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NOVÉ BMW ŘADY 5 „Pětková“ řada je jedním z hlavních pilířů nabídky BMW, přičemž se jedná o nejúspěšnější 
manažerský sedan světa. Nyní přichází v nové, v pořadí již sedmé generaci.
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VŠE NEJLEPŠÍ,  
vozů BMW než v roce 2015. A to 1491 
vozů. Také jsme se stali prodejcem 
MINI a BMW i. Co mě obzvlášť potěši-
lo, byly výsledky poprodejních služeb 
„aftersales“, které dopadly vysoko 
nad očekávání. Za výše uvedené bych 
chtěl všem svým kolegům v Ostravě, 
Liberci, Praze a Olomouci co nejsrdeč-
něji poděkovat. 

Poděkování patří i Vám, našim vá-
ženým klientům, protože bez Vás by 
tyto výsledky nebyly možné. Vážím si 
toho a budu rád, zachováte-li nám pří-
zeň i do budoucna. 

Přeji Vám v roce 2017 hodně zdra-
ví, štěstí a radost z jízdy!

Karel Kadlec
majitel společnosti CarTec Group

dovolte mi, abych Vám, našim klien-
tům a příznivcům skupiny CarTec, po-
přál vše nejlepší do roku 2017. 

Po loňském roce, který byl ve 
znamení 100 let výročí značky BMW, 
bude rok 2017 plný novinek. V únoru 
jsme představili nové BMW řady 5. 
Měl už jsem to štěstí novou „pětku“ vi-
dět a je to opravdu krásný vůz. Značka 
BMW opět dokazuje, že je špičkou ve 
světě technologií a inovací. Na dalších 
stránkách si přečtěte o tomto mode-
lu více. Ve stejnou dobu se představí 
nový MINI Countryman a v Ostravě 
zároveň otevřeme při této příležitosti 
nové prostory pro značku MINI. V prů-
běhu roku se na trhu objeví facelift 
trojkové řady a ke konci roku také nová 
X3. Pomyslným vrcholem roku 2017 
pro BMW Group pak bude představe-
ní nového Rolls-Royce Phantom. 

Loňský rok byl pro nás náročný, 
a i přes to, že kromě BMW M2 nebyl 
představen žádný nový model, prodali 
jsme ve skupině CarTec více nových 

Filip je součástí rodiny CarTec už od roku 2012. 
Potkat ho můžete v Liberci. Začínal brigádně na 
myčce vozů, kde si svým přístupem k práci a přá-
telským vystupováním získal kolegy natolik, že jej 
chtěli do prodejního oddělení jako asistenta. Filip 
tak dostal příležitost a chopil se jí s plnou vervou. 
Vedle toho je i správcem vozového parku CarTec 
Liberec, a má tak dokonalý přehled o celé flotile li-
bereckého dealerství. V rámci své práce často use-
dá za volant BMW. I po letech je to pro něj vždyc-
ky zážitek. Jak sám říká, užívá si hlavně spojení 
luxusu a sportovního charakteru vozů. Fandou 
německé značky je už odmala, jeho srdcovou zále-

žitostí je BMW řady 5, aktuálně se nejvíc těší na nový model této řady. Tým libereckého 
CarTecu si Filip pochvaluje, dobrá nálada a parta, která drží pohromadě, jej prý nejvíc 
motivuje k ještě lepším výsledkům. Mimo práci Filip rád vyráží na výlety do přírody, 
a baterky dobíjí hlavně při sportu. 

PŘÍBĚH ZAMĚSTNANCE
FILIP ŠPIC,  ASISTENT PRODEJE

Lukáše Krpálka, takřka dvoumet-
rového sympaťáka, zná snad kaž-
dý. V uplynulém roce se mu totiž 
podařilo vše, na co sáhl. Ještě 
před získáním olympijského zlata 
v Riu se mu narodil syn Antonín 
a v prosinci si odnesl triumf v an-
ketě o nejlepšího domácího spor-
tovce. My jsme si s ním povídali 
nejen o judu, ale i o jeho bílé X5, 
na kterou nedá dopustit.

O_Lukáši, jak dlouho trvá vaše spo-
jení se společností CarTec?  
Naše spolupráce začala po olympi-
ádě v Riu, kdy jsem vybojoval zlatou 
medaili. 

O_Vzpomenete si, jaké bylo vaše 
první auto?
Vždycky jsem jezdil ve škodovkách. 
První byla Fabia, později jsem měl 
oktávku a potom superba. Teď jsem 
pyšný na to, že jezdím v BMW. Už od 
dětství to byla moje nejoblíbenější 
značka.  

O_Takže se vám splnil sen? 
Rozhodně! BMW jsem už jako kluk 
považoval za nejhezčí auta a chtěl 
jsem se v nich jednou svézt. O to 
větší radost jsem měl, když jsem za-
čal jezdit v X5. Splňuje totiž všechny 
parametry, které od auta potřebuji. 
Je opravdu velká, vypadá skvěle 

a báječně se řídí. Když máme vol-
ný víkend, tak vyrážíme s rodinou 
na hory a je fajn, že se nám do auta 
všechno vejde. Včetně třeba dvou 
kočárků, lyží a všemožného vyba-
vení. Navíc jízdní vlastnosti BMW se 
vlastně ani nedají srovnat s tím, co 
jsem předtím vyzkoušel. Je to zkrát-
ka jiná třída. 

O_A je ve stáji BMW nějaký vůz, kte-
rý byste chtěl někdy vyzkoušet?
Upřímně řečeno, mně se vždycky 
líbila velká auta. Takže teď jsem ma-
ximálně spokojený. Nicméně třeba 
na léto si dovedu představit jízdu 
v nějakém pěkném „bavoráckém“ 
kabrioletu. 

O_Kolik ročně najezdíte kilometrů?
Působím v zahraničních ligách, 
takže za volantem strávím oprav-
du hodně času. Často cestuji do 
Rakouska, do Itálie, na Slovensko. 
Třeba po olympiádě jsem cestoval 
opravdu hodně. Průměrně bych řekl, 
že ročně najezdím zhruba 40 000 
kilometrů. 

O_A jak řídíte? Spíš razantně, nebo 
klidně? 
I když na to nevypadám, jsem spíš 
kliďas. Samozřejmě se dokážu na-
štvat, ale většinou si zachovám 
chladnou hlavu.  

O_Rád řídíte, nebo se spíše nechá-
váte vozit?
Rozhodně raději řídím. Když jedeme 
s týmem nějakou delší trasu, chci 

JUDISTICKÝ HRDINA 
LUKÁŠ KRPÁLEK 
JE ZA VOLANTEM BMW 
KLIĎAS

02 CARTEC GROUP

Připravi la  Vlasta Holéciová
Foto Ryszard Perzynski



Je český zápasník-judista, olympijský 
vítěz z roku 2016, mistr světa z roku 
2014 a dvojnásobný mistr Evropy. Loň-
ský rok byl pro Lukáše až pohádkově 
úspěšný, ještě před získáním zlaté me-
daile v Riu se mu narodil syn Antonín. 
Rok pak stylově zakončil vítězstvím 
v anketě Sportovec roku o nejlepšího 
sportovce České republiky. Letošní 
výzvou je pro Lukáše získání medaile 
na zářijovém mistrovství světa v judu 
v Budapešti. 

LUKÁŠ KRPÁLEK opravdu hodný, takže si to celá rodina 
užíváme. Hodně s námi cestuje. Když 
mu byly tři měsíce, byl s námi na do-
volené v Thajsku a zvládl to báječně. 
Nedávno s námi absolvoval cestu na 
Island, kde jsem trénoval. To je obrov-
ské plus. Už teď vím, že až pojedu na 
třítýdenní soustředění do Japonska, 
bude se mi děsně stýskat.  

O_Jste prý také sběratelem motorek. 
Máte nějaký opravdu zajímavý kou-
sek?
Motorky jsou moje láska od dětství. 
Teď mám dva veterány, Jawu 250 
a Jawu 50. Dvěstěpadesátku jsem 
ještě nechal zrenovovat, takže je ve 
výborném stavu, rád bych, aby měla 
i veteránské doklady. Kdysi jsem měl 
i silniční a terénní motorku. V létě jez-
dím po Praze na skútru, i tak mám ale 
z motorek obrovský respekt. Jezdím 
spíš pomalu, nejsem moc na rychlé 
„lítání“ po dálnicích nebo po městě. 

O_A máte nějakou oblíbenou trasu?
Třeba na chatě si vezmu motorku 
a jedu se projet po polních cestách 
nebo silničkách, kde nikoho nepo-
tkám. To je to, co mě baví.  

O_Prozraďte nám, jak vypadá váš 
běžný den? 
Když jsem v Čechách, tak mám dopo-
lední a odpolední trénink. Dopoledne 
pracujeme na kondičce, posilujeme, 
běháme. Záleží na tom, v jakém jsme 
období, jestli před závody, nebo po 
nich. Odpoledne máme judo, trénu-

JUDISTICKÝ HRDINA 
LUKÁŠ KRPÁLEK 
JE ZA VOLANTEM BMW 
KLIĎAS

jeme techniku nebo se pereme. Když 
jsem na zahraničních kempech, kde 
se scházejí všichni judisté světa, tré-
nujeme dohromady. V tom se odli-
šujeme od ostatních sportů. Musíme 
trénovat společně, abychom se ne-  
ustále posouvali. Často jezdím tréno-
vat do Japonska, kde je judo na nej-
vyšší úrovni a také nejvíc rozšířené. 
Setkáte se s ním na školách a na uni-
verzitách a musím říct, že tyto kempy 
mi dají vždycky nejvíc zabrat. V pod-
statě už moc neposilujeme, ale pořád 
se jen pereme. Myslím si, že když to 
absolvujete a dáte do toho maximum, 
úspěch určitě přijde. 

O_A jak by měl vypadat váš ideální 
den?
Jednoznačně s rodinou. Po olympi- 
ádě jsem měl hodně povinností, tak-
že mi na ni moc nezbýval čas. Třeba 
na dovolenou jsme jeli až v říjnu, a to 
jsem si nejvíc užil. Při tom všem ces-
tování jsem vlastně vždycky nejvíc 
rád doma. Baví mě si s trenérem zajít 
na ryby a pak si třeba něco ugrilovat. 

O_Letos přestupujete do nejtěžší vá-
hové kategorie. Co to obnáší?
Priorita číslo jedna je: přibrat. Potře-
buji zesílit, protože v kategorii nad 
100 kilogramů jsou všichni hodně 
silní. Nicméně rozhodně tím nechci 
ztratit svoji rychlost. Takže si dávám 
pozor, abych nepřibral „špatná“ kila. 
Teď je přede mnou spousta práce, 
chci se maximálně připravit, protože 
v březnu mám první soutěžní start 

X5 SPLŇUJE 
VŠECHNY 

PARAMETRY, 
KTERÉ OD AUTA 

POTŘEBUJI
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a v září mě čeká mistrovství světa 
v Budapešti. Tam chci získat medaili, 
takže musím skutečně hodně tréno-
vat. 

O_Má vůbec judo nějakou sezonu? 
My máme sezonu celoročně. (smích)  

O_Nemůžete si tedy dovolit na čtr-
náct dní vypustit?
Spíš ne, protože pak je to znát. I na 
dovolené chodím každé ráno posilo-
vat. Jinak z toho velmi rychle vypad-
nu. Snad jen po olympiádě jsem mě-
síc nebyl v kimonu. Každopádně teď 
pracuji na tom, abych byl připravený 
vyhrát. 

O_Jak velkou roli hraje psychika?
Obrovskou. Znám plno judistů, kteří 
mi na tréninku dávají zabrat, ale když 
s nimi jdu na zápas, tak jsou „polovič-
ní“. Prostě to nezvládnou psychicky. 

O_Vypadá to, že judo je pořádná dři-
na. Pořád vás to baví?
Samozřejmě, i když jsou chvíle, kdy 
mě to štve. To je většinou na kem-
pech, když jsem zmlácený, všechno 
mě bolí. Hlavně prsty a klouby, tak 
si občas říkám, že bych toho měl ne-
chat. Jenže potom přijde ten okamžik, 
kdy vyhrajete, stojíte na místě vítěze, 
slyšíte hymnu a vidíte lidi, kteří vám 
fandí. Potom se vrátíte domů a všich-
ni si s vámi chtějí potřást rukou.  
To jsou momenty, které to vynahradí, 
„nakopnou vás“ a vy do toho chcete 
jít znovu. 

být za volantem. Baví mě si v autě 
pouštět hudbu a občas si i sám zazpí-
vám. (smích)

O_Vloni se vám narodil syn. Změnilo 
vás otcovství ve stylu řízení? 
Určitě! Když jedu s rodinou, jsem 
opatrnější, dávám si větší pozor. Tak 
to má asi každý otec. A když jedu 
sám, rád na to občas šlápnu. 

O_Užíváte si roli otce?
Každopádně! I když je pro mě spor-
tovní kariéra hodně důležitá, přece 
jen s narozením dítěte si najednou 
uvědomíte, že jsou i jiné podstatné 
věci. Vždycky se moc těším, až při-
jdu z tréninku a budu si s Antonínem 
hrát. Navíc máme štěstí v tom, že je 
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NOVÉ BMW 
ŘADY 5

První BMW řady 5 se ve výrobním 
programu objevilo v roce 1972, ale 
základy tohoto segmentu byly u mni-
chovské automobilky položeny ještě 
o celých deset let dříve. To byl do vý-
roby uveden model 1500 z tzv. Neue 
Klasse. Znamená to jediné – BMW má 
s vozy vyšší střední třídy bohaté zku-
šenosti a nejnovější „pětka“ je toho 
důkazem.

Nízká hmotnost, 
skvělá aerodynamika
Na pohled nová generace řady 5 při-
pomíná novou „sedmičku“, ale její de-
sign je přece jen o něco agresivnější 
(chcete-li sportovnější) a není také ani 
tak okázalý jako v případě přece jen ji-
nak zaměřené řady 7. Co do rozměrů je 
nová „pětka“ nepatrně větší než před-
chozí generace, což s sebou přináší 
více místa pro nohy a hlavu cestujících 
na zadních sedadlech a i větší zavaza-
dlový prostor, který má aktuálně ob-
jem 530 litrů.

Efektivita je jedním z nejčastěji 
skloňovaných slov současného auto-
mobilového světa a BMW patří k ab-
solutní špičce v aplikaci mnoha řešení, 
která k výborné efektivitě přispívají. 
Nové BMW řady 5 je například aero-
dynamicky nejúčinnějším modelem 
současné nabídky a jeho součinitel 

čelního odporu vzduchu 0,22 je etalo-
nem v kategorii tříprostorových seda-
nů. Lehká konstrukce karoserie BMW 
Efficient Lightweight naopak v porov-
nání s předchozí generací dovolila sní-
žit hmotnost vozu až o 100 kilogramů. 
A to i navzdory nárůstu celkových roz-
měrů. „Pětka“ sice nevyužívá v kon-
strukci skeletu výztuh z karbonu, jako 
je tomu u větší „sedmičky“, ale využívá 
důmyslné kombinace různých ma-
teriálů. Téměř celá konstrukce přídě 
vozu je vyrobena z hliníku a to samé 
platí pro veškeré povrchové karosář-

Pohodlí i sportovnost, 
stačí si vybrat
BMW říká, že ladili podvozek přede-
vším s ohledem na komfort cesto-
vání. Na rozdíl od větší „sedmičky“ 
není v nabídce řady 5 pneumatické 
odpružení, ale i tak by podle prohlá-
šení automobilky měl být komfort 
jízdy na vysoké úrovni. Dopřát si mů-
žete i aktivních prvků podvozku, jako 
jsou tlumiče se systémem Dynamic 
Damper Control nebo aktivní stabi-
lizátory Dynamic Drive (dohromady 
tomu v BMW říkají Adaptive Drive). 
V nabídce pochopitelně nechybí o 10 
mm snížený M podvozek a zaškrt-
nout můžete také políčko aktivního 
řízení se systémem řízení zadních 
kol. Podobně jako tomu bylo u minulé 

„Pětková“ řada je jedním z hlavních 
pilířů nabídky BMW, přičemž se 
jedná o nejúspěšnější manažerský 
sedan světa. Nyní přichází v nové, 
v pořadí již sedmé generaci.

Připravi l  Petr Horák

ské díly. Nízká hmotnost je pak příno-
sem nejen pro nižší spotřebu paliva, 
ale také pro ovladatelnost a chování 
vozu. A pokud se bavíme o efektivitě, 
nelze opomenout ani speciální verzi 
520d EfficientDynamics Edition, kte-
rá bude představena v březnu a může 
se pochlubit spotřebou 3,8 l/100 km. 
Ve stejnou dobu bude uveden také  
plug-in hybrid 530e iPerformance, 
který zvládne ujet 45 kilometrů v čistě 
elektrickém režimu a dle testovacího 
cyklu dosahuje v kombinovaném reži-
mu spotřeby 2,0 l/100 km.

CHCETE ZAŽÍT
SOUKROMÝ
ZÁŽITEK Z JÍZDY
V NOVÉM BMW
ŘADY 5?
RÁDI VÁM JEJ
DOPŘEJEME.
KONTAKTUJTE SVÉ
DEALERSTVÍ 
A DOMLUVTE SI 
TESTOVACÍ JÍZDU.
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„NOVÁ ‚PĚTKA‘ JE OPĚT ETALONEM VE
SVÉ TŘÍDĚ,“ ŘÍKÁ DAVID HRUŠKA,
PRODEJCE NOVÝCH VOZŮ CARTEC LIBEREC

Nové BMW řady 5 symbolizuje doko-
nalou kombinaci sportovní dynamiky 
a elegantního vzhledu. Je tak ideálním 
vozem pouze pro manažery?
Řada 5 je pro nás velice důležitým vo-
zem – ano, manažeři budou opět tak 
řečeno „ve svém“. Nová řada 5 se pod-
le mého vrací ke kořenům svých před-
chůdců. Již minulá verze na BMW tak 
nějak příliš zkomfortněla. S příchodem 
Touringu pak budou spokojeni i počet-
nější rodiny. Jak říkám, nová „pětka“ je 
opět etalonem ve své třídě, zároveň ne-
smírně hodně sledovaná svou nejbližší 
konkurencí.
 

Vlastní jízda ale není úplně vše. 
Kvalitní materiály, prvotřídní zpracová-
ní a intuitivní ovládání zajišťují vysoký 
komfort – na toto všechno si majitelé 
nové pětky velice rychle přivyknou. 
A spousta technických inovací: napří-
klad verze s osmistupňovým automa-
tem upravují strategii řazení podle navi-
gačních údajů. 

Co ještě tímto propojením řidič získává?
Jednou z novinek je upravený Start/ 
/Stop systém. Ten také používá infor-
mace z navigačního systému, zároveň 
i kamer a radaru k tomu, aby motor 
nevypínal v okamžicích, kdy to není žá-
doucí. Takže už žádné nečekané zdržení 
na kruhových objezdech či křižovatkách 
tvaru T. Díky informacím z Connected 
Drive dokáže vůz naplánovat trasu ces-
ty ještě efektivněji než dříve.
 
Kola zadní nápravy se u verzí s poho-
nem 4 × 4 natáčejí. Nebude to pro nováč-
ky za volantem nečekané překvapení?
Tento systém přidává nejen na bezpeč-
nosti, ale i na agilitě, a to nejen v zatáč-
kách, ale třeba i při manévrování ve vy-
sokých rychlostech. Ve městě pak řidič 
ocení tento systém nejen při dálkově 
ovládaném parkování. Kdokoli se u nás 
může objednat na testovací jízdu a zjis-
tit, že nejde o nic složitého. 

David Hruška, manažer 
prodeje nových vozů, 
CarTec Liberec

generace řady 5, bude důležité si při 
specifikaci vozu říci, jakým způsobem 
jej chcete používat, a tomu přizpůso-
bit volbu podvozkových systémů. 
Pokud patříte k těm, kdo mají rádi 
dynamické svezení, a budete jezdit 
hlavně po hladkých silnicích, bude 
pro vás nejlepší volbou M podvozek, 
případně adaptivní podvozek s aktiv-
ními stabilizátory, pokud cesty nebu-
dou vždy ideální. Hodně udělá také 
volba velikosti kol – ta mohou mít od 
17 do 20 palců. Možnosti konfigurace 
charakteru vozu jsou nebývale široké 
a bude opravdu třeba zvážit způsob 

používání, abyste dostali to „své“ 
BMW takové, jaké jej chcete mít.

Konektivita na prvním místě
Samostatnou kapitolou je interiér no-
vého BMW řady 5. Automobilka se 
zaměřila na několik klíčových aspektů. 
Jedním z nich je multimediální systém. 
V nové „pětce“ se objevuje nejnovější 
generace systému iDrive kombinující 
ovládání klasickým kolečkem na tu-
nelu mezi předními sedadly s tlačítky 
přímé volby na středové konzoli, do-
tykovým displejem a ovládáním gesty. 
Novinkou jsou velké ovládací „dlaždi-

ce“, které zobrazují obsah podklado-
vých menu a můžete si je uspořádat 
tak, jak vám vyhovuje. BMW řady 5 
se může rovněž pochlubit vysokou 
konektivitou s možností využití služeb 
BMW ConnectedDrive. BMW zapra-
covalo na odhlučnění interiéru, což se 

projevilo novou zvukovou izolací v ča-
lounění stropu nebo izolační vrstvou 
v čelním okně. Za příplatek můžete 
mít i audiosystém Bowers & Wilkins 
Diamond s prostorovým zvukem a vý-
konem 1400 W. A pochopitelně ne-
můžeme zapomenout ani na připojení 
smartphonů, indukční nabíjení, Apple 
CarPlay nebo Wi-Fi hot spot pro připo-
jení až deseti zařízení.

Výkonné a hospodárné motory
BMW řady 5 je nabízeno v několika 
variantách motoru. Zmiňme spíše 
fakt, že s výjimkou verze 520d, která 
může mít přímo řazenou šestistupňo-
vou převodovku, jsou všechny ostatní 
pohonné jednotky párovány výhradně 
s vylepšenou osmistupňovou samo-
činnou převodovkou Steptronic  spo-
lupracující s daty navigačního systému 
a s výjimkou ekologicky zaměřených 
verzí 530e iPerformance a 520d Effi-
cientDynamics Edition je možné volit 
mezi pohonem zadních kol nebo po-
honem všech kol xDrive.

O novém BMW řady 5 by se toho 
dalo napsat ještě mnohem více, ale 
nejlepší bude, pokud se s ním přijdete 
seznámit osobně.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ 
MANAŽERSKÝ 
SEDAN SVĚTA
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J ÍT ZA SVÝM SNEM

Potkali jsme se v jedné z pražských 
kaváren a přes jeho nabitý časový 
program jsme nakonec schůzku pře-
táhli. Příjemně strávený čas párkrát 
přerušila pouze křeč v noze, která 
u malých stolků lidem nad sto deva-
desát centimetrů poskládaných v ne-
přirozené pozici otravuje život. Právě 
jeho výška mi v duchu zcela jasně 
vysvětlila jeho zálibu ve velkých ma-
nažerských vozech.

Není možné se nezeptat na vaše  
první auto…
První zkušenost jsem měl s Moskvi-
čem 412, kterého jsem si půjčil za 
tisícovku a kterému nefungoval třetí 
rychlostní stupeň, stěrače vynechá-
valy a okno u řidiče padalo samospá-
dem dolů, bez možnosti ho vytáhnout 
zpět. Za své opravdu první auto však 
považuji Octavii RS. Po ní to pak byl 
nový VW Golf GTI. Na charakterní 
dvoulitr a DSG převodovku nedám 
dodnes dopustit. Následovalo Audi 
A3, modelový rok 2014, a další.

Takže vozy, které vás během před-
jíždění do kopce nenechají ve šty-
chu?
I tak se to dá brát. Než si však auto 
vyberu, hodně zkoumám, testuji, 
porovnávám. Ono není pro žádnou 
z automobilek problém vyrobit super 
rychlý, prostorný a moderní vůz. Ale 
co třeba technika, motory, spotřeba? 
Právě ona nízká spotřeba v kombi-
naci s konstrukční dokonalostí a po-
řádným výkonem je pro mě vizitkou 
špičkových výrobců, kteří si zaslouží 
velké V. Udělat osmilitrový deseti-
válec, jak ho známe z amerických 
„muscle cars“, není problém. Ale na-
příklad BMW v poslední generaci M5 
měla také desetiválec, a světe div se, 
s poloviční reálnou spotřebou díky 
technologiím, inovacím a vynikající 
aerodynamice.

A našel jste tedy auto snů?
Jelikož se zabývám i testováním au-
tomobilů, tak po všech těch sedač-
kách a volantech, které jsem měl 
příležitost vyzkoušet, u mě vítězí 

Pokud narazíte při rozhovoru 
s chlapem na věc, která jej baví, 
rozzáří se mu oči a záhy zapomene 
na vše, co se děje kolem. Nejinak 
tomu bylo při povídání s Radkem 
Formanem, podnikatelem a dlou-
hodobým klientem společnosti Car-
Tec, jehož vášní jsou skvěle uděla-
ná osobní auta. 

Připravi l  Alan Stonawski

německá preciznost. Když jsme se 
ženou hledali rodinný vůz, začal jsem 
u kamaráda, který vede prodej Audi 
v Ostravě. Pak jsem se podíval do MB 
a nakonec BMW. Ovšem nejsou to jen 
vozy, které rozhodují. Důležité je pro 
mě i prostředí, zázemí, způsob jedná-
ní… Souhrn důvodů, pro které jsem 
zvolil CarTec Group v Ostravě. Objed-
nal jsem si u nich model 520d. A je-
jich klientem jsem díky perfektnímu 
přístupu z jejich strany zatím zůstal.

Pětkový bavorák je pro vás tedy 
vzorové auto?
Jako rodinný vůz určitě. I když poku-
kuji po sedmičce. Model 740xD v long 
variantě jsem testoval nedávno a je to 
pro mě jedno ze současných NEJ aut 
na trhu. Splňuje vše, co od rodinné-
ho auta očekávám. Bezpečí, prostor, 
technická úroveň, rozumná spotře-
ba, akustické vlastnosti. Zároveň se 
s ním lze kdykoli vydat na jednání. 
Taková dospělejší pětka. Ovšem jako 
autaři mi nedá to trápení motoru –  
při krátkých popojížděních na náku-
py, s dětmi do školy a podobně se 
nemá čas zahřát a má žena má raději 
klidnější styl jízdy, takže ani všechen 
potenciál tohoto vozu nevyužije.

Jaké je tedy pro vás řešení, co se 
rodinného automobilu týče?
Mít auta dvě. Jedno na krátké každo-
denní popojíždění po městě a druhé 
na dálkové přesuny (teď mě čeká tře-
ba cesta na sever Dánska a zpět). Pro 
první účel jsem vyzkoušel „íčkovou“ 
řadu BMW. Moc příjemné jezdění. 
Jenže pořád je těžké auto nabít. Po-
kud se chce manželka vydat s dětmi 
například na víkendový výlet do Čes-
kého ráje (a já jsem mimo ČR), musí 

myslet na každý kilometr trasy. Když 
si pak cestou zpět do Prahy chce auto 
dobít v Mladé Boleslavi, zjistí, že dobí-
jecí místo je obsazené. Mnohdy nejen 
elektromobily, ale i normálními auty, 
jejichž řidiči význam vyznačeného 
prostoru nerespektují. No a pak jsem 
našel pro ženu řešení: Plug-in hybrid 
od BMW. Naprosté nadšení z kombi-
nace pohonu, dojezdu a spotřeby. Pět-
ka půjde z domu a já objednal model 
330e. K této městské a výletní „vy-
chytávce“ si bereme ještě jedno auto 
v luxusním segmentu, tentokrát kon-
kurenční, na delší trasy.

BMW je známé spoustou inovativ-
ních technických řešení nejen pod 
kapotou, ale i pro pohodlí řidiče. 
Jako podnikatel v oblasti multimé-
dií je určitě umíte ocenit, že?
Hodně se mluví o jisté „přetechnizova-
nosti“ dnešních vozů. Auta už nejsou 
auta, ale jezdící počítače. Musíte mít 

vždy právo volby. Chcete řídit, oprav-
du si užívat řízení? Pak je tady klasická 
a s časem stále neměnná koncepce 
vozů BMW. Kdo ale jednou, unaven 
z obrovských dálek a přesunů, zkusí 
během řízení asistenty, chce je. Moji 
klienti jsou pouze ze zahraničí, proto 
se nacestuji opravdu hodně. Přede-
vším na delších trasách pak oceníte 
komfort, který vám auto dokáže na-
bídnout. Extrémně důležitý je kromě 
systémů také akustický komfort, proto 
zvítězila tehdy v CarTecu vyšší střední 
třída v BMW řady 5.

Užívat si řízení s klasickou kon-
cepcí BMW. To ale děláte určitě, 
pokud proháníte svého dalšího 
bavoráka…
To je taková má radost. Splněný klu-
kovský sen. Šestiválec v M3. Jsem 
z těch, kdo snad raději investují více do 
aut než třeba do bydlení. A tohle auto 
je zároveň pro mě prototyp vozu, který 
dělá řidiči absolutní potěšení. Doko-
nale vyvážené, rigidní uchycení přední 
nápravy, zatímco ta zadní je připevně-
na napevno po vzoru závodních vozů, 
takže podvozek je při jízdě naprosto 
pevný, motor absolutně vyladěný. 
Sice nemá až tak sametový zvuk, zná-
mý pro motory R6, a když zastavíte na 
křižovatce, cítíte ve volantu nedočka-
vé chvění, jenže to k tomu patří. Auto, 
které je jako dělané na zážitky. Skoro 
každý se za ním rád ohlédne, a když 
zastavíte, hned se objeví někdo, s kým 
se můžete o výjimečné jízdní vlastnos-
ti tohoto bavoráku podělit. Je to další 
typ zážitků, usmíváte se a opětujete 
pozdravy a zdvižené palce.

Takže jste i rád středem pozornosti?
To právě ne. Tady poznáváte oprav-
dové fandy do aut. Sám nemám rád, 
pokud někam přijedete ve starším 
autě a člověk vedle vás v Superbu 
začne protahovat obličej. Nesnáším, 
když majitelé prémiových SUV stojí 
přes dvě čáry na parkovišti, nebo do-
konce zabírají místa pro invalidy. Je to 
odporné a arogantní chování. K tomu 
všelijaké kastování a hodnocení lidí 
podle postavení nebo hodinek. Kva-
lity člověka se přece poznávají úplně 
jinde. A já svou jízdou a chováním 
na silnici prostě chci napravit trochu 
pošramocenou pověst řidičů BMW. 
Jsou to sice jednotlivci, ale i zde pla-
tí Paretovo pravidlo, že 20 procent 
těchto „řidičů“ vytváří 80 procent 
obrazu ve společnosti. Buďme gent-
lemany na silnici a ukažme ostatním, 
že za výběrem našich vozů je úcta 
k tradici, vášeň pro značku, a ne hra 
na nějakou image.

Děkuji za váš čas. Přeji vám šťast-
nou cestu.

Jelikož se zabývám 
i testováním 
automobilů, tak po 
všech těch sedačkách 
a volantech, které 
jsem měl příležitost 
vyzkoušet, u mě 
vítězí německá 
preciznost.



NESPOUTANÝ A DIVOKÝ 
BMW R nineT SCRAMBLER

Vše odstartoval zcela výjimečný BMW R 
nineT, který jako ztělesnění vášně a ino-
vací fascinoval motocyklové nadšence 
po celém světě. Stal se zakladatelem ro-
diny Heritage, do níž pak přibyly R nineT 
Pure s designem klasického roadsteru 
pro motorkáře hledající ryzí požitek 
z jízdy, R nineT Racer pro stylovou jízdu 
v rychlém pruhu nebo ikonický R nineT 
Urban G/S, nepřehlédnutelný a výkon-
ný stroj vzdávající hold všem endurům 
BMW ze slavné minulosti značky. 

Jedním z nejnovějších přírůstků 
řady Heritage je divoký a nespoutaný 
sourozenec R nineT Scrambler. Už jeho 
název odkazuje ke skutečnosti, že si 
poradí i s jízdou v lehčím terénu. A ta-
kový dojem následně potvrdí i svým 
vzhledem. „Na první pohled je odolnější 
a nespoutanější, což ostatně naznačují 
i použité offroadové pneumatiky a výše 
umístěný výfukový systém. Navíc řídítka 
jsou umístěna výš, sedlo je pohodlné 
a pozice jezdce vzpřímená a komfort-
ní,“ říká Petr Stružka, manažer prodeje 
BMW Motorrad ve společnosti CarTec 
Group. 

O tom, že Scrambler zvládne rov-
něž jízdu mimo silnici, se přesvědčil 
Petr Stružka na vlastní kůži během 
testování nového modelu v Berlíně. 

to problém. „Jízdní vlastnosti hodně 
ovlivňuje volba pneumatik. Stačí vy-
měnit offroadové terénní pneumatiky 
za cestovní a motocykl se může vydat 
polykat silniční kilometry. Stejně jako 
další modely řady Heritage, i divokého 
Scramblera si můžete upravit k obrazu 
svému. 

„Do příplatkové výbavy patří na-
příklad chromované svody, vyšší sedlo, 
kola s drátěným výpletem, broušená 
hliníková nádrž, bílé LED blinkry nebo 
vyhřívané rukojeti,“ vypočítává vychy-
távky Petr Stružka. „Obecně v katalogu 
přibyla spousta zajímavých doplňků, 
těžko jich vybrat jen několik. Velmi pěk-
né je podle mého názoru jednomístné 
sedlo a stylové tabulky pro startovní 
čísla. Opravdovým bonbonkem pak 
jsou CNC frézované díly z hliníku,“ při-
dává další možnosti individualizace. 

Už v základní výbavě má motocykl 
systém ABS a s ohledem na větší bez-
pečí jezdce je možné přidat i systém 
kontroly prokluzu ASC. 

Na silnicích má Scrambler slušnou 
konkurenci v podobě Triumphu Truxton 
1200, Ducati Scrambler Café Racer či 
Sportsteru značky Harley-Davidson, 
ale ze zájmu klientů je zřejmé, že BMW 
R nineT Scrambler si už dokázal získat 
solidní fanouškovskou základnu. „Stej-
ně jako naši zákazníci se už těšíme na 
jaro, kdy bude možné provětrat model 
Scrambler během ukázkových  jízd,“ 
zakončuje Petr Stružka. 
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Retro frčí. A v BMW to dobře vědí. 
Proto koneckonců bavorská znač-
ka přišla s novou řadou Heritage, 
v rámci níž hledá rovnováhu mezi 
stylovým vzhledem, moderními 
technologiemi a radostí z jízdy. Ne-
bývá přitom jednoduché najít ide-
ální koktejl přísad, ale v BMW evi-
dentně mají k dispozici ten správný 
recept. 

Připravi l  Mart in Kavka

BMW R nineT 
Scrambler si 
poradí i s jízdou 
v lehčím terénu

„Motorka si v lehčím terénu vedla nad 
očekávání dobře,“ usmívá se. „Design 
je odlehčenější a člověk má při jíz-
dě opravdový pocit radosti a svobo-
dy. Oproti klasickému R nineT se na 
Scramblera pohodlně posadí i motor-
kář vyšší postavy a jízdu si skvěle užije,“ 
doplňuje Petr Stružka. 

Upravte si Scramblera podle svého
Pokud se ovšem nechystáte do te-
rénu, ale spíše na delší výpravy, není 

Aktuální  modelová nabídka BMW R nineT
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ROLLS-ROYCE BLACK BADGE

Máte pocit, že značka Rolls-Royce 
je určena pro movité padesátníky 
a mladší klientele nemá co nabídnout? 
Pak byste si měli pořádně prohléd-
nout řadu modelů s přídomkem Black 
Badge. Ta se vyznačuje temnou atmo-
sférou, větší asertivitou a sebevědo-
mím. Verze Black Badge je dostupná 
pro vozy Wraith a Ghost. Tyto vozy 
jsou pro ty, kdo rádi řídí.

Nové, temnější barevné provede-
ní verze Black Badge lze najít v úpravě 
sošky Spirit of Ecstasy, která je vůbec 
poprvé v celé historii automobilky vyve-
dena v tmavém chromu. Že by šikovný 

záměr? Tmavší odstín najdete i na deko-
ru kolem masky chladiče, lakování víka 
zavazadelníku, lakování spodních vstu-
pů vzduchu a koncovek výfuku v tmav- 
ším odstínu kovu. Proměnou prošlo 
i logo značky tvořené dvěma propojený-

Badge. Tato barva ovšem není nutností, 
zákazník si může objednat jakýkoli jiný 
barevný odstín karoserie.

Uvnitř vozu je asi největší domi-
nantou obložení interiéru, které na 
první pohled vypadá jako karbonové, 
ale vedle uhlíkových vláken je v něm 
ještě vpleten také velice tenký hliníko-
vý drát a po zalakování a důkladném 
vyleštění vypadá obložení skvostně.

Změny se odehrály také na tech-
nické stránce obou vozů. K pohonu 
slouží známý V12 o objemu 6,6 lit-
ru a oba modely v provedení Black 
Badge dostaly jeho posílenou variantu. 
U modelu Black Badge Wraith, který 
je nejdynamičtější Rolls-Royce vůbec, 
vzrostl točivý moment o 70 Nm na vý-
sledných 870 Nm, výkon 632 koní zů-
stal zachován. Upraveno bylo pneuma-
tické odpružení i řízení, jiné jsou hnací 
hřídele, přední kotouče jsou o palec 
větší. Přesto však i u verzí Black Badge 
zůstává prioritou nekonečný komfort. 

Loni na podzim byla v Praze před-
stavena zcela nová řada Black 
Badge. Vozy v úpravě Black Badge 
jsou nejen vizuálně, ale také kon-
strukčně jiné. Jsou tajemnější a dy-
namičtější. Black Badge je alter ego 
Rolls-Royce.

Připravi l  Petr Horák

PŘEDSTAVENÍ
BLACK BADGE
V PRAZE

Takřka magické datum 11. 11. loňské-
ho roku jsme si vybrali pro prezentaci 
modelu Black Badge domácímu pu-  
bliku a médiím. Showroom Rolls-Royce  
Motor Cars Prague v lobby hotelu  
InterContinental v Pařížské ulici v Praze 
se na několik hodin proměnil v luxusní 
klub. Stylová černá v kombinaci s tepa-
jící hudbou skvěle doplnila párty Black 
Badge, která se nesla v expresivním 
duchu tohoto nenapodobitelného vozu, 
který je po právu považován za alter ego 
Rolls-Royce. 

mi písmeny R. U Black Badge je atypicky 
ztvárněno ve stříbrné barvě na černém 
pozadí. Tmavá kola (21") dostala prvky 
z uhlíkového kompozitu. Podle automo-
bilky žádný z vozů RR doposud neměl 
tak hluboce černou barvu jako Black 

Podle automobilky 
neměl žádný jiný 
Rolls-Royce tak 
hluboce černou 
barvu jako právě 
vozy z řady 
Black Badge.



NAŠE PLÁNY  JSOU AMBICIÓZNÍ!

O_Je za vámi již první rok se značkou 
Rolls-Royce, jak jej hodnotíte? 
Jako každý rok, mělo toto období svá 
pozitiva i negativa. Myslím si, že se 
vedení Rolls-Royce v Goodwoodu roz-
hodlo v pravý čas vstoupit na český trh. 
Poptávka po vozech nejluxusnějšího 
segmentu je u nás stále aktuálnější. Je 
spousta klientů, kteří si mohou takový-
to vůz pořídit, ale často se perou s tím, 
jestli si mohou vůči okolí Rolls-Royce 
dovolit. 

Proto je naším úkolem ukázat, že 
lidé se nemusí za svůj úspěch stydět. 
Z vlastní zkušenosti mohu říct, že když 
jedete v Rolls-Royce, vzbuzuje to pou-
ze pozitivní emoce.  

O_A splnil první rok vaše představy 
a očekávání? 
Na úvodní tiskové konferenci, kdy jsme 
oznamovali vstup Rolls-Royce na čes-
ký trh, jsem řekl, že pokud výsledek 
v prodeji v prvním roce bude jednoci-
ferné číslo, budu to považovat za svůj 
neúspěch. Ale my jsme v prvním roce 
úspěšní byli. 

O_Co vás nejvíce překvapilo, pozitiv-
ně, ale třeba i negativně? 
Velice mile mě překvapilo to, kolik stá-
vajících majitelů vozů Rolls-Royce si 
našlo cestu do našeho servisu. Více 
než polovina stávajících majitelů nás 
alespoň jednou navštívila, a to třeba 
jen kvůli dokoupení některých doplňků 
či příslušenství nebo kvůli garančnímu 
servisu a občas i s nějakým tím škrá-
bancem. Rovněž mě překvapilo, že vět-
šina klientů, kteří si u nás vůz koupili, 
měla dopředu zcela jasnou představu 
o tom, co chtějí, a nevyžadovali ani 
zkušební jízdu. 

O_Do jaké míry se liší prodej vozů 
BMW a vozů Rolls-Royce? 
Na první pohled se to může zdát po-
dobné. BMW patří do prémiového seg-
mentu v oblasti osobních automobilů, 
ale Rolls-Royce je víc. Tady nebývá 
konkurencí jiné automobilové značky, 
ale spíše je něčím jako jachta, nemovi-
tost či umělecké dílo nebo šperk. Mezi 
jinými automobily opravdu nemá kon-
kurenci. A tento rozdíl je třeba akcento-
vat v klientském přístupu. 

O_Showroom Rolls-Royce jste se roz-
hodli umístit v Pařížské ulici do hotelu 
InterContinental. Jak nyní, s odstu-
pem několika měsíců, hodnotíte tento 
krok? 
Rolls-Royce patří mezi luxusní značky, 
a luxusní značky patří na Pařížskou 
ulici. Zákazníci toto umístění vnímají 
kladně, i pro jednoduchou dostupnost 
v centru Prahy a možnost parkování. 
Naše servisní zázemí, stejně jako další 
vozy, pak máme v našem zázemí v Car-
Tec Praha. 

O_Prozradíte, kolik se prodalo vozů 
Rolls-Royce v České republice?  
My v Rolls-Royce Motor Cars přesná 
čísla nezmiňujeme, ale jak jsem již řekl, 
nebylo to jednociferné číslo. 
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Je to bezmála rok, kdy jsme v Praze 
otevřeli 23. dealerství Rolls-Royce 
v Evropě. Na to, jak se této ikonické 
značce u nás daří a co Rolls-Royce 
chystá pro následující měsíce, jsme 
se zeptali Karla Kadlece, majitele 
společnosti CarTec Group, která 
zajišťuje prodej fenomenálních 
vozů Rolls-Royce na českém trhu. 

Připravi la  Vlasta Holéciová

Když jedete 
v Rolls-Royce, 
vzbuzuje to pouze 
pozitivní emoce. 

O_Jakým vozem jezdíte vy? 
Tím, které na mě zbude. (smích) Ale váž-
ně, z BMW jsou mé oblíbené vozy BMW 
řady 7 a X6. Co se týká vozů Rolls-Royce,  
dopřávám si to potěšení zajíždět vozy, 
které si objednáváme jako předváděcí. 
Těsně před Vánoci nám dorazil Wraith, 
který bude naším náhradním servisním 
vozem, a tak jsem jej s radostí zajížděl 
na trase Praha–Ostrava a pak v podhů-
ří Beskyd. Našeho Dawna cabrio jsem 
poprvé zajížděl na cestě z Prahy do No-
vého Města na Moravě. 

O_Jaké jsou vaše plány s Rolls-Royce 
pro rok 2017?   
Ambiciózní! Dál se budeme snažit mě-
nit předsudky, že k vozu Rolls-Royce 
potřebujete řidiče nebo že je to auto na 
dobu, až vám bude šedesát. Nic tako-
vého neplatí. Právě připravujeme akci 
ve Vysokých Tatrách, kde ukážeme, 
že naše vozy mají rády sníh. Pojedeme 
s klienty na autosalon do Ženevy. Bu-
deme dál prodávat vozy Ghost, Wraith  
a Dawn. Těšíme se také z prodejů 
řady Black Badge. A hodně pozor-
nosti budeme věnovat tomu nejlepší-
mu, co Rolls-Royce nabízí – tento rok 
představíme nový Phantom. Náš tým  
Rolls-Royce Motor Cars Prague je mož-
ná malý, ale práce má hodně.    

OBJEVUJTE
ROLLS-ROYCE GIFT
COLLECTION

Dokonalé řemeslné zpracování týmem 
Rolls-Royce v anglickém Goodwoodu, 
nadčasový design a cit pro každičký de-
tail, to jsou hlavní charakteristiky dár-
kové kolekce z dílny Rolls-Royce. Lu-
xusní pera, peněženky, kravaty, šátky, 
pouzdra na telefon, zmenšené modely 
vozů Rolls-Royce či ozdoby do klopy 
s monogramem RR o vás prozradí mno-
hé… Proč nemít kousek Rolls-Royce stá-
le při sobě? Produkty jsou k zakoupení 
v showroomu Rolls-Royce, Pařížská 30,  
Praha 1 nebo je můžete objednat na 
info@rolls-roycemotorcars-prague.cz. 

Karel Kadlec,  maj i tel společnost i  CarTec Group
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ZAŽÍT  CARTEC
Loňský rok byl s vozy BMW a CarTec Group doslova nabitý zážitky – ať jsou to sportovní, adrenalinové v tom dobrém slova smyslu, či kulturní. 
A my si je rozhodně nechceme nechat jen pro sebe. Svět CarTec zdaleka není jen o každodenním ruchu v showroomech. Tady je malá ukázka. 
Pojďte s námi zažít CarTec.

Připravi la  Vlasta Holéciová

SPORTOVNÍ
TURNAJE

Už řadu let se s našimi zákazníky se-
tkáváme na tradičních sportovních tur-
najích, přičemž tenis a golf jsou našimi 
stálicemi. Společným jmenovatelem je 
vždy dobrá nálada, krásné prostředí, 
skvělé sportovní výkony a nikdy nechy-
bí ani vozy ze stáje CarTec Group. Ne-
jenže akce zdobí, ale hosté je mohou i na 
vlastní kůži vyzkoušet.  

BMW Golf Cup International
V Čechách i na Moravě pravidelně po-
řádáme BMW Golf Cup International, 
který je určen všem milovníkům gent-
lemanského sportu. U Prahy se vloni 
turnaj konal již po čtvrté v Loreta Golf 
Clubu Pyšely. Na Moravě jsme hráli 
na osmnáctijamkovém hřišti v Golf & 
Ski resortu Ostravice. Oba turnaje jako 
vždy elegantně i prakticky doplnily vozy 
BMW.  

BMW CarTec Tenis Cup
Ti, kdo dávají přednost tenisu, nechybí 
na BMW CarTec Tenis Cup. Sluneční 
paprsky, antuka, zdravé sportovní na-
pětí a pestrá nabídka vozů BMW a MINI 
byly hlavními jmenovateli letošního tur-
naje. A stejně jako v předešlých roční-
cích se nesl v duchu hesla: Radost je ví-
tězství. Zázemí nám poskytlo prostředí 
tenisového areálu SK Véska v Dolanech 
u Olomouce a díky nádhernému počasí 
se turnaj opravdu vydařil. 

Sportovní mítinky 
CarTec Group a vrcholový sport, to je 
osvědčené spojení, které trvá už řadu 
let. I vloni jsme byli hrdým partnerem 
takových sportovních eventů, jako je 
Davis Cup, Fed Cup, World Junior Ten-  
nis Final, WTA J&T Prague Open, 
Unicredit Open nebo Zlatá tretra.
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MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL
KARLOVY VARY

Je pravidelnou akcí CarTec Group a nutno podotknout, že se vždy jedná o silný 
zážitek, při kterém nechybí značná dávka adrenalinu. Vždy se totiž vyžaduje ak-
tivní zapojení řidiče vozu. Ten dostane prostor pro zdokonalení svých řidičských 
dovedností v simulovaných krizových situacích a uměle vytvořených extrémních 
podmínkách. Cílem je, aby se hosté kompletně seznámili s vozy BMW a MINI, jejich 
systémy a vybavením a osvojili si co nejefektivněji využívání všech funkcí a kvalit, 
které nabízejí. Řidiči mohou také porovnat jízdní a další vlastnosti vozů napříč celou 
flotilou aktuálních modelů BMW a MINI. Koneckonců stále se snažíme posouvat 
hranice dál, proto jsme CarTec Driving Experience pořádali již na suchu, na vodě 
i na sněhu. A jelikož se CarTec nedrží zaběhlých konvencí, oheň a vzduch jistě také 
brzy pokoříme. 

Testování na suchu –
Letiště Přerov, Bochoř
Ničím neomezená letištní plocha nám 
vždy nadělí ideální podmínky pro tu 
pravou radost z jízdy ve vozech BMW. 
Pravidelně trénujeme losí test, tedy vy-
hýbací manévr, kdy se na vozovce ne-
čekaně objeví překážka v plynulé jízdě. 
K tomu patří i krizové brždění, přetá-
čivý a nedotáčivý efekt a sprint na čas. 
Při těchto akcích se vždy plocha rázem 
změní na pravou závodní dráhu. Ne-
věřili byste, jak jsou tyto akce oblíbené 
u řidiček. Rozhodli jsme se tedy uspořá-
dat také Ladies Day, kdy byl adrenalin za 
volantem plně v rukou žen. 

Filmové premiéry, hvězdy stříbrného plátna, léto a vozy BMW, to je Mezinárodní 
filmový festival v Karlových Varech. CarTec Group bude letos již čtvrtým rokem 
oficiálním dodavatelem festivalových vozů BMW. Návštěvníci se tak nemohou 
podivovat nad zvýšenou koncentrací „bavoráckých“ vozů během této kulturní 
a společenské události. Je to již pravidlo, které jen podtrhuje úžasnou atmosféru 
festivalu. Navíc je možné si pobyt ve Varech zpříjemnit projížďkou vozem BMW 
nebo MINI – testovací jízdy organizujeme po celou dobu konání tohoto filmové-
ho svátku. V jeho průběhu pořádáme také oblíbenou CarTec Party, golfový turnaj 
a jsme partnerem dalších festivalových eventů. CarTec a kultura jdou zkrátka 
také dohromady a nejinak tomu bude i letos…

Testování na sněhu –
Lungauring, Rakousko 
Na sněhu jsme vozy BMW testovali na 
rakouském závodním okruhu Lungau-
ring, kde jsme byli spoluorganizátory 
Snow Driving Challenge se závodním 
týmem Janík Motorsport. Tuto dráhu 
si oblíbí především fanoušci driftování 
a jízdy na sněhu. S čistým svědomím 
můžeme prohlásit, že jsme vozy BMW 
na sněhových okruzích, ledových plo-
chách a v navazujících 180° zatáčkách 
otestovali dokonale! A jako bonus měli 
hosté příležitost vyzkoušet si jízdu v bu-
ginách. Radost z jízdy tak dostala ještě 
další, netušený rozměr. 

Testování na vodě – Libros, Centrum bezpečné jízdy, Ostrava
Oblíbená akce, která má za sebou již několik ročníků a nechyběla ani v roce 2016. 
Zázemí Centra bezpečné jízdy Libros nám vždy poskytne ideální podmínky pro to, 
aby mohli návštěvníci vyzkoušet simulaci aquaplanningu či přetáčivý smyk a jejich 
zvládnutí, což prověří jejich schopnost rychle a efektivně manévrovat s volantem. 
Nechybí ani jízdy na smykové ploše. I když se jedná o nepřirozené prostředí, nabízí 
se dodat, že naše vozy se zde vždy cítí jako ryby ve vodě.

CARTEC DRIVING EXPERIENCE

CarTec bude letos již čtvrtým
rokem oficiálním dodavatelem 
festivalových vozů BMW. 

KALENDÁŘ AKCÍ 2017 

Únor   Představení nového BMW 5
Únor   Fed Cup, Ostrava
Červen   56. ZLATÁ TRETRA OSTRAVA 2017
Červen  BMW Golf Cup International 2017, Ostravice
30. 6.–8. 7.   52. ročník Mezinárodního filmového festivalu 
  Karlovy Vary
Červenec až listopad  MHF Lípa Musica
25. 8.   North-Golf-Tour
Září   CarTec Tenis Cup 2017, Véska, Olomouc
Listopad   Představení nového BMW X3
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Adam je sympaťák, který začal s motorsportem v roce 1994, kdy se poprvé posadil do motokáry. Přes Škoda Octavia Cup se v roce 2003 poprvé dostal 
do závodního tahače a o dva roky později okusil i českou Buggyru. Po tříletém angažmá v silných cesťácích se Adam vrátil zpět k truckům a v roce 2014 
se stal součástí týmu Buggyra Racing. Úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat a dvouletá spolupráce vyvrcholila ziskem titulu vicemistra Evropy na 
tahačích v sezoně 2015. V následujícím roce se Adam stal ambasadorem CarTec Group a od té doby volanty tahačů střídá s volanty BMW. Má zkuše-
nost s BMW řady 5, X4, X5 a v současné době ho můžete potkat na silnici za volantem BMW X3.

AMBASADOR SKUPINY CARTEC  
ADAM LACKO Z TÝMU BUGGYRA RACING

Úspěšnou sezónu prožil Adam Lacko se 
svým týmem Buggyra Racing i loni, když 
bral v seriálu evropského šampionátu 
okruhových tahačů stříbro. Nestačil jen 
na německého veterána Jochena Hahna 
a obhájil tak druhou příčku z předchozí 

sezony. Také jeho Buggyra byla v ko-
nečném hodnocení druhá, v Poháru 
konstruktérů zůstala za týmem MAN. 

Adam Lacko měl v průběhu se-
zóny dokonce našlápnuto k prvenství 
v šampionátu. Valnou část ročníku totiž 
strávil na špici a zvítězil hned ve třinácti 
jízdách. Nakonec jeho skvělé výkony 
nestačily, na titul v celkových počtech 
ztratil 55 bodů. Přesto mohl být spoko-
jen, neboť prožil nejlepší sezónu v kari-
éře. „Nikdy dřív jsem nebyl půlku roč-
níku ve vedení šampionátu. Honili jsme 
se s Jochenem o každý bodík a byly to 
férové souboje,“ řekl serveru Aktuálně. 

Byl to právě Lacko, kdo spolu s Ha-
hnem vytvářel dramatickou atmosféru 
prakticky všech závodů – zatímco první 
dva jezdci se přetahovali o každý bodík, 
za touto vedoucí dvojicí vznikl výraz-
nější bodový odstup. Třetí Rene Reinert 
ztratil na mistra Evropy 202 bodů. 

ÚSPĚCHY

ME 2016 - konečné pořadí jezdců
1. Jochen Hahn 462 bodů
2. Adam Lacko 407 bodů
3. Rene Reinert 260 bodů

ME 2016 - konečné pořadí týmů
1. Team Reinert Adventure  735 bodů
2. Buggyra Racing 1969 550 bodů
3. WOW! Women on Wheels 403 bodů
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SERVIS 
JAKO 
Z POHÁDKY

Zajištění jarní prohlídky, roční kontroly, 
příprava vozu na zimu, údržba interiéru, 
ale i běžné servisní úkony či karosář-
ské práce jsou pro každého majitele 
automobilu již rutinou. Stačí, abyste 
se vydali se svým BMW do některého 
z autorizovaných servisů skupiny Car-
Tec Group. Dávno totiž neplatí, že není, 
co by na autě nezvládly šikovné české 
ruce někde před garáží. Čím jsou osob-
ní vozy modernější a chytřejší, tím větší 
odbornost a zázemí při servisování po-
třebují.

Kromě kvality, kterou od navští-
veného autoservisu obvykle vlastníci 
vozu očekávají, jde zpravidla i o čas, za 
nějž bude jejich požadavek realizován 
a oni budou moci se svým vozem zno-
vu vyjet. Efektivita odbavování je spolu 
s profesionalitou jedním ze základních 
znaků záruky klientské spokojenosti. 
Ovšem ve chvíli, kdy se servis stane 
známým a žádaným, může optimali-
zovat postupy sebevíce nebo přidávat 
přesčasy, ale jedinou pomocí je jeho 
rozšíření.

Nová dílna pro vozy Rolls-Royce 
a BMW ve skupině CarTec Group
Největší koncentraci vozů BMW u nás 
najdete v hlavním městě. Firemním 
flotilám, ale i soukromým vozům je po-

skytováno dostatečné zázemí. Časová 
náročnost, související se stále složi-
tějšími technologiemi automobilové-
ho průmyslu, však vyžaduje neustálé 
prohlubování služeb. V CarTec Praha 
se bez dlouhého váhání rozhodli uči-

Rolls-Royce může mít přívlastek spe-
ciální. Má větší nosnost, takže dokáže 
s přehledem zvedat nejvyšší modelové 
řady vozů Rolls-Royce. Tipnete si na-
příklad, s jakou váhou se musí zhruba 
poprat, pokud bude zvedat do výšky 
model Rolls-Royce Phantom? Nevíte? 
Podívejte se na náš facebookový profil.

Seřizování, seřizování 
a zase seřizování
S vozy Rolls-Royce je spojeno ještě 
jedno z unikátních zařízení nové dílny. 
Tím je přístroj pro přesné seřizování 
jejich geometrie. Správné nastavení 
geometrie kol je u takovýchto vozů 
obzvláště důležité. Teprve pak vynikají 
jízdní vlastnosti a zlepšuje se ovladatel-
nost vozidla.

Když jsme u „ladění“, je dobré zmí-
nit i další novinku v podobě speciálního 
regloskopu. Tytam jsou časy, kdy stači-
lo pro seřízení reflektoru před předek 
automobilu přistrčit krabici na koleč-
kách a pak už jen nastavovat hodnoty. 
Nároky na regloskopy – přístroje pro 
seřizování automobilových reflektorů –  
s příchodem inteligentních xenono-
vých světel stouply. Tento konkrétní je 
určen pro seřizování stále rozšířeněj-
ších LED osvětlení vozidel. Poradí si 
však i se světly laserovými.

Až tedy příště navštívíte servis 
CarTec Praha, vězte, že jste v servisu, 
jehož tým sleduje aktuální technické 
trendy, má nejmodernější technické 
zázemí a dělá pro své klienty vše k je-
jich spokojenosti.

Pravidelné servisní prohlídky a údrž-
ba vozidla jsou zárukou jeho delší ži-
votnosti, spolehlivosti a větší zůstat-
kové hodnoty. A protože aut je stále 
víc, i CarTec Group rozšiřuje nabídku 
a služby v této oblasti. 

Připravi l  Alan Stonawski

Efektivita odbavo-
vání je spolu s pro-
fesionalitou jedním 
ze základních znaků 
záruky klientské spo-
kojenosti.

nit vstřícný krok pro klienty a navýšit 
servisní kapacitu. 

Po přijetí vozu do servisu obvyk-
le následuje připojení na diagnostiku. 
„Nedílnou součástí místa, kde se tak 
stane, je zvedák auta. Pokud není vol-
ný, nemůžete se autu plně věnovat, 
a proto jsme instalovali dva nové he-
very, včetně jednoho navíc pro vozy  
Rolls-Royce,“ říká Martin Hnyk, mar-
ketingový specialista pražského za-
stoupení. „Vybudování nové servisní 
dílny a její osazení dvěma novými he-
very pro vozy BMW a jedním pro vozy  
Rolls-Royce nám umožňuje výrazné 
zkrácení čekací doby na servis,“ dodává 
Martin Hnyk. A právě zvedák pro vozy 
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BLÍZKÁ SETKÁNÍ TŘETÍHO DRUHU

BMW v současnosti nabízí opravdu 
pestrou škálu vozů, které si na první po-
hled umějí být zdánlivě velmi podobné, 
přitom jsou však poměrně hodně odliš-
né. Podobenství je nasnadě: minimálně 
čtvery dveře, parametrová příslušnost 
ke střední třídě a radost z jízdy už ve 
standardní výbavě. Ano, modely jedné 
značky se vzhledově vzájemně prolí-
nají, využívají obdobné technologické 
vychytávky. Je to ale určitě dobře. Proč 
to, co se osvědčilo jako přednost v jed-
né třídě, neadaptovat do druhé? Proč 
se nedržet na špici s požadavky, prvky 
pro pohodlí a technikou v celé škále 
nabídky? Přitom pořád existuje dost 
odlišností pro každého, aby si vybral 
podle svého gusta. O tom, jak vhodně 
vybrat zástupce z řady 3, si povídáme 
s Tomášem Bokem.

Přijel jsem za vámi trojkovým seda-
nem. Jak byste mě coby profesionál 
od BMW tipnul? Proč jsem si ho vy-
bral?
Asi to nebylo díky barvě, že? Jde o no-
toricky známý vůz, který má jasný spor-
tovní akcent a primární důraz na co 
největší zábavu za volantem. Je autem 
pro lidi, které prostě řízení baví. Jasná 
volba těch, kdo chtějí cítit symbiózu 

člověka a stroje. Zároveň, díky svým 
proporcím, je to reprezentativní nástroj 
a prostředek k bezproblémovému ces-
tování i s možností slušné přepravní 
kapacity. Osvědčený, spolehlivý, bez-
pečný a krásný.

To sedí. Fenomenální jízdní vlastnosti 
díky ideálnímu rozložení hmotnosti 
mezi obě nápravy, nízkému těžišti, 
dlouhému rozvoru, skvělá ovladatel-
nost a bezpečnost. Jenže mi začal být 
malý.
Je to jednoduché. Posadil bych vás do 
BMW řady 3, které nazýváme Touring. 
Vulgárně „kombík“. Totéž, na co jste 
zvyklý, ale v mnohem praktičtějším ba-
lení. Tohle auto neztrácí nic z vlastností 
sedanu, naopak ještě přidává skvělou 
využitelnost. Velmi rychle, skutečně za 
pár vteřin, snadno uděláte z Touringu 
stěhováka, který s elegancí sobě vlast-
ní do útrob pohodlně pojme například 
jízdní kola, kočárky, páreček irských vl-
kodavů anebo páreček lidských bytostí, 
které se v něm rozhodly si spolu… od-
počinout? 

Obecně mám s karoseriemi tohoto 
typu trošku problém, ale BMW 3 Tou-
ring má tak vyvážené a ladné proporce, 
že se o něm nebojím prohlásit, že je to 
sportovní kombík, jakkoli to zní jako 
oxymóron. 

Vážně až tak jednoduše? BMW byla, 
jsou a budou spolehlivá auta, za to 
dám ruku do ohně. Solidnost, kvalita, 
vše pod kontrolou vlastních rukou, 
skvělý pocit z jízdy. Jenže roky mi při-
bývají, pohodlí přemlouvá dobrodruž-
ství a brzy nás bude doma zase víc…
Aha, takže jste si již ověřil, že auta ve-
likostně či třídně podobná jsou vám 
prostě malá. Kufry, tašky, děti, dospělí. 
V tom případě bych pro vás měl návrh 
v podobě BMW 3 Gran Turismo. To-

BMW 3 Touring, 3 Gran Turismo  
a 4 Gran Coupé. Vozy, které v mo-
delové paletě značky BMW doplňu-
jí klasického zástupce – ikonickou 
řadu 3 sedan. Podívejme se na ně 
společně s produktovým specialis-
tou Tomášem Bokem ze společnos-
ti CarTec Group.

Připravi l  Alan Stonawski 
s  př ispěním Tomáše Boka

Proč to, co se nám 
osvědčilo jako 
přednost v jedné 
třídě, neadaptovat 
do druhé?
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DOPORUČENÍ
TOMÁŠE BOKA
K MOTORIZACI
A VÝBAVĚ MODELŮ 
ŘADY 3 A 4.

Za naprosto dostačující a ideální pova-
žuji motor 20d, který svých 190 koň-
ských sil a 400 newtonmetrů produkuje 
suverénním způsobem za decentního 
zvukového projevu. Za to vše vám reál-
ně vystaví účet na necelých 6 litrů nafty 
po stu ujetých kilometrů. V kombinaci 
s inteligentním pohonem všech čtyř kol 
BMW xDrive a skvělou a spolehlivou 
automatickou převodovkou se jedná 
o ideální ústrojí, které vás snadno dove-
ze kamkoli. 

Vozům asi nejvíce sluší M sport 
paket, který jim dodává na přitažlivosti. 

Z doporučených a velmi často kli-
enty volených prvků výbav bych zmínil 
asi LED světlomety, zadní parkovací ka-
meru, přední a zadní parkovací asistent, 
vyhřívání předních sedadel, tempomat 
s brzdnou funkcí, navigační systém 
a Hi-Fi systém. 

Kdo se chce nechat opájet dechbe-
roucími výkony, nechť zvolí šestiválec. 
Lhostejno zda zpěvný a otáčky milující 
benzinový 40i či naftový 30d nebo 35d, 
které mají mamutí zátah a drtivou sílu 
v širokém otáčkovém spektru.  

Tomáš Bok, Product Genius,
CarTec Group

muto typu vozu se říká crossover. Je 
to auto, které svým pojetím přesahuje 
zaběhlé standardy své třídy. Má výhody 
kombíku, něco jej pojí s hatchbackem 
a z profilu není nepodobno sedanu. Je 
však liftbackem, záď se otevírá celá 
spolu se zadním sklem. 

Důležité je, že „GéTéčko“ (Gran 
Turismo v překladu znamená „velké 
cestování“) je opravdu velkým a nad-
šeným cestovatelem. Prostorově je to 
obr jak v rámci vozů rodiny BMW řady 
3, tak i napříč celým automobilovým 

střednětřídním spektrem. Přebytek 
místa na předních a zejména zadních 
sedadlech, masivní zavazadlový pro-
stor a jednoduše sklopitelná zadní se-
dadla. Je o něco málo výše posazeno, 
má prodloužený rozvor a subjektivně 
působí mnohem pohodlněji než jiné 
deriváty řady 3 a 4. Další radostí jsou 
důmyslné detaily, které vůz povyšují 
na stylovou záležitost. Například bez- 
rámová dveřní skla nebo automaticky 
výsuvný zadní spoiler. Určitě by vás 
tahle trojka bavila.

Bezrámová dveřní skla, strhující 
dynamická silueta vozu a třeba i funkč-
ní vzduchové průduchy za předními 
koly… Tohle auto zkrátka stojí za vy-
zkoušení, protože působí jako gene-
rátor emocí, už když si jen tak stojí 
zaparkované v našich showroomech. 
Sedíte nízko, auto nadšeně reaguje na 
sebemenší pootočení volantem a vy si 
to užíváte. Cítíte radost, s jakou tenhle 
stroj zdolává vzdálenosti, a usmíváte 
se. Lhostejno zda na všednodenní ces-
tě za povinnostmi nebo v neděli brzy 
ráno někde na prázdné okresce. Nena-
stal náhodou čas přesedlat o třídu výš?

Výborně! Děkuji. Přece jen dávám před-
nost sportovní siluetě vozu a dynamice 
než extra centimetrům navíc. Jenže zná-
te to – čas od času toho potřebujete pře-
vézt více, než pojme můj sedan.

Bez problémů. Vítejte na palubě 
vozu BMW řady 4 Gran Coupé. Pře-
krásné, nízké a sebejistě rozkročené 
auto. Tváří se jako kupé, přitom má 
zadní pár dveří. A není vůbec neprak-
tické – víko zavazadelníku se vyklápí 
vzhůru spolu se zadním sklem, tedy 
jako u modelu 3 Gran Turismo. 

„GÉTÉČKO“ JE 
OPRAVDU VELKÝM 

A NADŠENÝM 
CESTOVATELEM. 



MINI COUNTRYMAN

Novodobé MINI Countryman bylo 
představeno v roce 2010, ale podob-
ně provedenou verzi bychom našli už 
v 60. letech minulého století v nabídce 
původního Mini. Vynikala variabilním 
interiérem a provedením s dřevěnými 
panely karoserie, které se přezdíva-
lo Woody. Vybudovala kult, který žije 
dodnes. Nejnovější MINI Countryman 
je o plných 20 centimetrů delší než 
jeho předchůdce a jen potvrzuje vý-
razný mezigenerační nárůst, který jste 
mohli zaznamenat i při představení 
aktuálních generací MINI nebo MINI 
Clubman. Společně s nárůstem roz-
voru o 7,5 centimetru to znamená více 
prostoru pro posádku i její zavazadla. 

Nový Countryman je plnohodnotným 
pětimístným vozem s objemem kufru 
v základním uspořádání velice pěkných 
450 litrů.

Styl a praktičnost
Interiér Countrymanu nabízí zajímavou 
variabilitu, zadní lavici lze posouvat 

dveře zavazadlového prostoru včetně 
bezdotykového otevírání a zavírání. 
Uvnitř zase nechybí spousta odkláda-
cích ploch a přihrádek, kapsy v předních 
i zadních dveřích pojmou velkou lahev 
s pitím. Mezi příplatkovými prvky byste 
našli také Picnic Bench, což je lavička 
vyklápěná ze zavazadlového prostoru, 
na niž se mohou posadit dva lidé.

Už byla řeč o tom, že Countryman 
výrazně narostl, a k rodině současných 
MINI se hlásí řadou designových prv-
ků. Jen se na něj podívejte a uvidíte jas-
né oddělení střechy, prosklené plochy 
oken a spodní části karoserie. Typické 
jsou rovněž hlavní světlomety lemo-
vané kolem dokola pruhem denního 
svícení, tvar masky chladiče nebo roz-
měrnější koncové svítilny s vertikální 
orientací. Celkově Countryman působí 
velice sebevědomě, k čemuž přispívá 
jednak o 3 centimetry zvětšená šířka 
karoserie a jednak větší světlá výška 
vozu jako takového.

Mimo silnice bez obav
Nový Countryman je mnohem více 
zaměřen na pohyb mimo silnice, než 
tomu bylo u minulé generace. K jaké-
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MINI pokračuje v generační obmě-
ně svých modelů a jako další na 
řadě byl Countryman. Jeho nová 
generace je největším a nejpraktič-
tějším modelem v celé 57 let dlou-
hé historii značky.

Připravi l  Petr Horák

v rozmezí 13 centimetrů a měnit tak pro-
stor na zadních sedadlech ve prospěch 
cestujících nebo zavazadel. Opěradla 
zadních sedadel jsou dělena v poměru 
40 : 20 : 40, lze u nich měnit sklon a tím 
opět ovlivňovat pohodlí cestujících ve 
vztahu k prostoru pro zavazadla. Coun-
tryman může mít i elektricky ovládané 

NOVÝ 
COUNTRYMAN 

JE PLNOHODNOTNÝM 
PĚTIMÍSTNÝM 

VOZEM.
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mukoli motoru si můžete vybrat vy-
lepšený pohon všech kol ALL4, který 
rychle a přesně reaguje na změnu jízd-
ních podmínek, je kompaktní, účinný 
a přináší výjimečnou hospodárnost. 
Rozvodovka se nachází u předního di-
ferenciálu a pohon zadních kol je pro-
váděn elektronicky ovládanou spojkou. 
Té dává pokyny systém DSC, potřeba 

CarTec Group 
tento model 
představil koncem 
února ve své 
ostravské pobočce, 
kde si můžete nové 
MINI Countryman 
podrobně 
prohlédnout 
a otestovat jej při 
předváděcí jízdě.

„PRVNÍ DOJMY Z VOZU MINI COUNTRYMAN BYLY ÚŽASNÉ,“ 
ŘÍKÁ TOMÁŠ KOPÁČEK, MANAŽER PRODEJE VOZŮ MINI, CARTEC GROUP

Novému MINI Countryman již přívlas-
tek mini není vlastní. Lze předpoklá-
dat, že s nárůstem centimetrů se roz-
šíří i řady zájemců. Kdo vlastně nejvíce 
ocení tento model?

MINI už sice zdaleka není mini, ale 
svou tvář, ducha a jedinečnost si pořád 
skvěle drží. Nový Countryman určitě 
ocení nejen milovníci MINI toužící po 
nějakém větším, více rodinném autě, ale 
i člověk, který chce svým vozem vyni-
kat a nezapadat tak do všedních značek 
automobilů, které běžně vídáme na na-
šich silnicích.

Jaké byly vaše první dojmy po jízdě 
s vozem MINI Countryman? Stále tak 
opojně vmačkává pasažéry do sedadel?
První dojmy byly úžasné. Ten prostor, 
komfort, technologie, všechno do sebe 
dokonale zapadá, a co je hlavní, pořád to 
je MINI a jeho původní tvar tam pořád je.

A co přidaná úprava pro jízdu mimo 
klasické silnice? Přece jen má pořád 
k SUV hodně daleko…
Svou velikostí sice má do SUV dale-
ko, ale jízdními vlastnostmi určitě ne. 
A jestli nevěříte, není nic jednoduššího 

než nás navštívit osobně a my vás při 
testovací jízdě přesvědčíme. 

Jak lze blíže specifikovat funkci MINI 
Find Mate? 
Funkci MINI Find Mate určitě ocení 
zapomnětliví řidiči. Hledáte často klíče 
od bytu? Díky této funkci budete mít 
vyhráno. Stačí mít přívěsek MINI Find 
Mate na klíčích, pak už jen zapnete 
Bluetooth na svém mobilu a ten vám 
přímo ukáže, kde se klíče nacházejí. 
Nebo můžete Find Mate použít, když 
hledáte svou manželku. (smích)

Co lze považovat za konkurenci vozu 
Countryman?
Co se konkurence týče, tak velikostně 
lze nový Countryman přirovnat k Audi 
Q2 nebo VW Tiguan. Ale tady konku-
rence končí. Když přidáme v potaz cenu, 
jedinečný design, komfort, hravost vozu 
nebo rozšířenou sériovou výbavu, tak 
MINI na plné čáře vyhrává.

Tomáš Kopáček, 
manažer prodeje vozů MINI, 
CarTec Group

pokračuje na další straně
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připojit zadní kola a upravit poměr roz-
dělení síly motoru mezi přední a zadní 
kola je zaznamenána s dostatečným 
předstihem. Navíc pohon všech kol 
nepřispívá jen k trakci a stabilitě při 
jízdě v náročných podmínkách, ale také 
k agilitě při rychlé jízdě na klikaté silnici. 
Pokud si objednáte multimediální sys-
tém MINI Professional a paket Wired, 
dostanete funkci MINI Country Timer 
zaznamenávající jízdu po nerovných, 
svažitých, bahnitých nebo zasněže-
ných cestách. Následně si pak můžete 
na palubním displeji přečíst, jak dlouho 
a jak intenzivně jste se v takových pod-
mínkách pohybovali. Zajímavou funkcí 
paketu Wired je MINI Find Mate, který 
má zabránit tomu, abyste v autě zapo-
mněli často používanou věc, například 
svazek klíčů, aktovku, batoh nebo mo-
bilní telefon.

Premiérový plug-in hybrid
Vedle motorů známých z jiných aktu-
álních modelů MINI je Countryman 
první, který nabídne plug-in hybridní 

MINI SHOWROOM

Dne 20. února jsme pro vás otevřeli zbrusu nový showroom určený jen a jen pro 
MINI. Tato legendární anglická automobilová značka tak v Ostravě a Moravskoslez-
ském kraji konečně dostane prostor, který si zaslouží, a to pod záštitou CarTec Group.

Jestli jste ještě neměli možnost vidět MINI na vlastní oči, nebo se jím dokonce 
svézt, neváhejte nás navštívit. A jestli patříte k té menšině, která si myslí, že MINI 
je pořád mini, tak vás velmi rádi vyvedeme z omylu.

Těšit se na vás bude manažer prodeje vozů MINI Tomáš Kopáček a asistentka 
Michaela Bulavová. Tato mladá dvojice se postará, aby ve vás MINI zanechalo ma-
ximální zážitek.

Najdete u nás všechny modely MINI – ať už cabrio, elegantní Clubman nebo 
rodinné SUV Countryman.

Kdybyste se svým MINI měli nějaký problém, je tu servisní technik Michal 
Krupa, který vyřeší každý problém vašeho vozu.

No a co takhle se k vašemu MINI i stylově obléknout? U nás najdete komplet 
MINI Lifestyle kolekci – od triček přes mikiny až po batohy nebo hrníčky.

Jestli hledáte jedinečný, originální a hravý vůz, tak už nehledejte a stavte se. 
Nebudete litovat!

pohonnou jednotku. MINI Cooper S E 
Countryman ALL4 je poháněn kombi-
nací přeplňovaného zážehového třívál-
ce o objemu 1,5 litru a elektromotoru. 
Zatímco 136 koní spalovacího motoru 
je přenášeno přes šestistupňovou sa-
močinnou převodovku výhradně na 
přední kola, elektromotor o výkonu 88 
koní pohání výlučně kola zadní. V čistě 
elektrickém režimu ujede 40 kilometrů 
a tabulková hodnota spotřeby v kombi-
novaném režimu zní 2,1 l/100 km.

Nové MINI Countryman půjde do 
prodeje v březnu 2017. Je větší, praktič-
tější, dospělejší, hospodárnější, lépe vy-
bavené – jednoduše lepší a přitom stále 
stejně zábavné! 
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MINI LIFESTYLE:  KOUZLO ROZMANITOSTI

Den s MINI je plný dobrodružství a in-
spirace. MINI Lifestyle kolekce zahr-
nuje trička, mikiny, bundy a pokrývky 
hlavy, zkrátka vše, co vyžaduje váš sty-
lový outfit v městské džungli. Produkty 
MINI využijete i při nakupování, na pra-
covní schůzce či na vysněné dovolené. 
K dispozici vám je rozmanitá nabídka 
tašek a zavazadel, kam dobře uscho-
váte vše potřebné pro vaše pohodlné 
cestování.  

1
Pánské triko 
MINI WORDMARK POCKET

Cena: 837 Kč
Stylové pánské tričko pro celoroční 
nošení nesmí chybět v žádném šatníku.
Příjemný materiál single jersey se vy-
značuje měkkostí. Celý design trika 
doplňuje kapsička, která má vnitřní 
podšívku se znakem MINI + plastický 
potisk MINI přes kapsičku. 
Materiál: 100 % bavlna single jersey 

2
Dětské triko MINI DIP-DYE
Cena: 722 Kč

S tímto tričkem bude vaše ratolest 
zaručeně trendy! Jedinečná barevná 
kombinace modré a bílé s nápisem 
MINI je nepřehlédnutelná. 
Materiál: 100 % bavlna single jersey

3
Kšiltovka MINI SIGNET 
Cena: 710 Kč

Stylová čepice s logem MINI na přední 
straně. Spodní strana kšiltu je potiště-
na znakem MINI, který provází celou 
novou kolekci. 
Materiál: 65 % bavlna, 36 % polyester 

4
Nemrznoucí směs do  
ostřikovačů 1000 ml

Cena: 165 Kč
Zimní koncentrovaný čisticí prostředek 
na okna. Zamezuje zamrznutí systé-
mu ostřikovačů a chrání před vznikem 
námrazy na oknech. Ochrana před 
námrazou až do −63 °C.

5
Psací blok MINI
Cena: 434 Kč

Teď už bude navždy vaše psaní a kres-
lení ve velkém stylu MINI! MINI blok 
obsahuje 224 bílých stránek vyrobe-
ných z FSC certifikovaného papíru. 

Věřte, že typická zábava s MINI 
není omezena jen na naše vozy. 
K rozjasnění dne vám poslouží naše 
nová kolekce produktů MINI Life- 
style. Najdete v ní oblečení, tašky, 
kola, miniatury a další stylové a ori-
ginální radosti v nepřehlédnutel-
ném designu MINI. 

Připravi la  Vlasta Holéciová

Uvnitř naleznete jednu kapsu na osobní 
dokumenty a tři rozdělovače.

6
Deštník MINI SIGNET
Cena: 1 032 Kč

MINI elegantní deštník ve žlutém pro-
vedení rozjasní každý deštivý den. Po-
těší vás také větruvzdorná konstrukce 
s funkcí automatického rychlého oteví-
rání a znak MINI na rukojeti.

7
Sluneční brýle MINI PANTO
Cena: 3 691 Kč

Klasika je opět IN, to dokazují sluneční 
brýle MINI Panto, které jsou ručně vy-
ráběné v Itálii. Rám je navíc z biologic-
ky rozložitelného acetátu. Transparent-
ní barevné rámečky působí designově 
nejen svým tvarem. Vysoce kvalitní an-
tireflexní čočky Zeiss zaručují 100% UV 
ochranu a jsou odolné proti poškrábá-
ní. Logo MINI je vyryto na bocích brý-
lí. Brýle jsou dodávány s pouzdrem 
a hadříkem na čištění. 
Ochrana: UV-A, UV-B, antireflex 

8
Cestovní hrnek MINI
Cena 589 Kč

0,3 l, sedí do každého držáku v MINI.
MINI termohrnek udělá vaše každo-
denní cestování ještě příjemnějším.  
Je vyroben z nerezové oceli. Dvojité 
stěny mají termoizolační vlastnosti. 
Materiál: nerezová ocel
Objem: 300 ml

9
Peněženka  
MINI COLOUR BLOCK

Cena: 1 128 Kč
Stylová dámská peněženka je ze 100 %  
vyrobena z voskované bavlny. Vyra-
žené logo MINI na přední straně do-
plňuje celý design. Uvnitř naleznete 
dvě velké kapsy na bankovky a jednu 
přihrádku se zipem na mince. Hodit 
se určitě bude také 12 přihrádek na 
karty.
Materiál: 100 % voskovaná bavlna (vo-
děodolná)
Materiál podšívky: 100 % polyester
Rozměry: 19 × 2 × 9 cm

10
Taška MINI COLOUR BLOCK
Cena: 1 845 Kč

Vyrobena z voděodolné voskované 
bavlny. Ucho a pogumovaná spodní 
část v kontrastní barvě, která provází 
celou kolekci. Odnímatelný ramenní 
popruh a MINI nápis na přední vnější 
kapse. 
Rozměry: 45 × 25 × 27 cm 

11
MINI BABY RACER 
Cena: 2 574 Kč

Úžasné odrážedlo v originálním desig-
nu MINI pro děti od 1,5 roku do 3 let. 
Navíc s možností popisu na poznávací 
značku. Schváleno TÜV. 
Rozměry: 73 × 32,5 × 45 cm
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Barista Cup & MINI Ostrava
Koncem září, přesněji v sobotu 

24. září 2016, se v ostravském Trojha-
lí Karolina konal Barista Cup Ostrava 
2016. Již samotné místo konání, které 
v sobě nese prvky průmyslového dě-
dictví a po revitalizaci i moderní prvky 
architektury, slibovalo zajímavý nádech 
akce. A o čem vlastně byla? Jak název 
napovídá, šlo o soutěž baristů v pří-
pravě kávy. CarTec Group se tentokrát 
představil jako dealer vozů MINI a jako 
hlavní partner akce. Díky tomu byl pro-
gram ještě o něco pestřejší. Nejenže 
jsme slavnostně dovezli porotce, ale 
také jsme umožnili všem příchozím na 
této MINI roadshow otestovat před-
nosti vozů MINI. Stejně tak se do po-
předí zájmu dostalo vyzývavě modré 
Cabrio, které plnilo roli „fotokoutku“. 
Jsme rádi, že jsme mohli zpříjemnit 
tuto milou událost, a navíc jsme věno-
vali cenu do soutěže. Šťastný výherce 
z publika si tak užil MINI na celý víkend. 
Těšíme se na další podobnou akci!

Rendez-vous v hotelu Miura
O víkendu 26. a 27. listopadu 
2016 se v hotelu Miura v Čelad-

né sešli všichni fandové britské značky 
Rolls-Royce. Setkání, které pravidelně 
pořádá dealerství Rolls-Royce Motor 
Cars Prague, se neslo ve velkém stylu. 
Návštěvníky přivítal Karel Kadlec, ma-
jitel společnosti CarTec Group, a před-
stavil vzácného hosta Marcuse Reila, 
manažera prodeje Rolls-Royce pro 

region střední Evropy. Po celý víkend 
byly v hlavní roli úžasné „kousky“ od 
ostrovního výrobce, které skvěle do-
plňovalo nadčasové prostředí hotelu 
Miura. Ten je zároveň tak trochu galerií. 
Můžete zde obdivovat výtvarná díla od 
takových velikánů, jako je Jean Michel 

poprvé vyzkoušet Black Badge. Testo-
vací dráha vedla kolem vodní nádrže 
Šance až do lyžařského střediska Bílá, 
což ještě více umocnilo zážitek z doko-
nalé jízdy. 

Zahájení zimní sezony v hotelu 
Savoy ve Špindlerově Mlýně

Zástupci CarTec Group byli v sobotu 
10. prosince 2016 u oficiálního zahájení 
zimní sezony v hotelu Savoy ve Špin-
dlerově Mlýně. V průběhu celého dne 
probíhaly testovací jízdy s vozy BMW, 
MINI a Rolls-Royce. Všichni, kteří při-
šli „přivítat“ zimu, si mohli vyzkou-
šet BMW řady 4, X6, MINI Clubman  
a Rolls-Royce Wraith. Celý úžasný den 
byl zakončen vydařenou párty, jejíž 
součástí byla také tombola, do které 
CarTec Group věnoval dárkový poukaz 
na březnový autosalon v Ženevě. 

Zasukovaná tkanička 
v Olomouci

Jaro pomalu klepe na dveře, a tak již 
pravidelně v tomto období v olomouc-
kých ulicích můžete potkat dobrovolníky 
s propletenými pestrobarevnými tkanič-
kami. Bude se zde totiž konat celostátní 
sbírka na podporu lidí s hendikepem, 
kterou pořádá Spolek Trend vozíčkářů 
Olomouc. Tkaničky jsou symbolem za-
sukovaných osudů hendikepovaných 
lidí a jejich potýkání se s každodenními 
činnostmi, které jsou pro většinu lidí 
rutinou, pro ně však výzvou. Jsme rádi, 
že jsme mohli tuto sbírku podpořit nejen 
finančně, ale i osobně a doplnit zázemí 
akce přítomností vozů BMW ze stáje 
CarTec Olomouc. Další ročník sbírky je 
již před námi. 

Př ipravi la  Vlasta Holéciová

Basquiat, David Černý, Andy Warhol 
a spousta dalších. To vše v samém 
srdci Beskyd, a navíc přímo na golfo-
vém hřišti. Ale zpět k autům. Zkušební 
jízdy probíhaly ve vozech Rolls-Royce 
Ghost, Wraith, Wraith Black Badge 
a Dawn. Zákazníci si také mohli vůbec 
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CARTEC OSTRAVA

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

Pavel Vrkoč
Výkonný ředitel
+420 597 499 230
+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
+420 597 499 262
kozubek@bmwcartec.cz

Jiří Kozel
Servis
+420 597 499 212
kozel@bmwcartec.cz

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

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

David Švec
Vedoucí skladu
+420 597 499 271
+420 733 714 197
svec@bmwcartec.cz

Daniel Ševčík
Garanční technik
+420 597 499 219
+420 737 286 590
sevcik@bmwcartec.cz

Lukáš Kroker
Prodej náhradních dílů
+420 597 499 214
kroker@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
+420 597 499 281
mazac@bmwcartec.cz

Vanda Vargová
Recepce
+420 597 499 200
recepce@bmwcartec.cz

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

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

Petr Pětník
Prodej nových vozů
+420 597 499 250
+420 737 205 385
petnik@bmwcartec.cz

Martin Pařil
Vedoucí servisu
+420 597 499 218
+420 737 286 593
paril@bmwcartec.cz

Dušan Zakopal
Servis
+420 597 499 213
+420 737 286 592
zakopal@bmwcartec.cz

Jiří Ranoš
Servis
+420 599 597 211
ranos@bmwcartec.cz

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

Nikolas Slavič
Vedoucí prodeje
+420 597 499 225
+420 733 122 548
slavic@bmwcartec.cz

Roman Hruška
Disponent 
+420 597 499 200

Edita Jurčová
Asistentka prodeje 
BMW Lifestyle
+420 597 499 273
jurcova@bmwcartec.cz

Klára Paprskářová
Asistentka prodeje
+420 597 499 260
paprskarova@bmwcartec.cz

Ing. Tomáš Král
Prodej nových vozů
+420 597 499 200
+420 605 235 377
kral@bmwcartec.cz

Ing. Karin Kadlecová
Asistentka prodeje nových 
vozů a BMW i
kkadlecova@bmwcartec.cz

Bruno Kozubek
Disponent prodeje nových vozů
+420 597 499 200
bruno.kozubek@bmwcartec.cz

Ing. Zuzana Pučková
Asistentka servisu
+420 597 499 210
+420 737 286 595
puckova@bmwcartec.cz

Patrik Nitsche
Disponent servisu
+420 597 499 200

Filip Vladař
Mistr dílny
+420 597 499 217
vladar@bmwcartec.cz

Alan Ferk
Disponent prodeje 
Premium Selection
+420 597 499 200

Lukáš Černín
Servisní poradce BMW Motorrad
+420 597 499 200
+420 777 239 007
cernin@bmwcartec.cz

Josef Moštík
Asistent prodeje a marketingu
+420 597 499 200
mostik@bmwcartec.cz

Tereza Žišková
Recepce
+420 597 499 200
recepce@bmwcartec.cz

Petra Lindovská
Asistentka účetní
+420 597 499 270
lindovska@bmwcartec.cz

TÝM CARTEC GROUP
Představujeme vám odborný tým skupiny CarTec Group. Neváhejte nás kontaktovat. Ať už se za námi vydáte do Prahy, Ostravy, Olomouce 
nebo Liberce, jsme zde pro vás, připraveni plnit vaše požadavky, přání a sny. Těšíme se na vás! BMW je radost!
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Michaela Bulavová
Asistentka prodeje vozů MINI
+420 597 490 200
bulavova@bmwcartec.cz

Ing. Tomáš Kopáček
Prodej vozů MINI
+420 776 026 776
kopacek@bmwcartec.cz



CARTEC LIBEREC

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

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

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

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

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

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

Kateřina Müllerová
Asistentka servisu
+420 731 437 239
mullerova@bmwliberec.cz

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

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

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

Filip Špic
Asistent prodeje
+420 730 521 393
f.spic@bmwliberec.cz

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

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

Martin Dušek
Prodej ojetých vozů
+420 731 493 399
dusek@bmwliberec.cz
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CARTEC OLOMOUC 

Pavel Vrkoč
Výkonný ředitel
+420 584 101 201
+420 737 286 589
vrkoc@bmwcartec.cz

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

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

Roman Kejík
Servis
+420 584 101 214
kejik@cartecolomouc.cz

Tomáš Rolný
Prodej náhradních dílů
+420 584 101 216
+420 739 245 081
rolny@cartecolomouc.cz

Ing. Lucie Kocmánková
Marketing
+420 584 101 205
+420 737 370 589
kocmankova@cartecolomouc.cz

Radek Svěrák
Prodej nových vozů
+420 584 101 223
+420 737 286 586 
sverak@cartecolomouc.cz

Petr Urbánek
Vedoucí prodeje
+420 584 101 204
+420 730 804 189
urbanek@cartecolomouc.cz

Tomáš Hrubý
Servis / mistr dílny
+420 584 101 213
+420 731 660 827
hruby@cartecolomouc.cz

Blažena Kočí
Asistentka prodeje
+420 584 101 202
koci@cartecolomouc.cz

Petr Běhal
Servis
+420 584 101 212
behal@cartecolomouc.cz

Martina Tkáčiková
Recepce
+420 584 101 200
+420 739 245 078
tkacikova@cartecolomouc.cz

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

Bc. Jiří Stach
Prodej náhradních dílů
+420 584 101 216
stach@cartecolomouc.cz

Zbyněk Kafka
Garanční technik
+420 733 327 258
kafka@bmwliberec.cz

Jaroslav Měrtl
Prodejce nových vozů
+420 603 222 414
mertl@bmwliberec.cz

Noemi Rozkovcová
Recepce
+420 734 418 584
rozkovcova@bmwliberec.cz

Tereza Košková
Recepce
+420 734 418 584
t.koskova@bmwliberec.cz

Profesionálně proškolený tým celé skupiny CarTec je připraven 
vám poskytnout pomocnou ruku vždy, když ji budete potřebovat. 
Těšíme se na setkání s vámi!

Mgr. Robin Mazáč
Marketing
+420 597 499 281
mazac@bmwcartec.cz



Jan Jakubec
Výkonný ředitel
+420 226 889 030
+420 602 336 066
jakubec@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

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

Kristýna Růžičková
Servis
+420 226 889 023
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

Miloš Jandáček
Prodej náhradních dílů
+420 602 259 528
jandacek@cartecpraha.cz

Tereza Kupková
Lifestyle Shop
+420 226 889 011
kupkova@cartecpraha.cz

CARTEC PRAHA 

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

Petr Šolín
Servis
+420 226 889 023
solin@cartecpraha.cz

Petra Šovčíková
Asistentka servisu
+420 226 889 011
sovcikova@cartecpraha.cz

Martina Lučková
Asistentka recepce 

Martin Hnyk
Marketing
+420 721 509 228
hnyk@cartecpraha.cz

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

David Hnídek
Vedoucí prodeje nových vozů
+420 604 533 533
hnidek@cartecpraha.cz

Daniel Přibáň
Servis
+420 226 889 021
priban@cartecpraha.cz

Josef Zvára
Prodej nových vozů
+420 777 922 263  
zvara@cartecpraha.cz

Marek Ludvík
Asistent prodeje ojetých 
vozů / disponent  
ludvik@cartecpraha.cz

Filip Dudys
Marketing
+420 777 575 599
filip.dudys@rolls-
roycemotorcars-prague.cz
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Tomáš Kuba
Prodej nových vozů
+420 775 664 722
kuba@cartecpraha.cz

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

Mgr. Ladislav Švec
Product Genius
+420 739 320 063
svec@cartecpraha.cz

Ing. Kateřina Kolářová
Finanční specialistka
+420 739 430 227
kolarova@cartecpraha.cz

Miroslav Sedláček
Disponent servisu
+420 739 453 006
msedlacek@cartecpraha.cz

Jakub Hruška
Servis
+420 730 585 613
hruska@cartecpraha.cz

Čestmír Legeza
Mistr dílny
legeza@cartecpraha.cz

Ing. Lucie Roučková
Vedoucí recepce
+420 226 889 011
rouckova@cartecpraha.cz

Bc. Hana Strnadová
Asistentka servisu / recepční
+420 226 889 012
strnadova@cartecpraha.cz

Ing. Jindřich Ježdík
Sales Manager
+420 604 161 122
jindrich.jezdik@rolls-
roycemotorcars-prague.cz

Jan Suchánek
Sales Consultant
+420 732 109 349
jan.suchanek@rolls-
roycemotorcars-prague.cz

Mgr. Eva Kadlec Dědochová
Brand Manager
+420 604 256 929
eva.kadlecova@rolls-
roycemotorcars-prague.cz

Kristýna Perglerová 
Sales Assistant 
+420 226 889 089
kristyna.perglerova@rolls-
roycemotorcars-prague.cz

Ing. Tomáš Vaněk
Aftersales Manager
+420 731 603 249
tomas.vanek@rolls-
roycemotorcars-prague.cz

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS PRAGUE
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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. 
+420 605 389 750 

OLOMOUC

CarTec Olomouc, s. r. o.  
Tovární 1297/1B 
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

KONTAKTY

ROLLS-ROYCE
MOTOR CARS
PRAGUE

CarTec Exclusive Cars s.r.o.
Pařížská 30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 226 889 089
info@rolls-roycemotorcars-prague.cz
www.rolls-roycemotorcars-prague.cz

Liberec

Ostrava

Olomouc

Praha
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