezi kluky, kteří 
se snažili sednout za volant či 

na motorku ještě předtím, než na to 
měli „papíry“? 
Ne, v  tomto jsem byl vždy bezproblé-
mový. Otec mě na velké louce za domem 
učil jezdit na malé motorce, hned v pat-
nácti jsem si na ni udělal papíry. Strávil 
jsem s  ní dalších pět roků. Věděl jsem, 
že kdybych si v osmnácti udělal řidičák 
na auto, tak bych při své odvážné povaze 
nemusel dopadnout dobře. Takže jsem 
ho dělal až někdy na vysoké. Bylo to 
dobře. Ta malá motorka na moje puber-
tální divočiny úplně stačila. (směje se)

Ve voze trávíte spoustu času. Jaký 
máte k autům vztah? 
Je pro mě důležité, abych se ve voze cí-
til bezpečně a  pohodlně. Vyhovuje mi, 

Lovci 
nehod 
Porucha anebo dopravní nehoda 
jsou pokaždé stresující událostí. 
Pokud však víte, na koho se obrá-
tit, máte o polovinu starostí méně!

Móda ve znamení
BMW a týmu CarTec
Zbrusu nová sportovní kolekce 
BMW Lifestyle je v prodeji od 
letošního jara a je plná novinek 
i variací kolekce předchozí.

Ga–Pa 
Motorrad Days:
Tři dny radosti 
v jedné stopě
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když auto nemá problém zabrat a  vy-
střelit dopředu, ne proto, že bych mach-
roval, ale abych se vyhnul problémům, 
když je třeba. Musím zaklepat na dřevo 
– dosud jsem neměl vážnější havárii.
 

Jaký jste za volantem? 
Především se snažím vždy odhadnout 
svoje schopnosti. Mám citlivý zadek 

Připravili: Lucie Kocmánková,
Marek Dawid
Foto: Jan Vágner

Pokračování na straně 2

Co se vám vybaví, když 
se řekne filmový festival 
v Karlových Varech? Něko-
mu možná Jiří Bartoška, 
kinosály nabité zážitku-
chtivými diváky, někomu 
hvězdy plující po červeném 
koberci, nezapomenutelná 
atmosféra lázeňské koloná-
dy a někomu zase BMW. 

Jubilejní 50. ročník 
MFF Karlovy 
Vary: velkolepé 
oslavy, premiérové 
projekce, zářivé 
hvězdy i vozy BMW  

BMW 7
„E23 všechno začala, ovšem E32, ta 
byla nejlepší. Ale kdepak, nejlepší byla 
E38! No jo, ale nejpřevratnější byla E65. 
Ty ses zbláznil, to byl paskvil!“ To je jen 
úryvek ze škádlení, které můžeme často 
slyšet na některém ze srazů automobilů 
BMW. 

Více na straně 4

Více na straně 7

„Přiznávám, že ne-
mám rád průměrné 
věci, raději investuji 
víc a do kvalitněj-
ších produktů.”
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VÁŽENÉ DÁMY 
A PÁNOVÉ, 

„CarTecu B“. Tento projekt přinese navý-
šení servisní kapacity a také nové prostory 
pro Premium Selection a  BMW Mo-
torrad. Stále ale platí, že chceme poskyto-
vat prémiové služby vám, našim klientům. 
Chceme být nejen největší, ale především 
nejlepší. Přejte nám proto, prosím, dobrý 
vítr do plachet a správný kurz.          

Přeji vám krásné léto!

Karel Kadlec
majitel společnosti CarTec Group

již potřetí mám tu milou příležitost po-
zdravit vás ze stránek CarTec News. Prá-
vě vydané třetí číslo se nese ve znamení 
filmového festivalu v  Karlových Varech, 
který letos slaví 50 let. Jsme moc rádi, 
že vám můžeme představit nového člena 
našeho týmu, Pavola Haberu. Novinky 
jsou nejen na filmovém nebi, ale také 
v souhvězdí CarTec. Svět showbyznysu je 
oslnivý, my ale věříme, že zůstáváme no-
hama na zemi. Naší prací a náplní je pro-
dávat vozy BMW a  poskytovat vám, na-
šim klientům, co možná ty nejlepší služby. 
Skupina CarTec se za poslední dva roky 
hodně rozrostla, tento dynamický růst 
nám přinesl mnoho pozitivního, ale také 
nové výzvy. Prvořadé je pro nás udržet si 
kvalitu. Rozhodli jsme proto reagovat na 
nárůst prodeje vozů BMW rozšířením 
servisní kapacity. V Praze i v Ostravě sta-
víme nové servisní prostory a posilujeme 
servisní tým o nové kolegy.        

Od posledního čísla CarTec News znač-
ka BMW představila několik novinek. 
V  červnu měl premiéru zcela nový vůz 
BMW řady 2 Gran Tourer, který vyvo-
lává diskuze. Za sebe mohu říct jediné 
- vyzkoušejte si jej. Hodně povedená je 
podle mě nová „jednička“. Blíží se podzim 
a  s  ním stěžejní model letošního roku, 
BMW řady 7. Na dalších stránkách se 
dozvíte o historii BMW řady 7, stejně tak 
o  novinkách, které nová „sedmička“ při-
nese. Měl jsem už možnost novou G11/12 
vidět a  jsem přesvědčen, že vlajková loď 
BMW vyjede plnou parou vpřed. 

My v  CarTecu chceme také jet dál, 
a  proto intenzivně plánujeme výstavbu  

David Švec, vyučený automechanik s praxí, pracuje 
v CarTecu již 11 let. O místu v dealerství BMW se 
dozvěděl od svého kamaráda Dana Ševčíka, který 
je v ostravském týmu od samého začátku. David 
ve firmě začínal jako skladník, poté byl prodejce 
náhradních dílů a vypracoval se na vedoucího 
aftersales. Co přesně tato pozice obnáší? Jak on sám 
s úsměvem glosuje: „Vše, co řekne ředitel společnos-
ti…“ Samozřejmě je zde úzká spolupráce se servisem, 
technické akce, nákup a prodej dílů, montáže příslu-
šenství a stavba aut v různých provedeních, kterou si 
užívá. Baví jej kreativní práce, což není překvapující 

- dříve na konzervatoři studoval uměleckou fotografii.
V práci je spokojen mimo jiné s tím, jaký má kolem sebe tým lidí, že funguje 

komunikace například se servisem a zvládání různých modernizací show-  
roomu a Lifestyle shopu. Pokud si chce od všeho odpočinout, volí jednu ze svých 
největších zálib – horské kolo. Nejen dvě, ale i čtyři kola jsou mu blízká – jeho 
koníčkem už od dětství jsou auta, což je pochopitelné. O to více, když pracujete 
v CarTec Group.

Příběh zaměstnance
David Švec, vedoucí oddělení 
náhradních dílů

a  přesně cítím, na čem sedím a  zda 
se to pode mnou nehýbá nějak ne-
přirozeně. Takže klidně zvládám za 
dobrých podmínek i  svižnější jízdu, 
ale jakmile je v  zimě kluzko, nemám 
problém jet dvě hodiny sedmdesátkou 
i pomaleji. 

Vzpomenete si ještě na své první 
auto?
Byla to škodovka stopětadvacítka. 
Brutální zážitek. Bože, co jsem se jen 
do ní nadoléval vody, když se mi vyva-
řila z chladiče! 

Jaké další vozy, v nichž jste v živo-
tě seděl, vám utkvěly v paměti?
Přiznávám, že víc než nějaká cool 
auta mě fascinují pěkné ženy a kytary. 
Ale mám vysněný vůz – Aston Martin. 
Až děti vyrostou a  odejdou z  domu, 
tak si ho s  mou polovičkou koupíme 
a  projedeme se po Evropě, zajedeme 
si na zajímavá místa a pořádně si od-
dychneme. Ne snad že bychom si ho 
nemohli koupit už teď, ale pro děti 
tam opravdu moc místa není. 

Co posloucháte při řízení? A zpí-
váte si? 
Když jedu na vystoupení, tak se v autě 
rozezpívávám. A  poslouchám hlavně 
hudbu, na které jsem vyrůstal – takže 
od Beatles až po Norah Jones. 

Často býváte ve Spojených státech. 
Jak se vám jezdí za oceánem a jak 
ze srovnání s americkými řidiči 
vycházejí Češi a Slováci? 
Řízení je v Americe o dost jednodušší, 
jejich cesty jsou opravdu široké, takže 
pro nás Evropany je to příjemné. Co 
se týká řidičů v Česku a na Slovensku, 
je to jako s lidmi obecně – někteří jsou 
schopní, jiní neschopní… 

Vystudoval jste vysokou ekono-
mickou školu. Jakou roli u vás 
hrají čísla v případě automobilů? 
Říká se, že investice do auta je jednou 
z  nejhorších, takže když už za něco 
platím tolik, dvakrát si to rozmyslím. 
Přiznávám, že nemám rád průměrné 

věci, raději investuji víc a  do kvalit-
nějších produktů. Očekávám pak, že 
splní všechny moje nároky. Co se týká 
aut, v  současnosti jezdím v  novém 
BMW X5. 

Čím si vás BMW získalo? 
Zažil jsem dobu, kdy byla na trhu jen 
dvě nebo tři socialistická auta a  bylo 
nepředstavitelné vlastnit třeba BMW. 
Německá auta jsou podle mě nejlepší 
na světě, BMW je totální špička, co se 
týká motorů. Ani další výbavou si ne-
může dovolit zaostávat za konkuren-
cí, takže v něm najdu vše, co potřebuji.
 
BMW jsou svižné, rychlé vozy – 
jak jste na tom s pokutami?
Celkem dobře. Když jedu rychleji, tak 
k  tomu mám nějaký důvod a  nemám 
pak problém zaplatit pokutu. Zásadně 
nesmlouvám, to je pod mou úroveň. 

A co vás přivedlo ke společnosti 
CarTec? 
Reference od kamarádů. Navíc osob-
ně už dlouhou dobu znám pár lidí 
z  CarTecu – jsou to profíci a  já mám 
opravdové profíky rád. 

Na co se mohou vaši fanoušci těšit 
v nejbližší době? 
Nahráváme s  Teamem nové písničky 
a  v  květnu 2016 vyrazíme na velké 
česko-slovenské turné. 

Nastal čas letních dovolených. 
Kam se letos chystáte? 
Jako každý rok pojedeme na Long Is-
land. Tam jsou obzvlášť široké cesty. 
(směje se)

Pokračování z titulní strany

„Německá auta 
jsou podle mě 
nejlepší na světě, 
BMW je totální 
špička, co se týká 
motorů.“
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Letos v  dubnu se v  ostravském 
Centru bezpečné jízdy konala 

akce s názvem BMW CarTec Driving Ex-
perience zaměřená na poznání vlastností 
vozů a  zlepšení řidičských dovedností za 
přítomnosti profesionálních instrukto-
rů. Na moderním hi-tech polygonu bylo 
cílem ukázat našim klientům, že vozy 
BMW patří k naprosté špičce, co se týče 
bezpečnosti, ovladatelnosti i  jízdních 
vlastností. Záměrem při realizaci této 
akce bylo rovněž to, aby se i  řidiči vozů 
BMW řadili mezi nejlepší účastníky 
silničního provozu. A  nebáli jsme se ani 
porovnání s  vozy konkurenčních značek 
přímo na místě! Jak lépe dokázat jedineč-
nost a sportovního ducha BMW…?

Polygon slouží k  tréninku zvládání 
smyků na speciální dynamické desce, 
k  nácviku průjezdu ledovou zatáčkou, 
kde kombinace odstředivých sil a nízké 
adheze prověří dovednosti řidičů. Na trati 
dále následuje aquaplaningová vana, kde 
jde o  zvládnutí chování auta při různých 
rychlostech na mokru a ve vodě. 

Možnost vyzkoušet si různé modely 
BMW v extrémních podmínkách na mís-
tě, které  je k tomu určené, na závěr projet 
soutěžní slalom o  věcné ceny a  v  zázemí 
během občerstvení vyslechnout cenné 
poznatky a  teorii z  úst instruktorů – tak 
probíhal CarTec Driving Experience.

BMW CARTEC DRIVING EXPERIENCE: 
RADOST Z JÍZDY JE TŘEBA ZAŽÍT!

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…

3.–11. 7. 2015 Jubilejní 50. ročník Mezinárodního filmového festivalu 
  Karlovy Vary
28.–29. 8. 2015 BMW Golf Cup International, Loreta Golf Club Pyšely
5. 9. 2015  Finále BMW Golf Cupu International, Golf resort Kaskáda
7.–22. 9. 2015 15. ročník mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova 
  Praha
12. 9. 2015  CarTec Sportovní den, Veska, Olomouc
14.–15. 11. 2015 Finále Fed Cupu
listopad 2015 Představení nového BMW řady 7

Vozy BMW patří 
k naprosté špičce, 
co se týče bez-
pečnosti, ovlada-
telnosti i jízdních 
vlastností.
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BMW 7

PRVNÍ GENERACE 
BMW ŘADY 7 (E23) 

První model BMW s  označením 7 byl 
představen v  roce 1977. Byl to největší 
a  hlavně nejluxusnější průkopník této 
značky. Volně navazoval na BMW New 
Six. Vyráběl se od roku 1977 až do 1986 
a  nesl interní označení E23. Autorem 
jeho nadčasových tvarů byl designér 
Claus Luthe, který tvořil pod vedením 
Paula Bracqa. Vůz nebyl pouze největší 
a  nejluxusnější, honosil se také na svou 
dobu mimořádnou technickou úrovní. 
Jeho výbava postupně zahrnovala na-
příklad ABS, airbag řidiče, elektricky 
ovládaná boční okna, elektricky seřidi-
telná vnější zpětná zrcátka, automatickou 
klimatizaci, palubní počítač a  dokonce 
servisní diagnostiku. 

Stejně tak i  pohonné jednotky byly 
na tehdejší nejvyšší úrovni. Jednalo se 
výhradně o  řadové šestiválce, zpočát-
ku plněné karburátorem. Tento systém 
byl v  závěru sedmdesátých let nahrazen 
vstřikováním paliva. Verze s  označením 
745i vyráběná v  letech 1980-1986 měla 
dokonce přeplňovaný agregát. Nemusíme 
zdůrazňovat, že sedmička se okamžitě 
zařadila mezi nejvyspělejší světové vozy 
vůbec.

DRUHÁ GENERACE BMW 
ŘADY 7 (E32) 

Po úspěchu první generace automobilka 
logicky pokračovala v nastoleném směru. 
Konstruktéři pracovali na tom, aby jejich 
sedmička byla jednoduše nejlepším au-
tomobilem. Nutno konstatovat, že se po-
dařilo. Když byla tehdejší novinka před-
stavena na autosalonu v  Paříži, vzbudila 
velký zájem nejen odborníků, ale i široké 
veřejnosti. Není se čemu divit, protože 
její vývoj trval sedm let a byl opravdu dů-
kladný. 

Opět jsme u sedmičky mohli nalézt špič-
kovou technologii. Například přístrojový 
štít MID (Multi Information Display) se 
řidičem poprvé komunikoval, neboť mu 
zobrazoval informace, jako například 
úroveň hladiny provozních kapalin, ote-
vřené dveře či víko kapoty.  Hodně prak-

tickou záležitostí bylo sklápění pravého 
zpětného zrcátka při zařazení zpátečky. 
Řidič tak měl přehled, jestli nenajíždí na 
obrubník či nějakému obdivovateli na 
nohu. Hodně originální a  luxusní byly 
funkce proměnlivého přítlaku a vyhřívání 
stěračů. Přítlak se měnil dokonce v  pěti 
krocích v závislosti na rychlosti automo-
bilu. Vedle vyhřívání stěračů bylo k  dis-
pozici také vyhřívání zámku dveří. Když 
ještě neexistovalo dálkové odemykání, 
zámek se rozmrazoval zvednutím kliky 
dveří, tím se sepnulo vyhřívání a bylo po 
starostech.

Sedmička druhé generace měla velmi 
tuhou karoserii, to se projevilo i po strán-
ce bezpečnosti, když bez problému splni-
la crash testy podle amerických norem, 

Druhá 
generace 
BMW řady 7 
vzbudila velký 
zájem nejen 
odborníků, 
ale i široké 
veřejnosti.

„E23 všechno začala, ovšem 
E32, ta byla nejlepší. Ale kde-
pak, nejlepší byla E38! No jo, 
ale nejpřevratnější byla E65. Ty 
ses zbláznil, to byl paskvil!“ To 
je jen úryvek ze škádlení, které 
můžeme často slyšet na někte-
rém ze srazů automobilů BMW. 
Neodborník kouká jako zjara, 
zasvěcenec se lehce orientuje. 
Jasně, jedná se o vozy z generací 
největšího a hlavně nejluxusněj-
šího BMW – o řadu 7.

Připravil: František Klika

které byly podstatně přísnější než naše 
evropské.

Co se týče motorů, od začátku byly 
v nabídce šestiválce, potom dvanáctiválce 
a v závěru životnosti modelu přibyly i os-
miválce. Zejména prostředně jmenovaný 
agregát byl zajímavý. Jednalo se totiž 
o  první poválečný motor s  tímto počtem 
válců u BMW. Připomeňme, že dvanácti-
válec byl vyvíjen již od sedmdesátých let, 
ale v  důsledu ropné krize určitě nebylo 
taktické ho nabízet. Ta příhodná doba na-
stala v roce 1987. I když se jednalo vlastně 
o konstrukčně poměrně nesložitý motor, 
zapůsobil hlavně výkonovými paramet-
ry (220 kW) a  také tím, že byla spousta 
důležitých komponentů zdvojena. Tento 
agregát byl dodáván výhradně s automa-
tickou převodovkou. 

V roce 1992 byly do tohoto modelu nově 
nabízeny osmiválcové motory. Nejslabší 
z nich měl objem 3,0 l a výkon 162 kW.  
Od něj byl odvozen, díky zvětšenému 
vrtání a zdvihu, agregát verze 740i. Čtyř-
litr s výkonem 210 kW jezdil jak z praku,  
ale vzhledem k  tomu, že se jednalo 
o  první modely BMW využívající elek-
tronické omezení nejvyšší rychlosti, jej 
elektronika utípla při dosažení rychlosti 
240 km/h. 
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V  průběhu životnosti druhé generace 
byly nabízeny tyto verze: 730i (1986-
1994), 735i (1986-1992), 730i V8 (1992-
1994), 740i (1992-1994) a  nejsilnější 
750i (1987-1992). Menší a  větší verze, 
co se týče motorů, byly snadno rozpozna-
telné. Šestiválce se vyznačovaly úzkými 
ledvinkami v  masce chladiče a  modely 
s dvanácti- a osmiválci se širokými.

Vzhledem k  tomu, že konkurence na-
bízela i  prodloužené „státnické“ verze, 
BMW přišlo v  rámci své vlajkové lodi 
také se superluxusní dlouhou verzí 
750L. Prostorem se skutečně nešetřilo. 
Rozvor se prodloužil o  114 mm a  délka 
vozu narostla na celkových 5 024 mm. 
Ovšem karoserie byla paradoxně pouze 
čtyřmístná. Určitě by žádný VIP majitel 
či host nechtěl sedět vzadu ještě s další-
mi dvěma cestujicími. Navíc byl v  pro-
středku bar s  ledničkou a  integrovaný 
telefon s faxem.  

TŘETÍ GENERACE BMW 
ŘADY 7 (E38) 

Sedmička třetí generace byla představe-
na v roce 1994 a vydržela, oživena face-
liftem v roce 1998, až do roku 2001. Jak 
už se stalo tradicí, opět přinesla spoustu 
originálních a  nadčasových konstrukcí. 
Poprvé si svítila na okolní svět xenono-
vými světlomety, opět posílila co do bez-
pečnosti, a  to tak, že disponovala dvou-
fázovými airbagy. Novinkou byly také 
airbagy chránící cestující na předních se-
dadlech z boku. Do kapitoly bezpečnosti 
patří také trakční kontrola a  v  průběhu 
života této generace také stabilizační 
systém. Dešťový senzor stěračů a  sate-
litní navigace podstatně zpříjemňovaly 
jízdu.

 Velká bomba přišla po dvou letech vý-
roby. V roce 1996 byla tato sedmička na-
bízena i se vznětovým motorem! Jednalo 
se o verzi 725tds, která byla po faceliftu 
nahrazena variantou 730d. James Bond 
ve filmu Zítřek nikdy neumírá sice pou-
žíval sedmičku se zážehovým motorem, 
ale nafta si začala hledat své místo na 
slunci i v nejluxusnějších automobilech. 
I tato generace logicky nabízela dvě dél-
ky karoserie, standardní měla 4 984 mm, 
prodloužená 5 124 mm. 

ČTVRTÁ GENERACE BMW 
ŘADY 7 (E65) 

Jestliže jsme u  třetí generace označili 
instalaci vznětového motoru za bombu, 
tak pro čtvrtou generaci musíme použít 
ještě hutnější kalibr. Nejčastěji se tehdy 
v  roce 2001 skloňovalo slovo „skandál“. 
Viníkem použití takto tvrdého hodnoce-
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ní byl šéfdesignér Chris Bangle. Ten vů-
bec nebral v potaz, že si sedmičku poři-
zují superkonzervativní klienti, a tak byl 
výsledkem skandál. Považte, jak zvláštně 
a drze vyčnívá víko kufru, jak netradičně 
jsou pojaté zadní skupinové svítilny a ko-
neckonců i partie předních světlometů je 
odlišná. A to se jedná pouze o první po-
hled! 

Když se píše rok 2001, vy se usadíte za 
volant a  máte ovládat něco, co se nazý-
vá multimediální systém iDrive, to jste 
potom zmateni. Ale je to jen o  zvyku. 
Postupně emoce vyprchaly, zvlášt po fa-
celiftu z roku 2005, kdy byly nejdiskuto-
vanější detaily designu trochu zjemněny. 
Výsledkem bylo, že se čtvrtá generace sta-
la nejprodávanější sedmičkou v  historii. 

Mimochodem, také celkově narostla. Ve 
standardní délce karoserie na 5 039 mm 
a  v  prodloužené verzi označované E66 
na 5 179 mm. Šířka vozu činila 1 902 mm 
a výška 1 491 mm. 

Nová generace opět přinesla technolo-
gické inovace, například dvakrát přepl-
ňovaný vznětový motor a  od roku 2006 
také verzi Hydrogen 7 (E68). Šlo o první 
automobil na světě schopný spalovat ben-
zín nebo vodík.

Čtvrtá generace nejen změnila názor 
zákazníků na design vlajkové lodi auto-
mobilky, ale také styl jeho interiéru byl 
postupně využit u všech dalších modelo-
vých řad. 

Sedmičky byly k  dispozici v  těch-
to verzích: 730d (2002-2008), 730i 

(2003-2008), 735i (2001-2005), 740d 
(2002-2005), 740i (2005-2008), 745d 
(2005-2008), 745i (2001-2005), 750i 
(2005-2008), 760i (2003-2008) a Hyd-
rogen 7 (2006-2008).

PÁTÁ GENERACE BMW 
ŘADY 7 (F01) 

Současný model představený v roce 2008 
určitě každý dobře zná. Proto si pouze 
připomeňme, že na první pohled lze pátou 
generaci poznat podle velmi velkých, cha-
rakteristických ledvinek, které jsou navíc 
postavené hodně vertikálně. Jsou dopl-
něny dynamicky zkosenými světlomety. 
Dynamičnost se odráží i v celkovém pojetí 
designu. Zaměřte se na nízkou boční linii 
a výrazný sklon čelního skla (o nízké stav-
bě nemluvě) a má slova určitě potvrdíte.

Tradiční překvapení bylo tentokrát ve 
formě aplikace pohonu všech kol. Ano, 
i sedmička je nyní nabízena se systémem 
xDrive. Jedná se o vrcholnou verzi 750d 
a  nutno podotknout, že tímto kapitáni 
automobilky poněkud narušili svou filo-
zofii toho, že luxusní velké auto má prostě 
mít pohon zadní nápravy. To bylo dáno 
vycházením vstříc požadavkům řidičů 
BMW.

xDrive je stejné konstrukce, jaká se 
osvědčila u  modelů X6 a  X5, a  vyzna-
čuje se schopností měnit při jízdě po-
měr rozdělení točivého momentu mezi 
nápravami ze základního 40:60 až na 
20:80.

U  současné generace nebudeme vypo-
čítávat, co všechno v rámci luxusu a bez-
pečnosti nabízí, je to vlastně v  podstatě 
všechno, co současné automobilové tech-
nologie umějí. 
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ŠESTÁ GENERACE BMW ŘADY 7
Nejnovější sedmička se veřejnos-
ti naplno ukáže na podzimním 

IAA ve Frankfurtu nad Mohanem. Co 
se týče vnějšího designu, zachovává si 
klasické tvary vycházející z  generace 
předcházející. Ovšem jako tradičně je 
doslova nabušená novými technolo-
giemi. První z  nich vás pasuje do role 
agenta Bonda. Svou sedmičku můžete 
ovládat, aniž byste v  ní seděli. Řídíte 
totiž některé úkony, jako je zajíždění 
do garáže či vyjíždění nebo dokonce za-
parkování, prostřednictvím klíče s doty-
kovým displejem. Zdokonalen byl také 
systém iDrive. Jeho součástí je speciál-
ní ovládání prostřednictvím gest rukou. 
Tato gesta  analyzuje 3D senzor, který 
je tak dokonalý, že dokáže rozpoznat 
jednotlivé pokyny pro celé spektrum 
informačního, zábavního i  komunikač-
ního systému. Jako pohonné jednotky  
budou využívány šesti- a  osmiválcové 
agregáty, v nabídce  bude také hybridní 
ústrojí. 

Nové BMW 7 bude bezpochyby 
technologickou špičkou ve 
své třídě!

Řada 7 od BMW je „dítětem“ fran-
couzského designéra, sochaře a malíře 
a pozdějšího šéfa designu BMW Paula 
Bracqa. Také patříte mezi ty, kterým 
stará auta přijdou krásná? 
Mám moc rád staré modely, protože pro 
mě to byl start do světa BMW, vyrůstal 
jsem v jejich době a i dnes se více otočím 
za starou klasikou. Mají svoje kouzlo, 
které je nezaměnitelné.     

Zajímavou kapitolou v dějinách 
značky bylo působení svérázného 

designéra Chrise Bangla, který dal 
nejenom řadě 7 velmi specifické rysy. Jak 
byste dnes hodnotil jeho vizuální přínos 
značce? 
Pan Bangle byl nejkontroverznější 
designér, změnil tvář značky a výrazně 
posunul design automobilů směrem 
vpřed. Jeho rukopis bude do dějin 
automobilismu zapsán nesmazatelným 
písmem!

Nové BMW řady 7 bude mít co nevidět 
svoji světovou premiéru a značka chce 
být opět ve své třídě nejlepší. S jakými 
inovacemi nová vlajková loď přijde? 
Nové BMW 7 bude bez pochyby tech-
nologickou špičkou ve své třídě! Zatím 
nejsou dostupné informace k nové ge-
neraci modelu, ale BMW vždy udávalo 
směr ve vývoji a dopřálo zákazníkům to 
nejlepší z inovativních prvků. 

Součástí konceptu BMW Efficient 
Dynamics jsou jak aktivní hybridy, čistě 
elektrický pohon, tak i vodíkové koncepty. 
Jakou cestou se podle vás bude automo-
bilový průmysl do budoucna ubírat? 
Věřím v elektropohon, ale chce to ještě 
nějaký čas. Málokdo chce uvěřit, že at-
mosferické motory jednou skončí. Čeká 
se na vybudování infrastruktury. BMW 
vždy zachová výkon, design a hlavně 
radost z jízdy.

Petr Pětník, manažer prodeje 
nových vozů, CarTec Group
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BMW se pyšní rolí oficiální-
ho vozu festivalu od loňského  

49. ročníku a společnost CarTec Group 
je oficiálním dodavatelem těchtů vozů. 
Partnerství pokračuje i  v  letošním 
roce, při jubilejním 50. ročníku, který 
v  Karlových Varech proběhne od 3. do  
11. července 2015. Na začátku července 
tak do Karlových Varů dorazí RADOST 
a  filmové hvězdy budou k  červenému 
koberci vozit luxusní vozy německé 
prémiové značky. Flotila více než šede-
sáti „bé-em-véček“ se postará i o všech-
ny přesuny organizátorů a  hostů festi-
valu. Spolu s  vozy dodá CarTec Group 
také košile pro jejich řidiče i  speciální 
kravaty s motivem kamzíka. 

Společnost CarTec Group v rámci pro-
gramu organizuje také CarTec Festival 
Party, která se opět bude konat v krásných 
prostorách Zanderova sálu Císařských 
lázní. Hosté večírku se mohou těšit vyjma 
příjemné nálady, koktejlů a  výborného 
jídla také na nového člena CarTec Tea-
mu – Paľa Haberu. Dále CarTec pořádá 
golfový turnaj na Olšových Vratech, který 
proběhne ve stylu Texas Scramble dvojic. 
Loni byla velkým zpestřením festivalo-
vých golfových turnajů trefená hole-in-
-one, i  letos společnost CarTec v  rámci 
partnerství s  turnaji přichystala pro tuto 
příležitost krásnou výhru, BMW M4. 
Usměje se i tentokrát na někoho štěstí?

Ve spolupráci se společností Microsoft 
Česká republika pak návštěvníky čeká zá-
bavná soutěž – závod s vozy BMW, v níž 
bude hlavní výhrou Xbox One. Jak už 
je u  CarTecu dobrým zvykem, ani letos 
společnost nezapomíná na charitu, proto 
se spojila s Aliancí žen s rakovinou prsu, 
která je letošním neziskovým partnerem 
MFF Karlovy Vary.  

JUBILEJNÍ 50. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO 
FILMOVÉHO FESTIVALU KARLOVY VARY: 
VELKOLEPÉ OSLAVY, PREMIÉROVÉ 
PROJEKCE, ZÁŘIVÉ HVĚZDY I VOZY BMW  

FESTIVAL

Co se vám vybaví, když se řekne 
filmový festival v Karlových 
Varech? Někomu možná Jiří 
Bartoška, kinosály nabité 
zážitkuchtivými diváky, něko-
mu hvězdy plující po červeném 
koberci, nezapomenutelná 
atmosféra lázeňské kolonády 
a někomu zase BMW. Vozy 
značky BMW se staly neoddě-
litelnou součástí této nejvý-
znamnější kulturní akce svého 
druhu v České republice.

Připravila: Petra Škeříková

Pokračování na další straně



A  ani tentokrát nebudou návštěvníci 
festivalu ochuzeni o tzv. BMW Zone, kde 
budou k  vidění současné technologické 
špičky v podobě vozů BMW M a BMW i,  
ale také zcela unikátní sběratelský vůz 
BMW Art Car 3.0 CSL Frank Stella. Car-
Tec do lázeňského města přiveze více než 
13 předváděcích vozů a účastníci se s nimi 
mohou dopodrobna seznámit při testo-
vacích jízdách za asistence zaměstnanců 
společnosti CarTec Group. Nutno po-
dotknout, že automobily BMW festivalu 
více než sluší. 
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Roli čestných 
hostů letos převzali 
Richard Gere, 
Jamie Dornan 
a Harvey Keitel.

HARALD HÖLZL, NOVÁ TVÁŘ 
V ČELE BMW ČESKÁ REPUBLIKA
Pan Harald Hölz (39) se v říjnu loň-
ského roku stal generálním ředite-
lem BMW Group Česká republika. 
Narodil se v  Salzburgu, ale momen-
tálně žije se svojí partnerkou Alexan-
drou a dcerou Heidi v Praze. Během 
své 17leté kariéry u  BMW Group 
prošel mnoha funkcemi od prodeje 
přes marketing, jeho poslední pozicí 
byl marketingový ředitel pro střední 
a východní Evropu.

Jaký je váš osobní dojem z České re-
publiky? 
Je to neuvěřitelná země. Žiji zde se 
svojí rodinou už devět měsíců a pozna-
li jsme spoustu zajímavých a  různých 
tváří České republiky a především Pra-
hy. Cítíme podporu od lidí a obrovskou 
otevřenost. Léto je už za dveřmi a já se 
moc těším, až budu moct prozkoumávat 
český venkov na svém motocyklu se svý-
mi přáteli. 

BMW je nejúspěšnějším automobi-
lovým výrobcem v  prémiovém seg-
mentu. Jaké jsou důvody úspěchu 
této značky?
Ano, BMW je nejprodávanějším auto-
mobilem v prémiovém segmentu. Osob-
ně si myslím, že je to dáno třemi důvody. 
První je, že Češi milují nejnovější tech-
nologie a  moderní design automobilu. 
Další důvod je, že BMW má ty nejlepší 
a  nejzapálenější inženýry a  designéry 

po celém světě. Nedávno jsme v  České 
republice vyhráli ocenění za nejlepší 
sportovní auto roku s naší i8 a za inovaci 
roku s laserovými světlomety také u i8. 
A třetí důvod je, že nic víc není přesvěd-
čující než vyzkoušet si jízdu v BMW na 
vlastní kůži. Já řídím BMW už 17 let 
a každý den prožívám tu stejnou radost 
z jízdy jako před lety. 

Který model BMW bude podle vás 
vbrzku nejúspěšnější?

Co do počtu prodaných vozů je to beze-
sporu X5, následovaná X6 a novým Ac-
tive Tourer řady 2. Z mojí perspektivy je 
určitě největším úspěchem BMW i. Vy-
soce inovativní i3 značí revoluci v auto-
mobilovém průmyslu, a to dokazují tvá-
ře všech zákazníků během testovacích 
jízd. Prostě se hned rozesmějí, jakmile 
sešlápnou pedál. Podobnou akceleraci 
mohou řidiči zažít jen v  automobilech 
M performance, ale s  nulovými emi-
semi jen s  i3. Všem čtenářům CarTec 
News mohu vřele doporučit zaregist-
rovat si testovací jízdu a  zažít pravou 
radost na vlastní kůži v  BMW zóně na 
karlovarském festivalu před budovou 
Lázně I.  

Jaké BMW uhranulo vám?
Řídím opravdu hodně a  je neuvěřitel-
né, jak samotné auto ovlivní, jestli po 
jízdě vystupujete odpočinutí, nebo ne. 
Já preferuji sportovní limuzínu s  po-
řádným kufrem, poněvadž moje dcera 
nikdy necestuje nalehko, když někam 
vyrážíme. (směje se) Momentálně ří-
dím řadu 6 Grand Coupé. Skvělé auto! 
Nabízí vše, co potřebuji. Úžasný design 
kombinovaný s  M paketem, sportovní 
Coupé vzhled, ale pořád vhodný pro po-
třeby mojí rodiny. 

Co potřebujete mít ve svém autě?
V  autě potřebuji Connected Drive 
a Concierge Service. Jsem jejich každo-

denním uživatelem, tyto služby mi veli-
ce pomáhají organizovat si čas a rychle 
dostávat informace. Důležitost konek-
tivity v  automobilech bude do budouc-
na ještě ohromně narůstat, stejně jako 
rostla v posledních letech. BMW je na-
prostou jedničkou, co se týče Connec-
ted Drive, který řidičům nabízí spoustu 
užitečných služeb. 

Na co se vy těšíte v  Karlových Va-
rech? 
Během festivalu vybraným jedincům 
přestavíme novou 7er. Zatím stále drží-
me v tajnosti, kde a jak se to stane, ale už 
se na to velice těším.

Můžete nám říct o  nové sedmičce 
něco víc? 
S novým BMW řady 7 jsme předefinova-
li, co znamená exkluzivní a luxusní jízdní 
zážitek v  současné průkopnické formě. 
Nové a  přelomové technologie, jako je 
lehká konstrukce, pohonná  jednotka, 
podvozek, operační systém, inteligentní 
konektivita a  vnitřní atmosféra, podtr-
hují náš cíl zkombinovat nepřekonatel-
nou jízdní radost s  komfortem na dlou-
hých cestách v  luxusním sedanu. Nová 
sedmička změní budoucnost automobi-
lového luxusu s vůdčími inovacemi jako 
ovládání gesty, karbonové jádro, laserová 
světla nebo dálkové parkování. 

Věřte mi, je to nejinovativnější auto ve 
své třídě. 

Harald Hölzl, generální ředitel 
BMW Group Česká republika
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Vodafone opět partnerem 
Mezinárodního fi lmového 
festivalu Karlovy Vary
Jako každý rok se i  letos na 
začátku července sjedou do 
Karlových Varů největší osob-
nosti českého fi lmu i  řada zají-
mavých mezinárodních hostů. 
A  také letos, tentokrát již po-
deváté, se jedním z  hlavních 
partnerů přední české fi lmové 
události roku stala společnost 
Vodafone. Pro návštěvníky fes-
tivalu si mobilní operátor při-
chystal mnoho zábavných, ale 
i užitečných aktivit. 

Jubilejní 50. ročník Mezinárod-
ního fi lmového festivalu Karlovy 
Vary odstartuje Vodafone 3. čer-
vence zahajovacím večírkem na 
Vřídelní kolonádě. Její venkovní 
prostory pak budou pod názvem 
Vodafone Pláž během trvání fes-
tivalu sloužit jako relaxační zóna, 
kam si mohou návštěvníci přijít 
odpočinout a  osvěžit se. Pro fi -
remní zákazníky Vodafone chystá 

i  tradiční golfový turnaj, kterého 
se jako vždy zúčastní také herci či 
fi lmaři. 

Důležitou a  velmi užitečnou 
součástí partnerství Vodafonu 
a  MFF je speciální systém pro 
rezervaci vstupenek prostřednic-
tvím SMS, který ocení zejména 
návštěvníci kinosálů, již se tak 
mohou vyhnout dlouhému čeká-
ní ve frontách. Majitelé chytrých 
telefonů jistě uvítají také ofi ciál-
ní aplikaci Průvodce festivalem, 
která nabídne kompletní program 
festivalu včetně detailů o každém 
promítaném fi lmu. Kromě toho 
bude možné prostřednictvím ap-
likace najít přátele v okolí a v ne-
poslední řadě také v  soutěžích 
vyhrát lístky na fi lmy nebo mo-
bilní telefony. Aplikace je již nyní 
dostupná pro mobilní telefony 
či tablety s  operačním systémem 
iOS, Android nebo Windows 
Phone. 

Komerční prezentace

Aplikace 
Průvodce festivalem 
ke stažení zde

Atmosféra na loňské Vodafone Pláži přilákala mnoho návštěvníků

ři slibují, že pro návštěvníky bude připra-
vena oslava nejen filmu, ale i  samotných 
filmových fanoušků, kteří novodobému 
festivalu zůstávají věrni už více než dvě 
desítky let a dělají ho svou přítomností mi-
mořádným. Po slavnostním ceremoniá-  
lu konaném 3. července a  uvedení zaha-
jovacího filmu proběhne velká festivalová 
party v  okolí hotelu Thermal a  v  ulicích 
města a účastníky této slavnosti se mohou 

stát všichni návštěvníci, nejen pozvaní 
hosté. Jednoduchým symbolem – papíro-
vým motýlkem anebo červeným líčením 
– se z  každého, kdo se bude chtít oslav 
zúčastnit, stane VIP host. 

Každým rokem se netrpělivě očekává, 
kdo ze slavných zahraničních hvězd do 
Varů dorazí. Letos roli čestných hostů 
převzaly hned tři pozvané celebrity. Pro 

JAK ŠEL ČAS 
S MFF KARLOVY 
VARY

Tradice festivalu sahá až do roku 1946, 
kdy se konal první, nesoutěžní ročník 
filmové přehlídky v  Mariánských Láz-
ních. Do Karlových Varů se přesunul 
o rok později. Křišťálový glóbus, prestiž-
ní cena každoročně předávaná autorovi 
nejlepšího filmu roku, byla prvně uděle-
na v dalším roce. V roce 1956 byl festival 
zařazen organizací FIAPF do kategorie 
A, tj. nespecializovaný festival se soutěží 
celovečerních hraných filmů, například 
spolu s  festivaly v  Cannes, Berlíně, Be-
nátkách a dalšími.

Jeho novodobá historie se pak začala 
psát s  příchodem organizačního týmu 
sdruženého kolem prezidenta MFF 
Karlovy Vary Jiřího Bartošky a  umě-
lecké ředitelky Evy Zaoralové. Více než 
dvě desetiletí úspěšného rozvoje festi-
valu prokázala, že pochybnosti o smyslu 
jeho setrvání ve Varech nebyly namístě. 
Karlovarský festival si mezi elitou me-
zinárodních filmových přehlídek nej-
vyšší kategorie dokázal najít své místo 
a především svůj charakter. Vyhlášený je 
neopakovatelnou atmosférou, vstřícnos-
tí k  filmovým fanouškům a  otevřeným 
prostředím, v  němž se může v  jednom 
sále potkat filmová hvězda s  běžným 
divákem. V  minulých ročnících se na 
festivalu v rolích čestných hostů objevily 
velké hvězdy jako Jude Law, Judi Dench, 
John Malkovich, Helen Mirren, Susan 
Sarandon, John Travolta či Oliver Stone. 

V  loňském roce byl čestným hostem 
a držitelem Křišťálového glóbu za mimo-
řádný umělecký přínos světové kinema-
tografii herec a režisér Mel Gibson, který 
se zároveň stal hlavním představitelem 
festivalové znělky pro ročník letošní. 
„Mel Gibson se netajil tím, že byl atmo-
sférou na karlovarském festivalu nadše-
ný, a já si vážím toho, že splnil slib, který 
nám ve Varech dal, a znělku pro jubilejní 
ročník natočil,“ uvedl prezident festivalu 
Jiří Bartoška. Veškeré informace 

o festivalu 
včetně programu 
najdete na 
www.kviff.com.

50. ROČNÍK BUDE OSLAVOU 
FILMOVÝCH FANOUŠKŮ
Zahájení padesátého ročníku festivalu 
bude velkolepé, vždyť takové kulaté naro-
zeniny se musí řádně oslavit! Organizáto- Pokračování na další straně
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premiéře, počet diváků přesahuje 10 ti-
síc a  prodaných vstupenek je pak přes  
120 tisíc. 

Letos se o  Křišťálový glóbus v  hlavní 
soutěži utká třináctka filmů. Mezi sedmi 
světovými a šesti mezinárodními premié- 
rami festival představí nové filmy Dietri-
cha Brüggemanna (Heil), rumunských 
tvůrců Anci Damianové (Kouzelný vrch) 
a  Florina Serbana (Box) či debut talen-

tovaného italského tvůrce Ferdinanda 
Cita Filomarina (Antonia). Svou celove-
černí prvotinu Babai, příběh desetiletého 
chlapce následujícího otce na dramatické 
cestě z Kosova do Německa, uvede kosov-
ský režisér Visar Morina. Česká republika 
bude mít dvojí zastoupení – Domácí péče, 
filmový debut Slávka Horáka upínající 
pozornost k  obětavé ošetřovatelce, které 
osud postaví do cesty jen těžko překona-

Křišťálový glóbus za mimořádný umě-
lecký přínos světové kinematografii si 
přijede Richard Gere. Festival zahájí 
snímek Time Out of Mind, v němž hraje 
hlavní roli, jeho nejslavnější film Pretty 
Woman pak bude promítán v  letním 
kině. Druhým významným hostem bude 
herec a  model Jamie Dornan, hrdina 
filmové adaptace Padesát odstínů šedi, 
který u nás točí válečný film Anthropoid. 
A v neposlední řadě by se měl objevit  
i americký herec Harvey Keitel.

Po skončení zahajovacího filmu si or-
ganizátoři pro všechny návštěvníky při-
chystali opravdu mimořádný dárek – me-
gakoncert legendární kapely Lucie před 
hotelem Thermal. Součástí zahajovacího 
programu bude zároveň audiovizuální 
show známého performera Vladimíra 
518. Další překvapení se chystá na prv-
ní filmovou noc – na Mlýnské kolonádě 
bude při speciální noční projekci pod 
širým nebem promítán dokument na-
zvaný Filmová lázeň režiséra Miroslava 
Janka, který mapuje uplynulé ročníky 
karlovarského festivalu.

HLAVNÍ SOUTĚŽ NABÍDNE 
TŘINÁCT PREMIÉR
Ačkoli festival tradičně nabízí bohatý do-
provodný program, o filmy zde jde na prv-
ním místě. Řečí čísel: každoročně se zde 
promítne kolem dvou stovek celovečer-
ních filmů, své snímky osobně představí 
na tři stovky mezinárodních režisérů, fil-
mařů a herců, kolem 70 filmů je uvedeno 
ve světové, mezinárodní nebo evropské 

telnou překážku, a Kobry a užovky režisé-
ra Jana Prušinovského, nekompromisní 
drama dvou bratrů vyrovnávajících se 
různými způsoby s  bezútěšností a  ne-
dostatkem prostředků na středočeském 
maloměstě. 

Diváci se v kinosálech mohou těšit také 
na Týden libanonského filmu či na Poctu 
Larise Šepiťkové, režisérce ukrajinsko- 
íránského původu, která zde za svůj film 
Pot z  roku 1963 získala cenu za nejlepší 
debut. Soutěž Na východ od západu pak 
zahájí projekce česko-polského debutu 
Cesta do Říma. Jubilejní ročník festivalu 
připomene i  herecké mistrovství dvou 
předčasně zesnulých mimořádných osob-
ností amerického filmu Johna Cazale 
a  Chrise Penna. Letošní Cenu preziden-
ta MFF KV za mimořádný přínos české 
kinematografii převezme z  rukou Jiřího 
Bartošky herečka Iva Janžurová.

O Křišťálový 
glóbus se v hlavní 
soutěži utká 
třináctka filmů. 

Heil

Babai

Antonia

Kobry a užovky



Ptali jsme se  Libora Michaluse, manažera prodeje 
nových vozů společnosti CarTec Group

BMW řady 2 Gran Tourer by se dalo 
definovat jako varianta MPV Active 
Tourer. Čím se od něj liší?
Liší se hlavně v rozměrech. Gran Tourer 
je delší o 214 mm, vyšší o 53 mm, rozvor 
má delší o 110 mm. Šířka vozu je stejná. 

Největším rozdílem je především mož-
nost sedmimístné verze.

Jedná se o první sedmisedadlové MPV 
značky. Kdo jsou jeho největší konkurenti 
v dané třídě?
Hlavním konkurentem ve třídě je přede-
vším Volkswagen Touran.

Nový Gran Tourer maximálně využívá 
vnitřní prostor. Podle informací BMW 
bude možné v prostřední řadě sedadel 
umístit hned tři dětské sedačky vedle 
sebe. Půjde dát dětskou sedačku i na 
poslední řadu sedadel?
V poslední řadě sedadel sice není 
ISOFIX, nicméně uchycení dětské 
sedačky je možné i tam bezpečnostním 
pásem jako na každém sedadle.

V jakých motorizacích a stupních výbavy 
je u vás BMW řady 2 Gran Tourer 
nabízeno?
BMW řady 2 Gran Tourer nabízíme 
v následujících motorizacích: s ben-
zínovými agregáty jsou to BMW 218i 

o objemu 1 499 cm3 a výkonu 100 kW  
a BMW 220i o objemu 1 998 cm3 
a výkonu 141 kW. Vznětové motory pak 
reprezentují BMW 216d o objemu  
1 496 cm3 a výkonu 85 kW a BMW 218d 
o objemu 1 995 cm3 a výkonu 110 kW. 
Nejsilnější motorizace je BMW 220d 
xDrive o objemu 1 995 cm3 a výkonu 
140 kW. Všechny motorizace se dají 
zvolit i v dalších modelových variantách 
ADVANTAGE, SPORT LINE, LUXU-
RY LINE a M SPORT.

Jaká příplatková výbava tohoto vozu je 
podle vás pro zákazníka tou nejzajíma-
vější?
BMW včetně řady 2 Gran Tourer má 
tak široké možnosti výbavy, že si každý 
zájemce může bez problémů poskládat 
to „svoje“ BMW.

Jaká varianta vozu se podle vás (a nejen 
ve vašem showroomu) stane bestsellerem?
Pravděpodobně to bude model 218i 
kvůli pořizovací ceně a potom 218d 
kvůli poměru výkon/spotřeba.

Libor Michalus, manažer prodeje 
nových vozů, CarTec Group
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BMW ŘADY 2 GRAN TOURER 

Ovšem ani to kapitánům mnichov-
ské automobilky nestačilo. Nyní 

přichází s  dalším přírůstkem – BMW 2 
Gran Tourer. Jedná se o  MPV (Multi-
-Purpose Vehicle) a  uveze až sedm ces-
tujících. Nejvíce změn se tedy odehrává 
na karoserii. Jinak logicky přebírá co nej-
více komponentů ze základního modelu  
Active Tourer.

Auto nyní narostlo o nezanedbatelných  
214 mm, celkově má na délku 4 556 mm. 
Aby byla zachována vyváženost linií, je 
Gran Tourer o 53 mm vyšší. Zároveň roz-
vor náprav narostl z 2 670 na 2 780 mm, 
tedy o 110 mm. 

To vše se projevilo nejen v nárůstu pro-
storu pro cestující, ale také ve zvětšení 
zavazadlového prostoru. Čísla ukazují, 
že co se týče zavazadel, rozhodně se ne-
musíte uskrovňovat. Když budete pře-
pravovat sedm cestujících, všechna jejich 
zavazadla se bez problémů vejdou. Mají 
totiž k  dispozici zavazadelník o  objemu 
560 litrů, a  když se třetí řada sedadel 
sklopí do podlahy, je objem 645 litrů. Po-
sunete-li druhou řadu sedadel o 130 mm 
vpřed, naroste zavazadelník na 805 litrů 
a po jejím sklopení na 1 905 litrů. Pokud 
pojedete pouze ve dvou, tak máte oka-
mžitě náklaďák. Převoz koberce také není 
problémem, může mít délku 2 600 mm. 
BMW je prémiovou značkou, takže se ne-
divme, že se víko kufru otevírá pohybem 
nohy pod nárazníkem a zavírá se stejným 
způsobem. Grand Tourer je unikátně za-
měřen na praktičnost.

POHONNÉ AGREGÁTY
Konstatovali jsme, že Gran Tourer lo-
gicky přebírá co nejvíce komponentů ze 
základního modelu Active Tourer. Týká 

Připravil: František Klika

Nepočítáme-li modely s alter-
nativními pohony, tak největší 
revoluci v posledních letech 
přináší BMW 2 Active Tourer. 
S motorem umístěným napříč 
před přední nápravou a karo-
serií zaměřenou vyloženě na 
praktickou stránku věci je ně-
čím úplně novým, než co jsme 
mohli za dlouholetou historii 
značky zaznamenat. 

BMW řady 2 
je nyní v nabídce 
jako  Active Tourer 
i  Gran Tourer!

je vidno z označení, má pohon všech kol. 
Úmyslně jsme u  vznětových motorů ne-
zdůrazňovali dynamické parametry, dů-
ležitější je, že se spotřeba paliva pohybuje 
v  kombinovaném provozu kolem 4 litrů 
nafty na 100 km.

Přenos výkonu na vozovku se děje 
standardně přes šestistupňovou mecha-
nickou převodovku, za příplatek lze mít 
šestistupňový či dokonce osmistupňový 
automat.

se to zejména pohonných jednotek. Na 
výběr je jich pět. Společným jmenovate-
lem je přímý vstřik paliva a  přeplňování 
turbodmychadlem. 

Základní pohonnou jednotkou je záže-
hový tříválec 218i o objemu 1,5 l s výkonem 
100 kW a točivým momentem 220 N.m.  
Verze dosahuje maximálky 205 km/h 
a akceleruje z 0 na 100 km/h za 9,5 s. Dal-
ší benzínovou alternativou je dvoulitrový 
čtyřválec 220i mající výkon 141 kW a to-

čivý moment 280 N.m, nejvyšší rychlost 
223 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h za 
7,6 s. 

Větší nabídka je v naftovém menu. Zá-
kladem je opět  tříválec o  objemu 1,5 l 
s  označením 216d, mající výkon 85 kW 
a  točivý moment 270 N.m. Rozhodnout 
se můžete pro dva dvoulitrové čtyřválce. 
Slabší 218d má výkon 110 kW, točivý mo-
ment 330 N.m., silnější 220d xDrive má 
140 kW a  točivý moment 400 N.m. Jak 

RECENZE



PŘEDSTAVUJEME12

CARTEC NEWS

ZÁKAZNÍCI JSOU U NÁS SPOKOJENI. 
CHYSTÁME PRO NĚ DALŠÍ VYLEPŠENÍ

Zákazníci, kteří přebírají klíčky od 
nového vozu, si tak nyní mohou vy-

chutnávat ojedinělý zážitek v  soukromí. 
A  nejen to, v  rámci prémiového předání 
automobilu dostanou jako dárek prosec-
co a také květiny jako poděkování za loa-
jalitu. Kromě toho se seznámí s kolegou, 

Product Geniem, který jim bude v době 
seznamování se s jejich novým vozem 
vždy nápomocen. „Jsme přesvědčeni, že 
služba Premium Handover umocňuje 
příjemné zážitky našich klientů při pře-
bírání nového vozu,“ zdůrazňuje Pavel 
Vrkoč. 

V ostravském dealerství přitom chystají 
i  další změny. „Za poslední roky se trh 
neskutečně zvětšil a  pro udržení kvality 
společnosti CarTec na to musíme reago-
vat. Rozšiřujeme proto servisní kapacity 
a  chystáme výstavbu nové části našeho 
dealerství v Dolní oblasti Vítkovice. Pře-
sune se tam kompletní prodej a  servis 
motocyklů BMW, prodej vozidel Pre-  
mium Selection, zároveň postavíme i no-

Ostravský showroom společ-
nosti CarTec Group sklízí po 
důkladné rekonstrukci jen 
samé pozitivní ohlasy. „Zákaz-
níci se vyrovnali se sníženým 
komfortem po dobu rekon-
strukce v rámci celého roku 
2014 a s výsledkem jsou velmi 
spokojeni, což nám také dávají 
najevo,“ říká ředitel ostrav-
ského dealerství Pavel Vrkoč 
a dodává: „Prostory showroo-
mu jsou mnohem příjemnější 
a pohodlnější, v oblasti servi-
su máme důstojnější pracovi-
ště aktivního příjmu a místo 
předávání nových vozidel je 
pak zcela odděleno od ostat-
ních prostor.“

Připravil: Marek Dawid 

Premium 
Handover 
umocňuje 
příjemné zážitky 
klientů při 
přebírání nového 
vozu.

vou lakovnu, karosárnu a  v  plánu je též 
vybudování servisu pro vozidla starší šesti 
let. Současně také plánujeme umístit do 
tohoto areálu sklad pneumatik a skladová 
vozidla. Pracujeme tak na projektu, které-
mu interně říkáme CarTec B,“ vypočítává 
Pavel Vrkoč. 

„EMKOVÁ“ LICENCE
Ostrava navíc v několikaměsíčním nároč-
ném procesu získala certifikaci pro vozy 

divize M. To znamená, že v  showroomu 
narazíte vždy minimálně na jeden vůz 
BMW M, další je pak k  dispozici jako 
předváděcí automobil. „A  samozřejmě 
máme i speciálně vyškolený personál – jak 
prodejce modelů M, tak i  servisního po-
radce pro tyto vozy Jana Smetanu. Klienti 
tak u nás vždy dostanou kompletní servis 
a mají maximální pohodlí při nákupu a ser-
visu těchto špičkových sportovních aut,“ 
říká šéf ostravského showroomu. 
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Pro fanoušky a  majitele „emkových“ 
modelů navíc chystají i  několik akcí vo-
nících benzínem a  spálenými pneumati-
kami. „Nechci ještě vše zcela prozradit, 
ale mohu říci, že na plánovaných akcích 
chceme využít zkušenosti našeho part-
nera Václava Janíka z  týmu Janík Mo-
tosport,“ líčí. 

I v létě budou mít v CarTec Group napil-
no. Jsou totiž oficiálním dodavatelem vozů 

BMW Mezinárodního filmového festivalu  
Karlovy Vary. „Filmový festival je největší 
kulturní akcí v České republice. Jsme rádi, 
že je BMW jeho oficiálním vozem a Car-
Tec Group oficiálním dodavatelem. To, že 
nás pořadatelé festivalu oslovili, je i  díky 
referencím, které jsme získali v rámci na-
šich služeb oficiálního dopravce pro různé 
sportovní akce, například tenisový Fed 
Cup,“ zakončuje Pavel Vrkoč. 

BMW je značka dostupná 
všem úspěšným

Společnost CarTec Group vznikla 
v Ostravě před třinácti lety. Za tu 
dobu se zákazníci naučili vnímat 
značku BMW jinak. Zatímco kdysi to 
pro řadu z nich byly drahé až nedo-
stupné vozy, nyní je logo s modrobílou 
vrtulí symbolem produktů dostup-
ných všem úspěšným. „BMW dnes 
nabízí jak ryze sportovní vozy, tak 
i vozy řady X či rodinný sedmimístný 
Gran Tourer,“ říká šéf ostravského 
dealerství Pavel Vrkoč. 

Který ze širokého portfolia modelů BMW 
je vůbec nejprodávanější? 
Od okamžiku, kdy se světu předsta-
vila X5, se stala etalonem pro ostatní 
prémiové značky v této třídě a usadila se 
rovněž na prvních místech nejprodáva-
nějších modelů bavorské automobilky. 
Mezi úspěšné modely určitě patří 
i klasická manažerská pátá řada. 

Řadí se X5 k legendám značky? 
Za legendární vozy považuji všechny 
BMW. Mám totiž BMW v krvi a každý 
model pro mě má velké kouzlo. Zároveň 
každý model přinesl něco nového a ne-
zapomenutelného pro naše zákazníky. 
Samozřejmě je potřeba zdůraznit přínos 
modelů řady 3 a 5, které patřily a patří 
mezi nejprodávanější v celé historii. 
Ale nemůžu vynechat ani X6, která 
způsobila malou revoluci – konkurenční 

značky dlouho nebyly schopné přijít 
s podobným modelem. 

Liší se vkus klientů podle regionů? Po 
jakých vozech sahají zákazníci v různých 
dealerstvích CarTec? 
Každý region má svá specifika. Ostrav-
sko například hodně ovlivňují Beskydy, 
takže 98 procent prodaných vozů je 
s pohonem xDrive a dieselovým moto-
rem. Liberec je na tom podobně jako 
Ostrava, jednoznačně vládne xDrive. 
V Olomouci ale podíl xDrive klesá, 
a naopak je tam vyšší zájem o klasický 
pohon zadních kol s benzínovými moto-
ry vyšších kubatur. A v Praze patří mezi 
velkou skupinu zákazníků nadnárodní 
společnosti, což přináší požadavky na 
flotilové vozy. 

Jakou pozici mají ve vaší nabídce 
motocykly? 
Za relativně krátkou dobu získaly 
důležitou roli a tvoří podstatnou součást 
vnímání značky BMW mezi našimi 
zákazníky. I proto jsme rozšířili tým 
BMW Motorrad. Klienti tak mají kromě 
prodejce BMW Motorrad k dispozici 
také přijímacího technika specializova-
ného na motocykly. 

Jsou motorističtí klienti jiní než ti 
automobiloví? A do jaké míry se prolí-
nají? 
Částečně jsou jiní, motorkáři mají 
mnohem častěji užší vztah ke svým 
strojům, více se zajímají o technickou 
stránku servisních činností apod. Ale 
samozřejmě společným jmenovatelem 
zákazníků obou skupin je nadšení pro 
značku, produkt a životní styl BMW. 
S tím souvisí i to, že je mezi nimi určitá 
část těch, kteří vlastní automobil i mo-
tocykl BMW, protože jednoduše chtějí 
používat to nejlepší. 

Na jaké novinkové modely se mohou 
zákazníci těšit v nejbližších měsících? 
Na podzim budeme představovat nové 
BMW řady 7 a netrpělivě očekáváme 
také příchod nových plug-in hybridních 
modelů, zejména nové BMW X5, která 
by měla být cenově mnohem dostupněj-
ší než předchozí hybridy. 

Pavel Vrkoč, výkonný ředitel 
společnosti CarTec Ostrava

NOVÉ TECHNOLOGIE 
V SHOWROOMU
BMW je velmi inovativní automobilkou, a  tak v  každém showroomu společnosti 
CarTec najdete minimálně jedno pracoviště, které umožňuje virtuální prezentaci 
vozidel. Navíc každý prodejce používá tablet a  může tak interaktivně předvést zá-
kazníkům bližší specifikaci vozu. Také servisní poradci používají při aktivním příjmu 
tablety a veškeré informace, které zjistí při přebírání vozu, mohou okamžitě zazna-
menat do systému pro další zpracování.
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GA–PA 
MOTORRAD DAYS: 
TŘI DNY RADOSTI 
V JEDNÉ STOPĚ 

Chcete-li si tu radost znásobit, 
vydejte se na každoroční setkání 

všech příznivců a  majitelů jednostopých 
bavoráků, kteří se v  létě tradičně vypra-
vují do německého Garmisch-Partenkir-
chenu na BMW Motorrad Days. Letošní 
motoristické slavnosti se konají od 3. do 
5. července a pořadatelé na nich očekávají 
až 40 tisíc návštěvníků. 

Pod vrcholem Zugspitze patří při této 
motorkářské události roku krásným stro-
jům BMW hlavní role. Novinky z produk-
ce německé značky jsou jako pravé filmo-
vé hvězdy, které obletují fanoušci z celého 

světa. Nešetří pochvalami, obdiv je takřka 
hmatatelný. Na první pohled je jasné, proč 
BMW patří mezi nejúspěšnější motocyk- 
lové značky planety. Není to jen letmé 
okouzlení, bavorské stroje vzbuzují vášeň 
a vyvolávají závislost.

ÚŽASNÁ ATMOSFÉRA
Atmosféra v  Ga-Pa bývá vždy úžasně 
nakažlivá. Většina motorkářů sice mívá za 
sebou náročnou cestu, ale alpské silnice 
bez větších problémů vykouzlí na jejich 
tvářích nesmazatelné úsměvy. Ty pak 
všem návštěvníkům vydrží po celou dobu. 
Tato akce je vůbec největší svého druhu 
na světě. 

Skvělá a  německy precizní je organi-
zace. Vstupné se neplatí a parkovacích či 
kempovacích ploch je dostatek. Návštěv-
níky ubytované v nedalekých penzionech 
a hotelích svážejí na místo akce autobusy. 
Ale především – každý den je napěchova-
ný vynikajícím programem. 

Motorističtí fandové mají šanci prohléd-
nout si velký stan s  modely BMW, butik 
s  lifestylovou kolekcí německé značky 
a možnost občerstvit se v obrovském piv-
ním stanu pro tři tisícovky lidí. Motorkáři 

Každá jízda na motocyklu 
bývá intenzivním zážitkem. 
Bez ohledu na to, kolik se-
zón v jedné stopě už máte za 
sebou. A obzvlášť když sedláte 
motocykl s modrobílou vr-
tulí ve znaku – BMW je totiž 
synonymem radosti jak za 
volantem, tak za řídítky. 

Připravil: Marek Dawid 

Ga-Pa
Garmisch-Partenkirchen, jemuž se přezdívá Ga-Pa, patří mezi známá německá 
zimní střediska. Leží asi 100 kilometrů jižně od Mnichova, poblíž hranic s Rakous-
kem. Garmisch-Partenkirchen hostil v roce 1936 zimní olympijské hry, dvakrát se 
tu konal také světový šampionát v alpských disciplínách, každoročně se tu na Nový 
rok odehrává jeden ze závodů Turné čtyř můstků. Z města jezdí zubačka pod vrchol 
nejvyšší německé hory Zugspitze, která měří 2 962 metrů. Ve městě žije zhruba 
30 tisíc obyvatel, jejichž počet se při BMW Motorrad Days zvedne minimálně na 
dvojnásobek. 

si mohou motocykly s  logem BMW rov-
nou půjčit a vyzkoušet v praxi. V areálu je 
k dispozici trať vedoucí přes louku či šoto-
linu, na silničních modelech je samozřej-
mě možné ve skupině vyrazit i mimo areál 

a  otestovat mašiny v  reálném provozu na 
klikatících se horských silnicích. 

Atrakcí je spousta a mnohdy není v lid-
ských silách všechno stihnout. Ale stojí za 
to vidět exhibice kaskadérů, ukázky jízdy 



na „stěně smrti“, stejně jako živá hudební 
vystoupení či nejrůznější party. „Každou 
chvíli se tam něco děje, nuda nehrozí ani 
na okamžik. Na letošních slavnostech ne-
budeme chybět, moc se do Ga-Pa těšíme,“ 
říká Petr Stružka, manažer prodeje moto-
cyklů ve společnosti CarTec. 

START V BMW MUSEU
Letošní slavnosti začínají už 2. července 
„zahřívacím“ večírkem v  mnichovském 
BMW Museu, kde pořadatelé připravují 
různá živá vystoupení. Vstup je přitom 
zdarma. Pak už je na čase vyrazit do 
Garmisch-Partenkirchenu na hlavní pro-
gram. 

Stále silnější pozici mají v  současném 
světě sociální média a  online samozřej-
mě můžete být i  v  Ga-Pa. Nechybí totiž 
ani tzv. Social Media Lounge, kde si lze 
nabít mobilní přístroje a  podělit se s  ce-
lým světem o fotografie a zážitky z BMW 
Motorrad Days. 

Nepropásněte každoroční rituál všech 
milovníků motorek BMW, budete mít 
ještě dlouho o čem vyprávět. 
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U klientů frčí legendární 
endura R 1200 GS

CarTec není jen synonymem pro 
automobily BMW, své místo v něm 
mají i motocykly bavorské značky. 
O nabídce a službách pro motocyklové 
nadšence vyprávěl v rozhovoru Petr 
Stružka, který má prodej motorek ve 
společnosti CarTec na starost. 

Jaké jsou nejpopulárnější modely motocyk- 
lů BMW? 
Jsou to legendární cestovní endura  
R 1200 GS a R 1200 GS Adventure. 
Velký zájem je také o stylový cafe-racer  
R nineT. A fanoušci našich motocyklů 
také s oblibou volí model F 800 GS. 

Co jim kromě samotného prodeje můžete 
v rámci společnosti CarTec nabídnout? 

Vedle prodeje nových motocyklů rovněž 
zprostředkováváme prodej ojetých strojů 
BMW. Vzhledem k tomu, že nabízíme 
motocykly od našich stálých zákazníků, 
můžeme garantovat jejich kompletní 
servisní historii. Dále zajišťujeme prodej 
originálních náhradních dílů, stejně jako 
nabídku příslušenství a oděvů z kolekce 
BMW Motorrad. Od letošního roku si 
klienti mohou zapůjčit náhradní motocykl 
po dobu, kdy je jejich stroj u nás v servisu. 
Samozřejmostí je také kompletní záruční 
a pozáruční servis a opravy, nabízíme 
i možnost dokoupení prodloužených 
záruk.

Jsou záruky na motocykly BMW stejné 
jako na vozy této značky?
Služby a garance nabízené u motocyklů 
se liší. Standardem je záruka na 24 mě-
síců, před ukončením tovární záruky lze 
prodloužit záruku o další dva roky a poté 
ještě o rok. Takto se tedy lze pojistit před 
neočekávanými výdaji po dobu pěti let. 
Dále klienti při koupi nového motocyklu 
získávají na tři roky asistenční službu 
BMW Mobile Care. 

Motocykly nejen prodáváte, ale rovněž 
půjčujete. Jaký je zájem o služby vaší 
půjčovny? 
Zájem byl veliký a stále rostl, na druhou 
stranu nám poté chyběly motocykly pro 
zkušební jízdy, které jsou pro nás momen-
tálně prioritou. Proto se koncept půjčovny 
změnil – nyní nabízíme zapůjčení strojů 
na víkendy, aby byly ve všední dny k dispo-
zici pro klienty servisu Motorrad. 

Petr Stružka, prodejce 
motocyklů, CarTec Group
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LOVCI NEHOD

CarTec svým zákazníkům posky-
tuje prvotřídní služby, nejen co 

se týče prodeje automobilů BMW, ale 
jeho zákazníci se na něj mohou obracet 
i v případech, kdy nejde o tak radostnou 
událost. Poruchy či nehody jsou bohužel 
běžnou součástí soužití člověka s autem, 
záleží jen na tom, jakým způsobem se 
řeší jejich následky. Společnost CarTec 
Group si dobře uvědomuje závazek, jaký 
s sebou značka BMW přináší, a tak i její 
přístup k  řešení krizových událostí na 
silnicích je zcela v  souladu s  celkovou 
filozofií této značky. Mottem servisních 
služeb CarTec Group je „Rozdíl v přístu-
pu“, a tak je komfortní, kvalitní a rychlý 
servis základním předpokladem všech 
nabízených služeb.

BMW ACCIDENT HOTLINE
Nejdůležitější službou pro řidiče v nesná-
zích je asistenční telefonická linka BMW 
Accident Hotline. Díky ní jim je umožně-
no okamžité spojení s  operátorem, který 

neprodleně zařídí pomoc, a  to kdykoli 
a  kdekoli! Mezi samozřejmosti patří pr-
votní obstarání záchranných složek či po-
licie, standardem je následné zajištění od-
tahu nepojízdného vozu anebo zapůjčení 
náhradního. Asistenční služba zároveň 
vyhledá a  zařídí služby nejbližšího auto-
rizovaného servisu a  je schopna předat 
hlášení o nehodě pojišťovně. 

BMW MOBILE CARE
V  některých případech se poruchy dají 
odstraňovat i přímo na silnicích, proto je 

Připravil: Jan Dvořák

Porucha anebo dopravní 
nehoda jsou pokaždé stresují-
cí událostí. Pokud však víte, 
na koho se obrátit, máte 
o polovinu starostí méně!

řidičům i  pasažérům k  dispozici služba 
záruky mobility BMW Mobile Care. Vy-
školení technici jsou schopni jak poradit 
řidiči s  malými problémy po telefonu, 
tak vyrazit na pomoc se servisním vo-
zidlem. Žádná porucha není dost malá, 
a tak dokáží vyměnit pneumatiku, poradit 
v případě natankování nesprávného pali-
va anebo ztráty klíče. I  v  případě služby 
BMW Mobile Care vyrážejí technici na 
pomoc čtyřiadvacet hodin denně 365 dní 
v  roce. Záruka mobility je zajištěna po 
celé Evropě po dobu až pěti let od první 

Zakládáme si na přístupu k zákazníkovi a individualitě

Jak dlouho trvá, než řidiče po objednání 
ve vašem servisu „odbavíte“?
Jelikož se zpravidla jedná o havarované 
vozidlo dotažené odtahovou služ-
bou, v drtivé většině případů dochází 
k okamžitému příjmu vozidla nad 
plán servisu. Příjem tedy proběhne 
hned, jakmile vozidlo doveze odtahová 

služba. Odhadne se předběžná cena, 
předběžný termín dokončení, upřesní 
se pojišťovna, která bude opravu platit, 
a v případě, že nejsme smluvním part-
nerem dané pojišťovny, hned zajistíme 
likvidátora, který do dvou dnů provede 
první prohlídku vozidla a schválí jeho 
opravu. Pokud jde o menší poškození 
a vozidlo je pojízdné, pak se dohodne 
řádný termín se zákazníkem, který 
jsme zpravidla schopni nabídnout do 
pěti pracovních dnů, a v daný moment 
už je možné předobjednat některé zjev-
né díly, které jsou viditelně na výměnu. 
Tím je možné finální opravu zkrátit 
i o několik dnů.

Co se týče servisních služeb, využíváte 
výhody, že chybějící díl seženete v jiném 
dealerství CarTecu? 
Je to jedna z variant, která se dá využít, 
a dokážeme i tímto způsobem pracovat. 
Při opravách po havárii však většinou 
není tento způsob nutný. Všechny díly se 
objednají před tím, než se vozidlo veze 
do lakovny, a tak je dostatek času na to, 
aby veškeré potřebné díly k opravě dora-
zily před jeho návratem z lakovny.

Kolik servisních zaměstnanců je denně 
ve vašem servisu v permanenci?
Máme dvě směny, ranní a odpolední. 
V každé směně je šest mechaniků, kteří 
mají svého mistra dílny. Dále máme 
čtyři přijímací techniky.  Ale plánujeme 
další posílení týmu.  

Mnoho řidičů stále dává před autorizo-
vaným servisem přednost lacinějším, ale 
méně kvalitním alternativám. Jaké je 
nebezpečí takovéhoto postupu, před čím 
byste varoval? 
Jedno z hlavních nebezpečí je dodržování 
technologických postupů při opravách. 
Neautorizované servisy nemají k po-
stupům přístup, tudíž je malá šance, že 
dokážou vozidlo opravit přesně tak, aby 
vše bylo v souladu s bezpečností, dodrže-
ním postupů a taky aby byla zachována 
funkčnost všech prvků pro další provoz 
opraveného vozidla. Znám spoustu přípa-
dů, kdy se vozidlo v nezávislých servisech 
opraví jen na pohled a pod nárazníky 
a měněnými pohledovými komponenty 
jsou poškozené nevyměněné díly, přilepe-
né úchyty a nevhodně umístěné kabeláže. 
Na pohled nic nepoznáte, ale při další 

nešťastné události může takové pochybení 
ovlivnit i bezpečnost posádky. Ze zkuše-
nosti vím i to, že si některé servisy zaúčtují 
práce a materiály, které ve výsledku při 
opravě na daném vozidle ani nepoužili. 
Další spojené riziko může být i zpochyb-
nění faktury za opravu danou pojišťovnou 
a pak může dojít k požadavku úhrady po 
klientovi ze strany daného opravce, který 
odmítne bez zaplacení vozidlo vydat.

Jakým způsobem se ve vašem dealerství 
snažíte navázat vztah s klienty tak, aby se 
vraceli k vám a neodcházeli jinam? 
Zakládáme si na přístupu k zákazníko-
vi a individualitě. Včas ho informu-
jeme o případných komplikacích, 
které mohou při opravách vzniknout, 
a společně hledáme řešení problému. 
Zákazník ve finále hodnotí celkový 
výsledek, který ovlivňuje hodně aspek-
tů nejen ohledně převzetí vozu nebo 
předání vozu, ale i průběh opravy, pří-
padně poservisní služby. V globálním 
výsledku se snažíme dodržet motto 
CarTecu: „Proveď vše bezchybně 
napoprvé k maximální spokojenosti 
zákazníka.“

Martin Pářil, vedoucí servisu,
CarTec Group

registrace nového vozu, pro auta registro-
vaná od ledna roku 2011 je dvouletá.

BMW FINANCIAL SERVICES
Součástí finančních služeb zastřeše-
ných značkou BMW Financial Servi-
ces jsou nejenom nejrůznější produk-
ty spojené s  nákupem vozu, ale také 
samozřejmě týkající se jeho pojištění. 
Protože je individuální přístup ke kaž- 
dému zákazníkovi základním předpo-
kladem služeb, je společnost CarTec 
Group připravena vycházet vstříc 
i v případě mnohdy složitých kroků při 
jednání s  pojišťovnami. Do této kate-
gorie patří především likvidace pojist-
ných událostí.

Komfortní, 
kvalitní a rychlý 
servis je 
základním 
předpokladem 
všech nabízených 
služeb CarTecu.



PREMIUM SELECTION OSTRAVA

Zaměstnanci společnosti CarTec 
Group Ostrava jsou připraveni 

svým zákazníkům pomoci nejenom při 
výběru nového vozu anebo poskytnout 
širokou paletu nejrůznějších servisních 
služeb, ale v  rámci programu BMW Pre-
mium Selection nabízejí také výběr kvalit-
ních ojetých vozů značky BMW. Ty nikdy 
nejsou starší pěti let a od chvíle své první 
registrace nemají najeto více než 120 tisíc 
kilometrů. Tyto vozy jsou z převážné vět-
šiny referentské, tedy z  továrních zdrojů 
společnosti BMW, ať už pocházejí od au-
torizovaných dealerů, anebo to jsou auta 
manažerů sloužící k reprezentaci značky. 

V  nabídce jsou rovněž vozy skladové 
anebo předváděcí, část nabídky BMW 
Premium Selection tvoří také vozidla zís-
kaná od zákazníků v  rámci protiúčtu, ov-
šem pouze taková, která dealer sám prodal 
i servisoval, tudíž je jejich minulost napros-
to transparentní.

JASNÝ STAV I HISTORIE
Stejně jako u  nových vozů je na všechny 
zánovní vozy v  rámci BMW Premium 
Selection poskytována dvouletá záruka 
včetně záruky mobility. Pokud přece jen 
k nějakým technickým závadám na vozidle 
dojde, majitel může využít stejných služeb 
dealera, jako kdyby si koupil nový vůz. 
Možnost takových poruch je však minima-
lizována, neboť do programu BMW Pre-
mium Selection se dostávají pouze ta auta, 
která projdou náročnými kontrolami jak 
technického stavu, tak i  stavu zevnějšku. 
Autorizovaní prodejci k  provádění těchto 
kontrol používají pouze nejmodernější 
diagnostická zařízení, a  tak jsou vozy do-
konale prověřené. Verifikována je rovněž 
jejich historie, neboť byly servisovány vý-
hradně v autorizovaných provozovnách.

SLUŽBY ŠITÉ NA MÍRU
CarTec Group vychází svým zákazníkům 
vsřtíc i  v  dalších ohledech. Protože je 
v  současné době při prodeji nových vozů 
brán zřetel na co největší individualizaci 
vybraného modelu, v  rámci BMW Pre- 
mium Selection se zde snaží splnit všech-
na přání zákazníků i  v  případě nákupu 
ojetého vozu. Aby se zánovní auto co nej-
více přiblížilo představám klienta, je dealer 
schopen nabídnout mu ke koupi všechna 
vozidla prodávaná v  rámci společnosti 
CarTec Group ve všech jejích dealerstvích 
v  České republice. Pokud si zákazník své 

auto nevybere ani z této široké nabídky, je 
dealer schopen obstarat mu vůz na míru 
přímo z  korporátních zdrojů společnosti 
BMW AG. 

FINANCOVÁNÍ I POJIŠTĚNÍ
BMW Premium Selection však není jen 
prodej, ale také nákup. CarTec Group 
zároveň nabízí i služby těm zákazníkům, 
kteří chtějí svůj stávající automobil znač-
ky BMW pouze prodat. Pokud takové 
auto vyhovuje standardům BMW Pre- 
mium Selection, dealer ho ocení a nabíd-
ne k  prodeji v  rámci komisního prodeje. 
Zákazník tak získá potřebný čas k výběru 
jiného vozu. 

Společnost CarTec Group se snaží 
vyhovět přáním svých zákazníků i  co se 
týče financování ojetého vozu z  progra-
mu BMW Premium Selection. V  rámci 
služeb BMW Financial Services je pro 
ně připraven bezpočet jednotlivých splát-
kových modelů vyhovujících finančním 
možnostem každého z nich tak, aby byla 
co nejvýhodnější výše i doba splátek  
a také výše úroku. Samozřejmostí je v ta-
kových případech rovněž individuálně 
sjednané pojištění.
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Připravil: Jan Dvořák

Také v Ostravě nabízí 
CarTec Group svým 
zákazníkům kvalitní služby 
v podobě ojetých vozů BMW. 
Jak už je pro tuto značku 
tradicí, dostanete zde i něco 
navíc!

PREMIUM SELECTION

Tři otázky pro Nikolase Slaviče, 
vedoucího prodeje BMW Premium 
Selection společnosti CarTec  
Group
Jaké procento ze všech prodaných vozů ve 
vašem dealerství zaujímají vozy prodá-
vané v rámci programu BMW Premium 
Selection?
Prodej vozů v rámci Premium Selection 
tvoří v Ostravě přibližně 35–40 % cel-
kového počtu prodaných vozidel.

Z jakého důvodu by si měl zákazník 
vybrat právě ojeté BMW, a ne jinou 
značku?
Když pominu emoce, které vám vůz 
značky BMW umožní zažít, a zaměřím 
se prakticky, tak je to především jistota 
historie vozu, zkontrolovaný stav vozi-
dla vyškolenými pracovníky a záruka 
dva roky bez omezení kilometrů. Tyto 
uvedené bonusy při nákupu ojetého 
vozidla nenabízí žádná z konkurenčních 
automobilových značek.

Jak důležitá je podle vás důvěra mezi 
zákazníkem a prodejcem při prodeji 
ojetých vozů?
Důvěra je obecně základem úspěšného 
obchodování, tímto se řídíme i my. Je 
v zájmu každého prodejce chovat se 
tak, aby v něj zákazník cítil důvěru. 
Prodejce se stává partnerem klienta, 
provází jej celým procesem prodeje 

a převzetí vozidla. V rámci ostrav-
ského BMW Premium Selection je 
důkazem důvěry našich klientů fakt, 
že část naší klientely si v minulosti 
pořizovala striktně pouze nová vozidla 
jiných značek. Teprve u nás tito klienti 
zjistili, že jim nabídneme vůz ve stavu 
nového se zmíněnými bonusy za 
výhodnou cenu. 

Nikolas Slavič, vedoucí prodeje 
BMW Premium Selection, CarTec Group

BMW Premium 
Selection nabízí 
vozy, které projdou 
náročnými 
kontolami 
technického stavu.
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Zbrusu nová sportovní kolekce 
BMW Lifestyle je v  prodeji od 

letošního jara a  je plná novinek i  variací 
kolekce předchozí. Kolekce BMW Life- 
style klade vysoké nároky na použité 
materiály a kvalitní zpracování. Produkty 
aktuální kolekce se vyznačují inovativním 
střihem, využitím „chytrých“ materiálů 
a  pestřejší škály barev. Kolekce BMW 
Lifestyle myslí za vás a  svým vzhledem 
přináší další RADOST z BMW.

MÓDA VE 
ZNAMENÍ 
BMW 
A TÝMU 
CARTEC
Připravili: Lucie Kocmánková, Tomáš 
Rolný,  Martin Hnyk, Tereza Kupková 
a Daniela Černá
Foto: Ryszard Perzynski
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Kolekce 
BMW 
Lifestyle
online
Širokou nabídku kolekce BMW 
Lifestyle naleznete v jednotlivých 
dealerstvích skupiny CarTec Group. 
Nakupovat můžete i online prostřed-
nictvím internetových stránek 
www.bmw-lifestyle.cz. 
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Pánské tričko Golfsport s límečkem
– bílá, 1 797 Kč
Dámské tričko Golfsport s límečkem 
– modrá, 1 797 Kč
Dámské nepromokavé kalhoty 
Golfsport – modrá, 2 407 Kč
Funkční bunda Golfsport – bílá, 
3 960 Kč

Funkční bunda Golfsport
– černá, 3 960 Kč
Kšiltovka Golfsport Basic, 
unisex – bílá, 730 Kč

Pánská softshellová bunda 
Motorsport – tmavě modrá, 
3 812 Kč
Dámské tričko Motorsport 
– tmavě modrá, 1 170 Kč
Dámská softshellová bunda 
Motorsport – bílá, 4 252 Kč
Boty Motorsport Drift CAt 5, 
unisex – bílá, 3 372 Kč
Kšiltovka pro fanoušky Motorsport 
– bílá, 606 Kč
Taška přes rameno Motorsport
– bílá, 1 437 Kč
Termošálek Motorsport 
– bílá, 545 Kč

Pánské hodinky BMW M Carbon 
Chrono, 11 144 Kč

BMW M kufr na kolečkách 
– polykarbonát, 5 718 Kč
Sluneční brýle Motorsport 
– unisex, 2 894 Kč

Dámská mikina Motorsport 
– bílá, 2 316 Kč
Týmová kšiltovka Motorsport pro 
nadšence – bílá, 911 Kč

3
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5
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OSTRAVA
CarTec Group, s. r. o. 
Vítkovická 3246/1A
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

Ostrava

Olomouc

Praha

Ing. Karel Kadlec
Majitel společnosti
+420 597 499 222
kadlec@bmwcartec.cz

Pavel Vrkoč
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 Kozubek
Prodej Premium Selection
+420 597 499 220
kozubek@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
Garanční technik
+420 597 499 215
+420 737 286 590
sevcik@bmwcartec.cz

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

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

Ing. Nikola Huňová
Prodej 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

Vanda Vargová
Recepce
+420 597 499 211
recepce@bmwcartec.cz

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

CARTEC OSTRAVA

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

Tomáš Bok
Product Genius
+420 734 365 057
bok@bmwcartec.cz

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

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

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

www.cartecgroup.com


