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MINI OMLADILO
SVOU MODELOVOU

ŘADU

ROLLS-ROYCE JE
VŮZ NA KAŽDÝ DEN.
NAVZDORY PŘEDSUDKŮM

NOVÉ BMW X2
Koncept je jedna věc, skutečný vůz pak jiná. Ale ne v případě modelu BMW X2, který až na pár 
detailů dokonale reflektuje koncept představený na autosalonu v Paříži před dvěma lety. 
Výsledkem je stylový, extrovertní a praktický vůz. 
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MILÍ  ČTENÁŘI, 

čas je nezastavitelný a máme tady 
nové vydání CarTec News. Letošní 
jaro jako by ani nebylo, teploty rázem 
ze zimy skočily do letních hodnot. Po-
dobně hektické dění je i u nás v Car-
Tecu. Dokončujeme stavbu nového 
showroomu pro motorky a Premium 
Selection v Dolní oblasti Vítkovic, 
o prázdninách zahájíme modernizaci 
a výstavbu nového dealerství v na-
šem areálu v Praze. Plánujeme rozší-
ření také v Liberci a Olomouci. 

Za dveřmi je karlovarský filmový 
festival a my u něj budeme již po-

páté. Tentokrát se všemi značkami, 
které máme v portfoliu – BMW, MINI  
i Rolls-Royce. S MINI budeme letos 
poprvé partnery největšího hudeb-
ního festivalu v České republice Co-
lours of Ostrava. Je to již 15 let, co 
jsme začali se značkou BMW právě 
v Ostravě. Za první celý rok 2004 
jsme prodali 80 nových vozů této 
značky, loni to bylo v celé skupině  
1 503 nových vozů BMW.

Chtěl bych rovněž pogratulovat 
našim ambasadorům k jejich skvělým 
výkonům. Je těžké jmenovat všechny, 

ale aspoň namátkou – českému fed-
cupovému týmu za postup do finále, 
Petře Kvitové za turnajová vítězství, 
Lukáši Krpálkovi i Adamu Lackovi za 
zisk evropských titulů. Novým part-
nerem CarTecu se navíc nedávno sta-
la legendární kapela Lucie, ale o tom 
více v příštím vydání.

Doba je opravdu hektická, inter-
net, on-line i sociální média se dotý-
kají i nás. Jen ti, kdo se na nové výzvy 
připraví, mají šanci na úspěch i v bu-
doucnu. S tím souvisí i změna struk-
tury skupiny CarTec na holdingové 
uspořádání. Nyní jsme asi ve dvou 
třetinách těchto změn a celý pro-
jekt by měl být dokončen do konce 
letošního roku. Pro holding jsme za-
chovali název CarTec Group a v jeho 
představenstvu jsou Daniel Harant 
jako předseda a Pavel Vrkoč a Honza 
Jakubec jako členové představen-
stva. Osobně budu nadále vykonávat 
funkci předsedy dozorčí rady a snažit 
se dohlížet na zachování a zlepšování 
„ducha a kvality CarTec“.

Můj dík patří všem zaměstnan-
cům skupiny CarTec, protože bez 
nich by CarTec nikdy nebyl takový, 
jaký je. Důkazem, že naši práci dě-
láme dobře, je první místo v rámci 
BMW v pěti sledovaných katego-  
riích z osmi. Obzvláště si cením toho, 
že náš tým Rolls-Royce získal za rok 
2017 titul „Nejlepší servis značky RR 
na celém světě“, a to v konkurenci 
130 dealerů této značky. Gratuluji.

Přeji Vám všem krásné léto, pří-
jemnou dovolenou a radost z jízdy 
bez nehod.

Karel Kadlec
majitel společnosti CarTec Group

Budeme-li mezi Olomoučany hledat někoho, kdo je nejvíce spojený se značkou BMW, pak 
to rozhodně bude pan Jozef Čop. Zákazníci si u něj kupují svá BMW od doby, kdy značka 
vstoupila do města. V CarTec Olomouc pracuje od jeho založení a vozy BMW prodává již od 
roku 1997. 

Více než dvacetileté zkušenosti z branže jsou u něj znát na každém kroku. Za tu dobu si 
vytvořil jasný názor na ideální vůz a řídí se heslem „Čím větší, tím lepší“. Za své nejoblíbe-
nější modely tak označuje BMW řady 7, BMW X5 a nejnovější BMW 6 GT, je také zvědavý na 
BMW X7, které přijede na náš trh v první polovině roku 2019. Kdyby si mohl nakonfigurovat 
vůz sám pro sebe, zcela jistě by se jednalo o černé BMW řady 7 se ztmavenými okny. „Černá 
je solidní barva, kterou nikdy nic nepokazíš,“ říká totiž Jozef Čop. 

Tento olomoucký manažer prodeje nových vozů BMW je i mimo svůj pracovní život fa-
nouškem motorsportu, relaxuje při cestování, potkáte ho téměř na každém plese a rád tráví 
hezké dny jízdou na kole, při níž ho doprovází jeho bígl Ben. A manželka samozřejmě.

PŘÍBĚH ZAMĚSTNANCE
JOZEF ČOP, MANAŽER PRODEJE NOVÝCH VOZŮ

Na první pohled by se mohlo zdát, 
že při svém globálním působení 
stráví tenisté při přepravě nejvíc 
času v letadle, ale chyba lávky. 
Vítězí bezkonkurenčně automo-
bily. „Na každém turnaji vás vozí 
na všechny tréninky i zápasy. To 
máte denně dvě jízdy, což někdy 
ve městech s hustým provozem, 
třeba v Paříži, znamená, že na kurty 
jedete ráno z hotelu přes hodinu,“ 
vysvětluje dvojnásobná wimble-
donská vítězka Petra Kvitová.

O_Jak to na takových turnajích fungu-
je? Máte svého řidiče se svým vozem?
Skoro vždycky je to loterie. Auta se 
objednávají podle potřeby, nebo sto-
jí v řadě a vy jedete s tím, kdo na vás 
vyjde.

O_Nebojíte se v autě, které řídí nezná-
mý řidič?
Pozor, někdy i řidička, nejsou to vždyc-
ky muži. Ale máte pravdu, někdy mi 
není úplně dobře, i když se to nestává 
často. Občas se stane, že řidiči jsou 
agresivní, předvádějí se, chtějí nám 
ukázat, kde všude projedou a jak rych-
le to dokážou. To nemám vůbec ráda.

O_Kde to bylo nejhorší a kde si v autě 
naopak odpočinete?
Nejde to určit úplně podle zemí, záleží 
skutečně na řidičích a jejich povaze. 
I když jsou pochopitelně země, kde 
se našinec nestačí divit, jak tam jezdí 
a že se kolikrát nic nestane. To se týká 
třeba Itálie nebo Turecka. Naopak jako 
v bavlnce se cítím doma. Celou řadu 
řidičů už za ty roky znám, a když při-
bude někdo nový, je vidět, jak pečlivě 
byl vybraný a jak je proškolený. A na-
víc doma jezdíme flotilou BMW, takže 
i v autě se cítím jako doma, akorát si 
to užívám vzadu na místě pro cestující, 
když nemusím řídit.

O_Řídíte ráda?
Velice ráda, moc mě to baví. Umím 
si to užít, ale nesmím být unavená 
a nesmí to být po D1, což je pro hol-
ku z Moravy trochu problém. (smích) 
Nerada stojím na každém rohu… Ale 

LVICE ZA 
VOLANTEM:
NEJSEM 
ŽÁDNÁ 
PIRÁTKA! 
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Připravi l  Pavel Novotný
Foto Jan Vágner



28 let
trenér Jiří Vaněk

Úspěchy: 
• dvojnásobná šampionka 

Wimbledonu (2011, 2014)
• semifinalistka Australian Open 

(2012) a French Open (2012)
• pětinásobná vítězka Fed Cupu 

(2011, 2012, 2014, 2015, 2016)
• vítězka Hopmanova poháru (2012)
• bronzová medailistka z LOH  

(Rio de Janeiro 2016)
• nejvýše v žebříčku WTA –  

2. místo (říjen 2011 a červen 2015)

PETRA
KVITOVÁ

jinak si řízení užívám, umím vypnout. 
Pustím si muziku, jedu a je mi fajn.

O_Jak často se vám to poštěstí?
Celkem často – když nejsem na tur-
najích, tak jezdím denně na trénink 
a z tréninku, to je přes půlku Prahy. 
A když jsem na turnajích, tak si někdy 
půjčujeme vlastní auto, ať jsme mo-
bilní. Ale to někdy řídí i kluci z týmu, 
ovšem určitě to není tak, že bych v za-
hraničí nesedla za volant.

O_Jak jste se naučila jezdit po Praze?
Budete se divit, ale docela rychle. 
Možná proto, že jezdím hodně po-

dobné trasy, ale nebojím se nikam. 
Zpočátku mi pomáhala navigace, ale 
dnes už se vyznám na všech důleži-
tých a složitých křižovatkách a ne-
bloudím.

O_A provoz?
Ten nikdy problém nebyl, spíše stísně-
nost některých míst. Ovšem teď už mě 
ani to netrápí, protože jsem přesedlala 
z BMW X5 do nové X3, která je pro 
provoz ve velkých městech jako stvo-
řená. Nikde není problém zaparkovat, 
výborně se propletu podzemními ga-
rážemi i plnými parkovišti. Jsem moc 
spokojená.
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O_Užíváte si moderní doplňky 
a výbavu?
Určitě! A nejvíc jsem si zvykla na zadní 
parkovací kameru. Chvilku jsem měla 
náhradní automobil, kde chyběla, a to 
si člověk uvědomí, jak mu najednou 
schází. Podobně je to s parkovacími 
senzory – jak si na ně jednou zvyknete, 
těžko se pak parkuje bez nich.

O_Co v autě posloucháte?
Když nasednu, tak si pouštím hudební 
rádia, mám ráda české písničky. Zpra-
vodajské stanice neladím, když chci 
v autě vypnout. Ale v zahraničí nebo 
při dlouhých cestách zapojuji svůj 
iPod, ať stále nemusím někde lovit 
poslouchatelné stanice. Třeba na Fed 
Cup do Stuttgartu jsem hrála celou 
cestu já z iPodu.

O_To vás nevezla týmová auta?
Většinu týmu ano, ale já tam zůstávala 
na turnaj, který následoval, tak jsme 
jeli s trenérem mým autem. Alespoň 
jsem ho pořádně zajela.

O_Na německé dálnici…
Já při řízení neblázním. Nejezdím sice 
úplně pomalu, ale určitě nemám rych-
lostní rekord, kterým bych někoho 
omráčila. Vlastně ani nevím, kolik jsem 
jela nejvíc. Ovšem přes 200 kilometrů 
za hodinu to na německé dálnici roz-
hodně nebylo.

O_Jak často vlastně platíte pokuty?
Vidíte, třeba za rychlost ještě ani jed-
nou. Dvakrát v Praze za parkování. 
Jednou jsem měla lísteček a jednou na 
místě 100 korun.

O_To vám to neodpustili?
Ne, proč, když jsem parkovala blbě?!

Při řízení neblázním. 
Nejezdím sice úplně 
pomalu, ale určitě 
nemám rychlostní 
rekord, kterým bych 
někoho omráčila. 

PŘESEDLALA 
JSEM NA 

NOVOU X3.

p
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O_Staví vás policie často?
Teď ne, ale když jsem měla čerstvě 
řidičák, tak mě během týdne zastavili 
dvakrát. Jednou kontrolovali povinnou 
výbavu, podruhé jsem dýchala. Od té 
doby byl pokoj, nejsem pirátka silnic.

O_Jaký je váš požadavek na auto?
Velký kufr! Když někam jedu, mám 
spoustu tašek a já nerada skládám. 
Takže to tam mohu naházet. A pak 
samozřejmě bezpečnost. Proto jsem 
si oblíbila SUV, kde sedíte výš a máte 
přehled.

O_Máte nějaký vysněný vůz?
Nemám. Měla jsem to štěstí, že jsem 
brzy začala jezdit tak dobrými auty, že 
nebylo kam výš koukat. Co mě někdy 
bavilo, ale na to se musela sejít nálada 
a počasí, když jsem jela v kabriu. To byl 
hodně zajímavý zážitek.

O_Jaká je vaše častá trasa? 
Když vynechám cesty na tréninky 
a zpět, tak se vypravím za rodiči do 
Fulneku. Třeba budu mít štěstí a užiju 
si i tu cestu po D1, což se mi vlastně 
několikrát povedlo. Anebo si holt po-
slechnu více alb. Řídím se jednodu-
chým heslem: Nenervujte se při řízení, 
mějte v zásobě hodně pěkné muziky 
a bude to v pohodě.

O_V nebývalé pohodě vás jaro zastih-
lo i na kurtu. Parádní vystoupení ve 
Fed Cupu, dva turnajové tituly v Pra-
ze a Madridu…
Dodalo mi to sebedůvěru, že i na 
antuce můžu odehrát dobré zápasy. 
V Praze to nebylo špatné a v Mad-
ridu jsem si to potvrdila.

O_Patří Madrid mezi vaše oblíbené 
štace, jako třeba Wimbledon?
Musím se přiznat, že třeba v Madridu 
se mi úplně nelíbí. (smích) Je tam ale 
specifická antuka a hraje se mi tam 
dobře. Takže z těchto důvodů se tam 
ráda vracím. Ve městě jsem ale nikdy 
pořádně nebyla. 

O_Sezonu jste odstartovala ve vel-
kém stylu, v polovině května jste 
měla na kontě třicet výher a čtyři ti-
tuly. Může to být sezona snů?
Pro mě byla snová sezona v roce 
2011. Vždycky jsem ale říkala, že ne-
chci, aby zůstala tou nejlepší v mé 
kariéře. Od té doby se stala spousta 
věcí, na kurtu i mimo něj. Jsem jiná 
hráčka, ale také jiný člověk. Nedoká-
žu říct, jak to bude vypadat na konci 
roku. Na jaře jsem ale nehrála špat-
ně. (smích)

O_Před letošní sezonou jste výrazně 
zapracovala na fyzičce a je patrné, 
že z formy hodně těžíte…
Na antuce jsem sama překvapená, 
jaké míčky kolikrát doběhnu. A pře-
kvapené jsou asi i soupeřky. Je těžké 
porovnávat formu z předchozích let, 

člověk, který by je potřeboval nějak 
extrémně prezentovat.  

O_Po zranění jste se dokázala vrátit 
do obdivuhodné formy a působíte 
hodně vyrovnaně. Změnila vás ne-
gativní zkušenost v tom směru, že 
berete tenis s větším nadhledem?
Řekla bych, že to mám ve vlnách, 
asi jako u každé ženské se u mě ná-
lady mísí. (úsměv) Občas beru tenis 
hodně vážně a umím z něj být hodně 
špatná, občas si ho náramně užívám. 
Nevím, jestli je to tím, co se přiho-
dilo. Jisté ale je, že je má kariéra po 
návratu úplně jiná. 

Někdy beru tenis 
hodně vážně a umím 
z něj být fakt špatná, 
občas si ho náramně 
užívám.

tenis se mění a můj styl také. Globálně 
vzato se na kurtu cítím mnohem lépe. 

O_Po vážném zranění ruky jste se 
propadla v žebříčku WTA. Nyní jste 
se opět vrátila do první desítky. Za-
býváte se kalkulacemi, kolik chybí 
k postu jedničky?
Vím, co chcete slyšet. (úsměv) Pro-
myšlené to nemám, ale každý asi 
tuší. Nechci se svazovat výsledky 
nebo číslem před jménem. Beru to 
tak, jak to je. Čeká mě další turnaj, 
další zápasy a uvidíme, jak to všech-
no dopadne. Cílů, kterých bych chtě-
la dosáhnout, je spousta, nejsem ale 
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PŘEDSTAVILI  JSME 
ZCELA NOVÉ BMW X2
Sluneční paprsky prostupovaly okny 
industriálního prostoru Fora Karlín 
a dopadaly na jeho kapotu. V jejich 
světle vypadalo přímo božsky. Zcela 
nové BMW X2. CarTec Praha předsta-
vil tento vůz v rámci společné snídaně 
pro naše klienty a novináře, a to hned 
dvakrát – 28. února a 1. března v kar-
línské restauraci s pekárnou ESKA.

Novinka od BMW nese označení 
X2. Říkáme mu zkráceně SAC (Sport 
Activity Coupé) a je vskutku výjimeč-
né – překonává jakéhokoliv svého 
protivníka z minulosti či současnosti 
v míře radosti z jízdy, kterou do seg-
mentu přináší. Jeho nenapodobitelný 
charakter se nejvíce zamlouvá mla-
dým, extrovertním a aktivním lidem, 
kteří přikládají velkou hodnotu indi-

vidualitě, opravdové zábavě za vo-
lantem a svému životnímu stylu, aniž 
by se chtěli vzdát vysoké funkčnosti. 
Jeho přednosti na našem snídaňovém 
uvedení ocenili jak naši klienti a pří-
tomní novináři, tak i jeho ambasador, 
herec Jiří Langmajer, který se usadil 
za volant tohoto zlatavého sporťáku 
a odmítal jej opustit. 

Svou pozornost (i když o něco 
menší než nové X2) si získala také 
káva Sofee, kterou jsme zde před-
stavili prostřednictvím ochutnávky. 
Jedná se o kávovou novinku, k jejíž 
přípravě není třeba baristy – připravíte 
si ji sami v teplé či studené formě, při-
čemž jsou zachovány všechny znaky 
klasické kávy. CHYSTÁTE SE DO KARLOVÝCH VARŮ? MY ANO!

Další ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary je na spadnutí a my 
už chystáme svůj vozový park, aby byl dokonale nablýskaný a připravený přivážet 
filmové hvězdy k červenému koberci. 

Vše vypukne 29. června a automobily BMW budou brázdit karlovarskou ko-
lonádu a přilehlé okolí až do 7. července, kdy festival končí. Jsme velmi rádi, že 
i letos můžeme být této výjimečné události přítomni a že je CarTec Group opět 
oficiálním dodavatelem festivalových vozů BMW. Tak na viděnou na kolonádě, 
projekci filmu nebo v naší BMW zóně v Lázních I, kde si můžete naše vozy otes-
tovat i vy!

POZVÁNKA NA GREEN

Nenechávejte svůj golfový bag v koutě a dorazte za námi na letošní CarTec Golf 
Tournament! Přátelská atmosféra a skvělé sportovní výkony jsou při našich tur-
najích již tradicí, a proto se letošního ročníku už nemůžeme dočkat. Společnost 
vám budou i tentokrát dělat vozy vybrané napříč rodinou CarTec – BMW, MINI 
i Rolls-Royce.

Těšíme se na vás v Golf & Ski Resortu Ostravice ve dnech 15. a 16. června 
nebo v Loreta Golf Clubu Pyšely dne 25. srpna 2018. Více informací získáte 
u svého dealera CarTec.

KALENDÁŘ AKCÍ 2018

15. a 16. června  CarTec Golf Tournament, Ostravice 
29. června až 7. července       53. ročník KVIFF 
červenec          představení BMW X4 
25. srpna          CarTec Praha Golf Tournament, Pyšely
31. srpna   CarTec Liberec Golf Tournament, Machnín
září                    CarTec Tenis Cup, Dolany u Olomouce
listopad           představení BMW X5 a BMW řady 8
15. listopadu             15 let CarTec Group



06 NOVINKY

NOVINKY 
BMW: 
MÁTE SE 
NA CO 
TĚŠIT

BMW X2: Stylovka 
s dávkou praktičnosti
Mnichovská automobilka je známá 
tím, že její koncepty až na několik málo 
detailů věrně reflektují produkční mo-
del. Je to případ i BMW X2, které bylo 
zákazníkům oficiálně představeno rok 
po představení konceptu na Paříž-
ském autosalonu 2016.

Kompaktní automobil katego-
rie SAC (Sport Activity Coupé) sdílí 
stejnou podvozkovou platformu UKL 
s pohonem předních nebo všech 
kol a motorem napříč jako sesterské 
BMW X1. Oba modely mají shodný roz-
vor 2 670 mm, ovšem kompaktní X2 
je ve srovnání s mladším sourozencem 
o 79 mm kratší a 72 mm nižší.

BMW X2 ctí charakteristické de-
signérské prvky rodiny BMW X, ke kte-
rým přidává specifické prvky, jakými 
jsou například odlišně řešená maska 
chladiče ve tvaru ledvinek s širší zá-

kladnou či znaky BMW na C-sloup-
cích, odkazující na někdejší modely 
2000 CS a 3.0 CSL.

Extrovertně pojatý vůz vstoupil na 
český trh v březnu letošního roku a na-
bízen je se třemi motory v několika vý-

150 koní. Silnější provedení se mohou 
pochlubit výkonem 190, respektive 
231 koní. BMW X2 sDrive18d je jako 
jediná verze s dieselem nabízeno 
s pohonem přední nápravy a přímo 
řazenou převodovkou. Ostatní moto-
rizace jsou vybaveny osmistupňovým 
automatem Steptronic.

Zájemci o BMW X2 mohou volit 
základní variantu a tu si podle vlast-
ního přání vybavit množstvím špičko-
vých prvků výbavy, případně si vybrat 
jednu z linií Advantage, M Sport nebo 
outdoorově pojaté M Sport X.

M5 poprvé s pohonem všech kol!
BMW M5 je bezesporu ikonou spor-
tovně laděných manažerských seda-
nů. Každá generace posunula hranice 
segmentu o řádný kus dopředu a ne-
jen v oblasti jízdních vlastností stano-
vila nová měřítka.

V pořadí již šestá generace su-
perrychlého BMW řady 5 znovu boří 
zavedené hranice. Poprvé v historii 
tohoto sportovního vozu je výkon mo-
toru přenášen na obě nápravy. Čistá M 
radost z jízdy na zcela nové úrovni.

Nejnovější generaci BMW M5 
pohání stejně jako tu předchozí vidli-
cový osmiválec o objemu 4,4 l dopo-
vaný dvojicí nových dvoukomorových 
turbodmychadel. Výsledkem je výkon 
600 koní a točivý moment 750 Nm, 
díky čemuž je BMW M5 s pohonem 
M xDrive schopné akcelerovat z klidu 
na 100 km/h za 3,4 s a dvounásobnou 
rychlostí jede už za 11,1 s. Maximální 
rychlost je obligátně omezena elek-
tronikou na 250 km/h, ovšem pokud 
zvolíte M Driver’s Pack, je tato hranice 

BMW vstoupilo do letošního roku 
s velkou vervou a novinky chrlí na 
všech frontách. Připravili jsem pro 
vás výčet těch nejdůležitějších.

Připravi l  J i ř í  Švamberk

Extrovertní model X2 
vychází z konceptu 
představeného v roce 
2016 v Paříži.

konových verzích. Základní pohonnou 
jednotkou je zážehový tříválec o obje-
mu 1,5 l ve verzi sDrive18i, nabízí 140 
koní a šestistupňovou přímo řazenou 
převodovku (za příplatek sedmistup-
ňovou dvouspojkovou převodovku). 
Paletu zážehových pohonných jed-
notek doplňuje dvoulitrový čtyřválec 
s výkonem 192 koní, spolupracující 
se sedmistupňovou dvouspojkovou 
převodovkou. Silnější zážehový motor 
lze rovněž kombinovat s inteligentním 
pohonem všech kol BMW xDrive.  

Nabídka vznětových motorů zahr-
nuje tři varianty čtyřválcového dvouli-
tru, který v základním nastavení nabízí 
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S modelem X5 
zvládnete každé 
dobrodružství. 
To se potvrdilo 
při testování 
v nejrozmanitějších 
terénech na světě.

posunuta až na 306 km/h. Auto z dílny 
M GmbH je vůbec poprvé v historii na-
bízeno s osmistupňovou samočinnou 
převodovkou ZF, která ve srovnání 
s dříve používanou sedmistupňovou 
dvouspojkovou převodovkou nabízí 
téměř shodné časy řazení a daleko 
vyšší odolnost.

Navzdory těžšímu pohonu všech 
kol je výsledná pohotovostní hmot-
nost nového BMW M5 o 40 kg nižší 
než u předchozí generace. Zásluhu na 
tom mají inovativní technická řešení, 
mezi něž patří například hliníková ka-
pota a střecha vyrobená z plastů vy-
ztužených uhlíkovými vlákny (CFRP). 
Další kilogramy ušetří karbon-kera-
mické brzdy, ty jsou o 23 kg lehčí než 
standardně nabízené vrtané kotouče. 

Nejnovější provedení M5 je pro-
dáváno výhradně se samočinnou 
převodovkou, umožňující i sekvenční 
řazení voličem na středové konzo-
le, případně páčkami pod volantem. 
V závislosti na zvoleném režimu posílá 
osmistupňová převodovka točivý mo-
ment buď na všechna čtyři kola, nebo 
pouze na kola zadní nápravy, kde se 
o co nejlepší přenos stará aktivní M 
diferenciál, se svorností nastavitelnou 
v rozmezí 0–100 %. 

Mezi největší přednosti BMW M5 
vždy patřila jeho univerzálnost a ani 
tato generace není výjimkou. Podvo-
zek tvořený lichoběžníkovými rameny 
vpředu a pětiprvkovými závěsy vzadu 
je vybaven variabilní kontrolou tlumi-
čů Variable Damper Control s režimy 
Comfort, Sport a Sport Plus, díky 
čemuž má řidič možnost měnit cha-
rakteristiku podvozku z komfortní na 

mimořádně sportovní. Stejně jako 
podvozek lze podle potřeb upravit  
rovněž projev motoru (režimy Effi-
cient, Sport, Sport Plus) a všechna 
tato nastavení si řidič může uložit do 
paměti a nastavení kdykoliv vyvolat 
pomocí jednoho ze dvou tlačítek na 
koženém volantu, kde je například 
uložena i intenzita zvukového projevu 
osmiválcového motoru. 

BMW X4: 
druhá generace stylového vozu
Na nedávném autosalonu v Ženevě 
BMW představilo zcela novou genera-
ci oblíbeného modelu X4. Proti první 
generaci je novinka s interním označe-
ním G02 větší, ale také lehčí. Konkrét-
ně o 50 kg.

Druhá generace oblíbeného SAC 
(prodáno bylo více než 200 000 kusů) 
nastupuje po nezvykle krátké době 4 
let, přičemž životní cyklus modelu ob-
vykle bývá 6–8 let. Důvodem je fakt, 
že technický základ v podobě BMW 
X3 měl v době uvedení X4 již polovinu 
životního cyklu za sebou. 

Mezigeneračně BMW X4 narostlo 
o 81 mm do délky, o 37 mm do šířky 
a rozvor je delší o 54 mm. Menší je 
pouze výška, a to o 3 mm. Větší celkové 
rozměry znamenají o 27 mm více místa 
pro nohy cestujících na zadních seda-
dlech a například také základní objem 
kufru 525 l (1 430 l při sklopených opě-
radlech zadních sedadel). BMW věno-
valo velkou pozornost aerodynamice, 
kdy součinitel čelního odporu vzduchu 
dosahuje hodnoty 0,30. 

BMW X4 opět přijíždí v několika 
různých variantách. Kromě základního 
provedení jsou k dispozici výbavové 
linie xLine, M Sport X a M Sport. 

Také pro BMW X4 je v nabídce 
hned několik motorů. Základ tvoří 
motorizace xDrive20i naladěná na 
184 koní, výkonnější verze stejného 
motoru, označovaná jako xDrive30i, 

disponuje 252 koni. Diesely zastupuje 
přeplňovaný dvoulitr ve dvou výko-
nových verzích. Varianta xDrive20d 
nabízí 190 koní, silnější xDrive25d pak 
231 koní. Vrcholnou verzí s dieselem 
je X4 M40d s přeplňovaným šestivál-
cem s výkonem 326 koní. 

Oblíbený třílitrový diesel Drive30d 
(265 koní) bude do výroby zařazen 
v srpnu a ve stejnou dobu dorazí také 
sportovní varianta M40i s přeplňova-
ným zážehovým třílitrovým šestivál-
cem (360 koní). Všechny motory jsou 
párovány s osmistupňovou samočin-
nou převodovkou a inteligentním po-
honem všech kol xDrive.

BMW X5: Bestseller v novém
Zcela nová generace BMW X5 už je za 
dveřmi. V pořadí čtvrté vydání tohoto 
mimořádně úspěšného zástupce kate-
gorie SAV se objeví ve druhé polovině 
letošního roku na nové, lehčí platfor-
mě.

Také stávající generace BMW 
X5 bude na trhu podobně jako menší 
BMW X4 pouze 4 roky. Důvod, proč 
nenaplní standardní osmiletý cyklus, 
je, že aktuální provedení BMW X5 
(F15) technicky vychází z předchozí 
generace (E70), odkud si inženýři vy-
půjčili podvozkovou platformu. Nové 
BMW X5 tak dostane zcela novou 
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platformu CLAR s profily vyztužený-
mi uhlíkovými vlákny, tedy velmi po-
dobnou té, kterou má například BMW 
řady 7. Jejími největšími přednostmi je 
nižší hmotnost a výrazně vyšší torzní 
tuhost. 

V duchu hesla „Když něco fun-
guje, netřeba to měnit“ se dá očeká-
vat, že filozofie vozu se příliš měnit 
nebude a také vzhledově nové BMW 
X5 zapadne mezi současné zástupce 
rodiny BMW X. Designéři nové X5 se 
nechali inspirovat studií BMW Con-
cept X7 iPerformance, kdy špionážní 
snímky maskovaných prototypů jasně 
potvrzují trend zvětšování a rozšiřo-
vání přední masky chladiče ve tvaru 
ledvinek. Nové BMW X5 se pochlu-
bí například digitálním přístrojovým 
štítem, adaptivními LED světlomety 
a množstvím moderních asistenčních 
systémů. 

Co se motorů týče, je jisté, že 
vznikne také plug-in hybridní verze 
s dvoulitrovým čtyřválcem a pro ev-
ropský trh nebudou chybět ani čtyř-
válcové a šestiválcové diesely. Na 
evropský trh BMW nasadí pouze verze 
s pohonem všech kol xDrive a samo-
činnou převodovkou, na některých 
dalších trzích se objeví verze s poho-
nem pouze zadních kol. Počítá se také 
se sportovní verzí X5 M s motorem ze 
šesté generace M5 a s verzemi M Per-
formance.

 
Návrat osmé řady BMW
Dlouho očekávané BMW řady 8 se co 
nevidět dostane na prodejní plochy 
autosalonů BMW. Po představení kon-
ceptu BMW 8 Concept na přehlídce 
krásy Concorso d’Eleganza Villa d’Este 
se v lednu letošního roku na veřejnost 
poprvé dostaly fotografie nezamasko-
vaného předprodukčního vozu.

A příznivec značky BMW nemůže 
mít větší radost. Produkční verze se od 
nádherného konceptu liší opravdu jen 
v detailech. S konceptem má velmi po-
dobné hlavní světlomety, velkou mas-
ku chladiče s typickými ledvinkami, ale 
také nízkou a dlouhou přední část. 

Je potvrzena mimo jiné výroba 
i špičkové verze 850i s inteligentním 
pohonem xDrive a dvěma turbodmy-
chadly přeplňovaným V8 o objemu 
4,4 l, jehož parametry zní 450 koní 
a 648 Nm. Druhou jistou verzí je BMW 
M8 s výkonem přesahujícím 600 koní 
současné M5. Kromě motoru V8 se 
určitě objeví také menší řadový šesti-
válec a vzhledem k tomu, že jde o vůz 
kategorie GT, lze s ohledem na konku-
renci očekávat nasazení V12. 

Nové BMW řady 8 se objeví ve 
druhé polovině letošního roku, nej-
prve jako kupé, později přibude také 
kabriolet a čtyřdveřové Gran Coupé.

Svěží vítr v modelové řadě MINI
Britská značka si na rok 2018 připravi-
la modernizaci originálního MINI, a to 
hned pro tři karosářská provedení –  

na motocyklu mimořádně oblíbené. 
Vzhled stroje kategorie bagger byl 
inspirován americkými na zakázku 
vyráběnými motocykly, což je nejpa-
trnější v jeho zadní části. Jedinečný 
vzhled BMW K 1600 Grand America 
podtrhuje kufr s integrovanou opěr-
kou pro spolujezdce. Cestovní kom-
fort je tak zaručen pro oba jezdce. 

BMW K 1600 Grand America je 
standardně lakováno v černé metalíze 
Black Storm, ovšem s paketem Style 
lze mít motorku vyvedenou ve dvou-
barevné kombinaci černé metalízy 
Black Storm a výrazné žluté Austin 
Yellow. 

Kompaktní šestiválec nabízí nej-
vyšší výkon 160 koní při 7 750 min-1 
a maximální točivý moment vrcholí 
hodnotou 175 Nm při 5 250 min-1. 
Kvůli ryze cestovnímu charakteru 
je maximální rychlost omezena na  
162 km/h. Vynikající jízdní vlastnosti 
nepodporuje pouze výkonný šesti-
válec, ale také standardně nabízené 
elektronické odpružení Dynamic ESA 
a asistent couvání.

Skútr blízké budoucnosti
Další z velkých novinek pro rok 
2018 je elektrický maxiskútr C evo-
lution, jehož design rozhodně ne-
lze označit jako tuctový. Parametry 
elektroskútru činí 52 koní a 72 Nm 
a jeho dojezd je až 160 km. Že jde 
spíše o městský model, prozrazuje 
fakt, že BMW ho nabízí také s nižší 
kapacitou akumulátoru, díky čemuž 
k řízení nepotřebujete řidičský prů-
kaz na motocykl, ale stačí standard-
ní oprávnění na osobní automobil. 
Elektroskútr BMW C evolution na-
bídne také čtyři různé jízdní režimy 
a inteligentní rekuperaci energie při 
brzdění a akceleraci.

facelift se dotkne jak třídveřové, tak 
pětidveřové verze i MINI Cabrio. Kro-
mě lehké změny vzhledu bude rozšíře-
na standardní výbava, přibudou nové 
designy kol, čalounění, barvy a poza-
du nezůstanou ani moderní asistenční 
systémy a konektivita. Více najdete 
v článku na straně 16.

Velký křižník pro Ameriku
BMW Motorrad si na rok 2018 připra-
vilo pro své příznivce hned několik 

výrazných novinek. Největší z nich, 
a to doslova, je kapotovaný cestovní 
motocykl BMW K 1600 Grand Ame-
rica.

Ten byl představen v listopadu 
loňského roku na motosalonu EIC-
MA v Miláně, a ačkoli šestiválcový 
cestovní motocykl vychází z BMW 
K 1600 B, má exkluzivnější výbavu. 
Už podle názvu je primárním trhem 
pro tento nevšední motocykl Sever-
ní Amerika, kde je dálkové cestování 

PRODUKČNÍ VERZE 
ŘADY 8 SE 

OD KONCEPTU 
LIŠÍ  JEN 

V DETAILECH.
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NAPJATÉ ČEKÁNÍ NA 530 KONÍ

Ondřej Maleček,
prodejce nových vozů, 
CarTec Praha

Dva nový dobrodruzi
Když se řekne motocykl BMW, větši-
ně lidí se okamžitě vybaví model GS 
ze segmentu Adventure. Řada GS na 
trhu figuruje více než 15 let a BMW 
Motorrad se ji na rok 2018 rozhodlo 
výrazně modernizovat.

Novinky v podobě modelů BMW 
F 750 GS a F 850 GS jsou ještě víc 
než kdykoliv předtím zaměřeny na 
specifické zákazníky. F 750 GS je 
pro jezdce, kteří upřednostňují de-
sign a kombinaci cestovního endura 
s nízko položeným těžištěm, vysokým 
výkonem a mimořádnými terénními 
schopnostmi. Model F 850 GS k výše 
uvedenému přidává ještě vyšší výkon, 
ale je více zaměřen na jízdu po zpev-
něných komunikacích.

Nový motor o objemu 853 cm3 
nabízí v případě modelu F 750 GS 
výkon 78 koní při 7 500 min-1 a točivý 
moment 83 Nm při 6 000 min-1. Silněj-
ší F 850 GS se může pochlubit výko-
nem 95 koní při 8 250 min-1 a točivým 

momentem 92 Nm při 6250 min-1. 
Nový je také přenos hnací síly nových 
strojů řady GS. 

Motocykly jsou nově vybaveny 
antihoppingovou spojkou s nastavitel-
ným chodem páčky. Výkon putuje na 
zadní kolo prostřednictvím nově zkon-
struované šestistupňové převodovky 
a pro maximální komfort je součástí 
příplatkové výbavy funkce Shift Assi-
stant Pro umožňující řazení bez spojky 
nahoru i dolů.

Oba nové modely F 750 GS  
i F 850 GS jsou z výroby vybaveny 
zcela novým přístrojovým štítem, kte-
rý je tvořen analogovým tachometrem 
a multifunkčním displejem. Kromě 
toho lze novou řadu GS vybavit ba-
líčkem Connectivity s barevným 6,5" 
displejem a sdruženým ovladačem 
BMW Motorrad Multi-Controller do-
volujícím telefonování a poslech hud-
by. Součástí příplatkové výbavy je rov-
něž funkce inteligentního tísňového 
volání eCall pro případ nehody.

Gejzír novinek pod značkou BMW pro 
letošní rok je vpravdě nevídaný. Na 
co se nejvíc těší naši prodejci? Zeptali 
jsme se Ondřeje Malečka z pražské po-
bočky společnosti CarTec.

Třináct novinek na jeden rok! Zažil jste 
někdy podobný nášup?
Za tu dobu, co jsem u BMW, rozhodně 
ne. Jde navíc o ideální mix, který zahr-
nuje jak stěžejní modely, tak praktické 
vozy i sportovní modely a vrcholy naší 
nabídky.

Jaká jsou vaše největší očekávání?
Nejvíc se těšíme na historicky nejpro-
dávanější model na českém trhu, který 
už tři roky vládne tabulce modelů BMW, 
a to je nová X5. A velká očekávání se 
rovněž vážou k návratu vlajkové lodi – 
BMW řady 8 Coupé.

Čím zmíněné modely nejvíc lákají? 
Začněme u nejoblíbenějšího modelu. 
U X5 nezůstal šroubek na šroubku, jde 
o úplně novou platformu. Došlo k vý-
raznému odlehčení auta, k dispozici 
jsou nové šestiválcové motory a navrch 
jeden osmiválec, kompletně nový info-
tainment a asistenční systémy. Model 
převezme i prvky, které byly dřív vyhra-
zené pro luxusní třídu 7, třeba laserové 
světlomety nebo hybridní konstrukce. 
Rovněž dojde k navýšení objemu zava-
zadlového prostoru.

Co přináší další z čerstvých novinek, 
nová M5?
To je stálice v našem portfoliu, jeden 
z nejsilnějších modelů. Nejzásadnějším 
prvkem nového modelu je přítomnost 
pohonu 4×4, což výrazně rozšiřuje port-
folio zákazníků. Zároveň ale auto nepři-
chází o hravost, a to díky možnosti pře-  
pnutí na zadokolku. Je to auto dvou tvá-
ří, takový doktor Jekyll a pan Hyde. 

A „osmička“?
Ta se do portfolia vrací po dlouhých dva-
ceti letech. Už tehdy plnila roli vlajkové 
lodi a nyní se vrací ve stejné roli. První 
přijde kupé a s ním i nový benzinový 
osmiválec verze M850i s obrovským 
výkonem 530 koní. Výrazně se pracova-
lo na nastavení podvozku, takže s autem 
nebude problém překonávat i dlouhé 
vzdálenosti. Zároveň díky vypiplanému 
podvozku, jako je natáčecí zadní nápra-
va, aktivní stabilizátory nebo aktivní 
zadní diferenciál, bude auto dobře po-
užitelné i na závodním okruhu. K tomu 
bude i zcela nová grafika přístrojového 
štítu, nová navigace… Zkrátka vlajková 
loď se vším všudy. 

ČASOVÝ PLÁN
V ROCE 2018
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SÁZÍME NA DATA. DÍKY NIM DOSTANE 
ZÁKAZNÍK ŠPIČKOVOU PÉČI

Ovšem CarTec už přece jen přerostl 
rozměry běžné rodinné firmy. V sou-
časnosti má čtyři samostatné poboč-
ky a v nich téměř 230 zaměstnanců. 
„Mým úkolem je posunout společnost 
dál, nastavit systémy a procesy tak, 
aby všechny naše pobočky byly pro-
vázanější a více spolupracovaly ve 
prospěch našich zákazníků,“ vysvětluje 
Daniel Harant svou hlavní vizi, při které 
sází na digitalizaci dat. Chce je využít 
pro lepší odbavování klientů. 

„Je to obrovský projekt, který se 
neodehraje za den ani za měsíc. Avšak 
netvoříme firmu jen pro příštích pár let, 

V nové roli generálního ředitele 
společnosti CarTec Group je sice 
teprve pár měsíců, ale rozkoukal 
se velmi rychle. „Vždyť znám firmu 
od jejího založení, protože jsem měl 
to štěstí, že jsem už tehdy působil 
u BMW. Stejně dobře znám i jejího 
majitele, pana Kadlece,“ říká Daniel 
Harant s tím, že ví, jak firma fungu-
je a jak její majitel přemýšlí. Přesto 
pro něj příchod do CarTecu určitou 
změnu znamenal. „Celou kariéru 
jsem pracoval ve velkých korpora-
cích, nyní jsem vůbec poprvé v ro-
dinné firmě,“ dodává. 

Připravi l  Mart in Kavka

DANIEL HARANT: SPORTOVEC S CITEM PRO AUTA

Lásku k motorům a vůni benzínu Da-
niel Harant nejspíše zdědil po otci, 
který měl rád závody a sám se jich 
taky účastnil. Nejdříve ale Daniel 
osedlal motorky, tu první měl už v de-
seti letech. Tehdy to byla Jawa 50 Pi-

onýr, starý známý „fichtl“. V patnácti 
přeskočil na Simsona, o dva roky poz-
ději už měl Jawu 350 a pak už mnohem 
silnější motorky. 

„Byl to pro mě největší životní 
skok. Místo kola, na kterém mě ome-
zovala fyzická kondice, jsem měl na-
jednou k dispozici stroj, se kterým byly 
moje možnosti prakticky neomezené. 
I se Simsonem dojel člověk kamkoliv, 
když měl stokorunu na benzín v kapse. 
První dva dny, co jsem tu motorku do-
stal, jsem se ztratil. Dostal jsem k němu 
totiž dvě stovky na benzín, což mi teh-
dy otevřelo svět,“ usmívá se. 

Slabost pro „emko“
Kariéru v automobilové branži nastar-
toval v podstatě už na vysoké – vystu-
doval spalovací motory na ČVUT. Před 
patnácti lety začínal u BMW, a když se 
řekne radost z jízdy, okamžitě se mu 
vybaví M3. „Nyní už je to M4, ale po-
řád je to absolutní klasika, ze které jsem 

naprosto nadšený,“ říká Daniel Harant 
a přiznává i slabost pro vyšší třídu 
s písmenem „M“ na kapotě. 

„Nedávno jsme byli na okru-
hu v portugalském Estorilu s novou 
M5, která podává skvělé výkony 
ve sportovním režimu a na okruhu 
je báječná, ale přitom je to napros-
to bezproblémově použitelné auto 
i v normálním provozu. To mě hodně 
bavilo,“ konstatuje. 

Daniel Harant přitom není za vo-
lantem žádné ořezávátko, koneckon-
ců od roku 2006 měl desetiletou tre-
nérskou licenci od BMW. Trénink na 
zkoušky tehdy trval 14 náročných dnů, 
pak se skládala jezdecká „maturita“. 
„Nerozdávalo se to zadarmo, ale byla 
to zábava. Mám pro auta zkrátka sla-
bost, a navíc mám to štěstí, že je doká-
žu cítit v zádech, takže si každou jízdu 
užívám,“ vypráví s tím, že motto BMW 
o radosti z jízdy pro něj není prázdnou 
frází. 

Těší se na NineT Racera
Motorky ho ale berou pořád. Dříve měl 
BMW 1100 a 1200 S, teď si zase objednal 
R NineT Racer. I když motocykl neměl, 
občas si ho alespoň někdy půjčil, aby 
mohl s kamarády vyrazit do Dolomit 
nebo na Sardinii. V okolí Prahy jezdí 
nejraději na Slapy nebo Sedlčany. „Do-
konce jsem tam jednu dobu bydlel, pří-
mo na ideální motorkářské trase. Para-
doxně jsem po ní ale jezdil míň a míň,“ 
usmívá se. 

Kromě motorů si najde čas i na 
další sporty. V zimě vyráží na lyže, ko-
neckonců jako kluk vyrůstal v Novém 
Městě nad Jáchymovem, takže byl na 
horách každý víkend. „Taky jsem hrál 
závodně hokej, takže když můžu jít 
s klukama hrát, rád jdu. A v létě zase 
miluju vše kolem vody, hlavně wind-
surfing,“ říká Daniel Harant s tím, 
že závodil i v atletice a běhá dodnes. 
„Běhání mě provází celý rok, skvěle si 
u toho vyčistím hlavu,“ zakončuje. 

Ing. Daniel Harant,
Generální ředitel a předseda 
představenstva, CarTec Goup
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BUDOUCNOST
AUT 

V budoucnosti čekají automobilovou 
branži velké výzvy. Blíží se dobrodružná 
doba, v níž se bude vyvíjet elektromo-
bilita i další alternativní pohony, přijde 
sdílení aut nebo autonomní vozy. Jak se 
na budoucnost aut dívá Daniel Harant? 

Elektromobilita
„Ve svých názorech jsem konzistentní –
dlouhodobě říkám, že konečnou fází 
vývoje aut je vodík, tedy palivové člán-
ky, z nichž půjde jako odpadní produkt 
voda. Pro mě je karbonová stopa u elek-
tromobilů hodně vysoká, protože v Čes-
ku čerpáme energii v 35 % z uhelných 
zdrojů. Exaktně to asi ještě nikdo ne-
spočítal, ale blíží se to nejčistším benzí-
novým motorům, když vezmu v úvahu 
třeba ještě recyklaci baterií apod.“

Elektrická BMW
„Naše značka byla jednou z prvních, 
která navrhla nový vůz jako elektrický 
od A do Z – konkurenční automobil-
ky se většinou snaží vtěsnat baterie do 
standardních aut. Naproti tomu i3 byla 
vždy konstruována tak, aby byl hlavní 
pohon na elektřinu. U elektrických vozů 
je hezké, že nemusí mít nasávání vzdu-
chu vpředu, nepotřebují chladit motor 
a je možné mít uvnitř hodně místa na 
malém půdorysu. Model i3 je na pohled 
malý, ale uvnitř je obrovský prostor. 
A důraz na maximální využití auta ze-
jména v městské aglomeraci klienti oce-
ňují. Často si ho berou jako druhý nebo 
třetí vůz do rodiny, případně ho volí 
nadšenci do nových technologií.“

Sdílení automobilů
„Z průzkumů vychází, že majitelé využí-
vají svůj vůz opravdu jen zhruba z 10 % 
životního cyklu auta. Na druhou stranu 
vždy bude existovat relativně velká část 
lidí, kteří se budou potřebovat někam 
přemístit ve stejný moment, typicky 
během dopravní špičky. Ne všichni bu-
dou chtít být závislí na dostupnosti vozů 
v rámci jejich sdílení.“

Autonomní auta
„Jejich cílem je snížení nehod, zjednodu-
šení cestování a zvýšení komfortu. Tak 
to vnímám. Sloganem BMW je Radost 
z jízdy, čemuž autonomní řízení příliš 
nenahrává, na druhou stranu si dokážu 
představit, že i majitelé BMW ocení au-
tonomní jízdu v zácpě. BMW však bude 
podle mého vždy nabízet jízdní zážitky 
a lidé si je budou rádi dopřávat. V tom je 
BMW unikátní.“ 

bavíme se v desetiletém a delším hori-
zontu, v němž chceme CarTec udržet 
nejen na špici pelotonu mezi dealery 
značky BMW, ale i všech dalších pré-
miových značek,“ zdůrazňuje generální 
ředitel. 

Data pomohou prohloubit 
osobní přístup 
A co to znamená z pohledu zákazní-
ků? Ve zkratce – prohloubení stávající 
osobní péče. „Stále na ni klademe dů-
raz, ovšem v současnosti jsme již tak 
velcí, že se nám to ne vždy daří na sto 
procent. Chceme tedy využít data, kte-
rá o vozech našich zákazníků máme, 
abychom pro klienty byli schopni vždy 
dělat i něco navíc – díky datům totiž 
dokážeme rychle zjistit, co zákazník ak-
tuálně potřebuje, a následně mu bude-
me schopni nabídnout danou službu ve 
správný čas a ve správné kvalitě. Data 
poběží samozřejmě na pozadí v rámci 
našich systémů, o zákazníky se u nás 
i nadále budou starat lidé. Data pova-
žujeme za důležitý nástroj, avšak klíčo-
vý zůstává osobní kontakt,“ doplňuje 
Daniel Harant. 

Zároveň budou údaje o vozech 
sdílet všechny pobočky, nebude tak 
hrát roli, kam s autem zákazník přijede. 
Všude budou mít k dispozici potřebné 

Data nám umožní, 
abychom péči 
o zákazníka povýšili 
na novou úroveň. 
Je to ale jen nástroj, 
o klienty se budou 
i nadále starat lidé.

informace a okamžitě mu tedy dokážou 
nabídnout pomocnou ruku. „Vytváříme 
v podstatě takový CarTec ekosystém, 
díky němuž se vše notně zrychlí. Veške-
rá data se budou přenášet automaticky 
a jednotlivé pobočky nebudou muset 
trávit čas hledáním informací, jak by 
mohly zákazníkovi vyjít vstříc,“ řekl.

V plánu je i mobilní 
aplikace pro správu vozu
Takový „ekosystém“ je důležitý i z po-
hledu růstu, který CarTec v příštích 
letech čeká. Zatímco nyní má čtyři 
pobočky, do budoucna jich nejspíše 
přibude. Některé možná i v zahraničí. 
„To je otázka příležitostí, které se mo-
hou naskytnout. Chceme na ně být ale 
připraveni. Showroomy a jejich zázemí 

jsou pro nás cestou, jak se postarat 
o zákazníka, tvoří ale hardware. Ten 
v budoucnu nemusí být tak zásadní 
jako software, do kterého se nyní pou-
štíme. Díky němu budou všechny naše 
pobočky, ať už budou kdekoliv, plně 
kompatibilní mezi sebou. A zákazník 
vždy dostane špičkovou péči,“ uvádí 
Daniel Harant. 

Změna, kterou v CarTecu chystá, 
je obrovská. Sám říká, že jde o největší 
výzvu, jakou si dokáže představit. Ne-
jen pro firmu, ale i pro zaměstnance. 
„Ale kdyby to bylo snadné, tak by to 
tak dělali všichni. Je to pro nás cesta, 
jak získat určitou výhodu. Věřím, že se 
nám vše podaří co nejrychleji zrealizo-
vat,“ dodává. 

Do budoucna počítá Daniel Ha-
rant dokonce i s vytvořením aplikace 
pro smartphony a další mobilní zaříze-
ní, díky níž by měli zákazníci dokonalý 
přehled o všech svých vozech BMW 
a mohli by je jednoduše spravovat pří-
mo v aplikaci. „Jsem velký fanda tech-
nologií, ale vždy na ně koukám z jediné-
ho pohledu – jestli přinášejí opravdový 
užitek klientům. Nemám rád umění pro 
umění. Proto chci, aby technologie zá-
kazníkům pomáhaly. Pak je dokážou 
ocenit,“ je přesvědčen generální ředitel 
CarTecu.

PRO AUTA MÁM 
SLABOST. A NAVÍC 
MÁM I  ŠTĚSTÍ , ŽE 
JE DOKÁŽU CÍTIT 

V ZÁDECH.
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BMW MOTORRAD 
DAYS: ZÁŽITKY 
ZE SKVĚLÉHO 
SRAZU POD ALPAMI
Tři nabité dny plné ježdění a moto-
cyklové zábavy. Tak vypadají BMW 
Motorrad Days, které se každý rok 
konají v německém Garmisch-Par-
tenkirchenu. Pod alpskými veliká-
ny se pokaždé sejde okolo 40 000 
motocyklových nadšenců, aby si 
detailně prohlédli všechny novinky 
od BMW a užili si je jako první na 
světě. Do Německa každoročně 
vyráží i Petr Urbánek, ředitel Car-
Tec Olomouc. Podělil se s námi 
o své autentické zážitky z loňské-
ho ročníku. Možná vás navnadí, 
abyste do Ga-Pa vyrazili letos na už  
18. ročník. Bude se konat od 6. do 
8. července. 

Připravi l  Petr Urbánek

Vyrazili jsme ve středu a během prv-
ních dvou dnů jsme se rozdělili na 
dvě skupiny, přičemž ta naše ješ-
tě stihla navštívit stánek BMW na 
Karlovarském filmovém festivalu. 
Podívali jsme se, co dělají celebri-
ty a jestli mají v Grandhotelu Pupp 
stále dobré koktejly. Druhý den 
jsme brzy ráno vyrazili do Ga-Pa, 
abychom dohnali náskok parťáků 
z druhé skupiny. Objevili jsme přitom 
neskutečnou cestu z Karlových Varů 
do Plané – nový asfaltový koberec 
bez štěrku, dlouhé rychlé zatáčky 
a rovinky, kdy motorka dostala plnou 
nálož. A k tomu krásně prosluněné 
červencové ráno… Asi si dokážete 

představit naše „vysmáté helmy“, 
když jsme zastavili na benzince 
a přemýšleli, jestli bychom stihli dát 
si to ještě jednou. Třeba příští rok. 

Do Ga-Pa jsme nakonec dorazili 
jako první. Ve čtvrtek tam ještě ne-
jsou mraky motorkářů, takže jsme si 
zabrali naše oblíbené místo a postavili 
stany v dosahu toalet, sprch a toče-
ného piva. Když dorazil zbytek party, 
dali jsme si nezbytný hot-bůček, což 
je místní specialita – krásný opečený 
bůček v podlouhlé housce. Seznámili 
jsme se přitom s Indem, který na svém 
Varaderu cestoval už osmý měsíc. 
Neskutečný pohodář, kterému jsme 
záviděli rozhodnutí vydat se vlastní 
cestou. Prý pracuje dva až tři měsíce 
a zbytek roku cestuje po Evropě, kam 
ho napadne. 

V pátek ráno už jsme vyzkoušeli 
jednu z doporučených tras z letáku. 
Ježdění po alpských cestách si po-
každé užívám naplno. A stejně tak 
vzorek na svém Scrambleru, který 
šel rychle dolů. K tomu oběd a pauza 
v Cafe Treibholz, stylové kavárně pro 
motorkáře s výhledem na Alpy a dob-
rou kávou. Jenže když pan vedoucí 
začal vyhazovat kluky, kteří si nic ne-
objednali, protože kávu nemusí, rych-
le jsme vysrkli zbytek šálku a vyrazili 
dál. Odpoledne jsme zamířili zpět do 
Ga-Pa, večer totiž už začínal plánova-
ný program. 

Noci mě tu taky baví. Je ticho
Dění v Ga-Pa se dá popsat různě. Tře-
ba jako pohoda a klid. Jako jazz i rock. 
Všude samé úsměvy a žádné nesmy-

slné blbnutí po nocích. Tady si zkrátka 
chlapi a pohodářky jezdí povídat, co 
za poslední rok najeli. Často mají de-
seti- až dvacetileté stroje, zejména od 
BMW, ale i od jiných značek, se 70 až 
100 000 kilometrů na tachometru. 
Jako čtyřicátníci tu patříme mezi mlad-
ší, což je pro mě povzbuzující – ještě 
toho můžu hodně procestovat a zažít. 
Každoročně večer končíme v obřím 
stanu na koncertu týpků, kteří ve svých 
skotských sukních bavili všechny, třeba 
imitováním různých kapel. A co násle-
duje kolem druhé ráno? To, co mě kaž- 
dý rok baví – noční ticho pod stanem 
v Alpách. 

V sobotu jsem vyrazil podívat se na 
výstavu a také do prodejních stánků, co 
je nového v příslušenství a doplňcích. 
Samozřejmě jsme si koupili i trička 
s logem a rokem srazu. Podívali jsme 
se také na show kaskadérů a známých 
cestovatelů nejen na motorkách BMW, 
ale i s novou BMW M2 nebo MINI. Ale 
to už byl pomalu čas vyrazit na dlou-
hou cestu domů, přece jen jsme ne-
chtěli čekat, až vyrazí dalších 40 000 
účastníků. Jízda domů byla naprosto 
pohodová – závěr dne přes Šumavu 
a kolem Lipna zase ve znamení plného 
plynu a velké pohody. Po přenocování 
jsem se za Třeboní oddělil, abych si se 
Scramblerem užil jižní cestu přes Sla-
vonice, Vranov nad Dyjí a Znojmo. Další 
ročník skončil a v hlavě mi vířila spous-
ta úžasných zážitků. 

Takže pokud máte první víkend 
v červenci volno a nachystanou mo-
torku (je přitom úplně jedno, jaký stroj 
máte doma), vydejte se v mých stopách 
do Garmisch-Partenkirchenu. Budeme 
tam s naší partou taky a společně si 
užijeme pohodový a perfektně orga-
nizovaný sraz BMW Motorrad Days 
2018.

LETOŠNÍ 18. ROČNÍK 
PROBĚHNE 

OD 6. DO 
8. ČERVENCE. 

VYRAZTE TAKY!

Do Ga-Pa si jezdí po-
hodáři popovídat, co 
za poslední rok najeli. 
A užít si novinky od 
BMW. 
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BMW C 400 X
PRO RYCHLÉ
PŘESUNY VE
MĚSTĚ

Motocykly s modrobílým logem BMW 
byly vždy trochu jiné. Nejenže značka 
stála u zrodu nejedné kategorie moto-
cyklů, navíc v podstatě každou další 
novinkou posouvala hranice strojů 
z jednotlivých segmentů zase o kus 
dál. Nejnovějším příkladem je středně 
velký prémiový skútr BMW C 400 X – 
stylový, praktický, pohodlný a zábav-
ný společník na cestách do práce i za 
přáteli. 

BMW C 400 X je ztělesněním ra-
dosti z jízdy. Vzhledem k vynikajícím 
jízdním vlastnostem vás v jeho sedle 
budou přesuny po městě i mimo něj 
náležitě bavit. Skútr je totiž živý, lehký, 
dobře ovladatelný. Vizáž přední čás-
ti ve tvaru V působí dynamicky, a to 
se potvrzuje i v provozu. Jako ryba ve 
vodě se budete na motorce cítit v úz-
kých ulicích i hustém provozu, stejně 
jako v otevřenějším prostoru mimo 
město. Svou velikostí i koncepcí moto-
ru umožňuje C 400 X spontánní jízdu, 
rychlé manévry, živé zrychlení nebo 
příjemné, dynamické klouzání vždy 
s maximální stabilitou.  

BMW C 400 X pohání jednovál-
cový motor o výkonu 34 koní, který 
na zadní kolo přenáší bezestupňová 
převodovka CVT. Maximální cestovní 
komfort zaručuje torzně tuhé kyvné 
rameno s inovativním ložiskem, které 
účinně potlačuje vibrace. 

Kromě výkonného motoru a sofis-
tikovaného odpružení ale oceníte i vy-
spělou konektivitu a uživatelsky jedno-
duchou ovladatelnost. Skútr je možné 
za příplatek dovybavit multifunkčním 
přístrojovým štítem s 6,5" TFT disple-
jem, který se společně s vylepšeným 
sdruženým ovladačem Multi-Control- 
ler stará o rychlý přístup k funkcím 
motocyklu a jeho konektivitě, aniž by 
vás to rozptylovalo od dění na silni-
ci. Můžete díky tomu bezproblémově 
ovládat telefon nebo se nechat navádět 
šipkovou navigací. 

Nový skútr BMW C 400 X je 
k mání ve dvou barevných provede-
ních – s modrou metalízou Zenith Blue 
a bílou Alpine White. 

BMW MOTORRAD ROADSHOW: TESTOVACÍ 
MOTORKY, PERFEKTNÍ POČASÍ A SKVĚLÁ ATMOSFÉRA

První květnový víkend se nesl ve znamení vůně benzínu a jedné stopy. V sobotu jsme v CarTec Ostrava připravili 20 testo-
vacích motocyklů, parádní trasu a během jediného dne uskutečnili přes 150 testovacích jízd v okolí Ostravy. Jelikož máme 
řadu zájemců o motocykly také v CarTec Olomouc, přemístili jsme celou roadshow během večera a noci přímo na Hanou, 
aby si motorky mohli vyzkoušet i v Olomouci. Také neděle nám vyšla ve všech ohledech na výbornou.

Během obou dnů byly k mání novinky BMW Motorrad z řad Heritage, Adventure, Road, Tour, Sport i Urban, účastníci 
se mohli seznámit také s příslušenstvím BMW Lifestyle nebo našimi službami – například svozem motocyklů k servisu 
během zimního období.  

Těšíme se na další dny s vámi a motocykly BMW!
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ROLLS-ROYCE JE 
VŮZ NA KAŽDÝ DEN. 
NAVZDORY 
PŘEDSUDKŮM

Vážně máte v nabídce přes 40 000 
různých barev? 
Je to maximum, více jich už lidské oko 
není schopné rozeznat. Paleta je tak 
široká, protože si hrajeme s hloubkou 
a konzistencí barev, využíváme různé 
přísady a pigmenty, například zlato 
nebo diamantový prach. V Rolls-Royce 
si můžete nechat namíchat barvu na 
míru, třeba podle oblíbené květiny 
z vaší zahrady či podle rtěnky vaší 
partnerky. Barva se může jmenovat po 
vás, a navíc můžete mít zajištěno, aby 
ji nikdo jiný už na voze nemohl použít. 

Jezdí se vaši klienti dívat na výrobu 
svého rolls-royce přímo do továrny? 

Když jste před dvěma lety přiváděli do 
České republiky značku Rolls-Royce,  
co jste si od ní slibovali? 
Věřili jsme, že bude úspěšná. Bylo 
krásné uvádět na náš trh nejluxusnější 
vůz na světě a udělalo nám radost, že 
Češi značku Rolls-Royce přijali velmi 
příznivě. Na druhou stranu okolo ní 
pořád panují určité předsudky, které 
se snažíme postupně měnit. 

Že je to vůz pro lidi po sedmdesátce, 
ke kterému potřebujete řidiče? 
Hodně lidí si myslelo, že vozy Rolls-
-Royce jsou jen velké černé limuzíny, 
které řídí šofér v rukavičkách. Přitom 
není nic dál od pravdy – u některých 
vozů je skutečně pohodlné mít vlast-
ního řidiče, ale máme i modely, které 
si klienti mohou řídit sami. A rádi to 
dělají. Zvlášť když je řeč o nádherném 
kabrioletu Dawn nebo stejně úžasném 
kupé Wraith. 

Značka Rolls-Royce oživila český 
automobilový trh před dvěma lety. 
Během této doby toho pražský tým 
stihl hodně – dosáhl na dvojciferné 
prodeje, získal ocenění pro nejlep-
šího světového dealera v oblasti po-
prodejní péče a prodal v Česku také 
unikátní vůz Wraith Luminary, kte-
rých bude po celé planetě jezdit jen 
55. „I do budoucna se mají naši kli-
enti na co těšit,“ říká s úsměvem Eva 
Kadlec Dědochová z Rolls-Royce  
Motor Cars Prague. Na mysli má tře-
ba zbrusu nové SUV Cullinan.

Připravi l  Mart in Kavka

službu Bespoke, tedy vůz přímo pro 
sebe a na míru. Mohou si vybírat z více 
než 40 000 barev a více než 300 dru-
hů dřev. Řemeslníci v továrně dokážou 
vůz ozvláštnit různými jedinečnými 
detaily, jako jsou výšivky nebo zdobe-
ní dřeva. Dokážeme pracovat s kovy 
ve dřevě, využíváme a vyvíjíme nové 
technologie s moderními vlákny apod. 
Limitem je pouze to, aby zůstala za-
chována maximální bezpečnost vozu. 
Někdy je proto proces výběru vozu 
hodně náročný – může trvat pár týdnů, 
nebo dokonce několik měsíců. Máme 
ale i klienty, kteří si vybrali během 
pouhých dvou hodin a v novém voze 
chtěli okamžitě odjet. 

CULLINAN: NEJLUXUSNĚJŠÍ  SUV

Pokud máte rádi dobrodružství a luxus zároveň, nový model Rolls-Royce Cullinan 
je stvořen přímo pro vás. Je to nejpřepychovější SUV na světě a vůbec první vůz ve 
112leté historii značky, jenž se spoléhá na pohon všech kol. 

V Cullinanu je vše podřízeno naprostému pohodlí, ať už se vydáte do jakého-
koliv terénu. Má celohliníkovou karoserii Architecture of Luxury, speciálně vyvinu-
tou právě pro vozy Rolls-Royce. O to, abyste měli k dispozici potřebnou sílu, se stará 
nový dvanáctiválec o objemu 6,75 l se dvěma turby, který je také určen výhradně pro 
značku Rolls-Royce. Špičkové jízdní vlastnosti na všech typech povrchů pak zajišťu-
je volba jízdních režimů, které přizpůsobí nastavení vozu třeba i sněhu nebo písku. 
Cullinan se navíc nezalekne ani vody, dokáže přebrodit hladinu ve výšce 540 mm. 

Skvělým vylepšením jsou třeba dvě sedačky se stolečkem, ukryté v zavazadlo-
vém prostoru. Můžete si tak vychutnat západ slunce na místě, kam mnoho jiných 
aut nevyjede. V Rolls-Royce zkrátka mysleli na každý detail. 

Takže Rolls-Royce není jen třešinkou 
na dortu, ale vozem na běžné ježdění. 
Je to tak? 
Stoprocentně. Pořádáme třeba akci 
ve Vysokých Tatrách, kde naše vozy 
ukazujeme v akci přímo na sněhu. Ni-
kdo nečeká, že by v takové nadmoř-
ské výšce mohla jezdit kolona vozů  
Rolls-Royce. A ony tam bez problémů 
jezdí! Naši zákazníci, kteří udělají to 
důležité rozhodnutí a koupí si u nás 
vůz značky Rolls-Royce, většinou 
také čekají, že s ním budou jezdit spí-
še výjimečně a bude to pro ně taková 
menší slavnost. Brzy ale zjistí, že se 
s vozem Rolls-Royce dá jezdit pořád, 
neustále a kdekoliv. Jakmile jednou 
jezdíte v nejlepším voze na světě, už 
se vám nechce přestupovat do jiné-
ho. 

Ale jistě jsou mezi vašimi klienty i lidé, 
kteří vnímají Rolls-Royce jako investi-
ci, že? 
Stále častěji předáváme klientům vozy 
vyráběné na míru, které jsou unikátní, 
jediné na světě. Například jde o limi-
tovanou edici Wraith Luminary, kde 
hvězdy nejen svítí, ale i padají. Velkou 
ctí bylo také vyrobit vůz Dawn inspi-
rovaný českými piloty létajícími v RAF 
během 2. světové války. Jsou to přes-
ně ty vozy, které svou cenu neztrácejí. 
Naopak – jejich cena postupem let 
poroste. 

Jak může člověk získat auto, které je 
jediné na světě? 
Ve světě Rolls-Royce v podstatě ne-
existuje nic, co by nešlo udělat. Naši 
klienti jsou velmi znalí a zcestovalí 
lidé, kteří oceňují kvalitu a očekávají 
dokonalé zpracování. Proto využívají 
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PRAŽSKÝ TÝM ROLLS-ROYCE
JE NEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ

Jedním z hlavních hesel značky Rolls-Royce je „Effortless“. V jeho duchu výrobce 
umožňuje zákazníkům, aby si snadno a naprosto přirozeně plnili všechny své sny. 
Ve světě Rolls-Royce je tak možné vše, co si člověk jen zamane. Cílem je jediné –  
aby byl každý majitel vozu maximálně spokojený. Na této filozofii je samozřejmě 
postavená i následná péče o klienty, která je v Rolls-Royce Motor Cars Prague pří-
kladná. 

Nejlépe o tom vypovídá cena pro nejlepšího dealera na světě v oblasti popro-
dejních služeb, která je o to unikátnější, že na ni společnost dosáhla už po necelých 
dvou letech na trhu. „Mám z toho obrovskou radost,“ řekl Aftersales Manager To-
máš Vaněk, jenž má na starosti kompletní servis značky Rolls-Royce v Česku a na 
Slovensku. „Velký dík ale patří i ostatním. Jsme malý tým a spoustu věcí děláme 
společně, a to i v době, kdy už ostatní nepracují. K našim zákazníkům máme všichni 
blízko,“ dodal.

Tomáš Vaněk přiznává, že jeho hlavním cílem bylo nezklamat důvěru. „První-
ho tři čtvrtě roku jsme se museli hodně učit, protože systém v Rolls-Royce je odlišný 
od toho, který funguje v BMW. Výsledek se ale dostavil hned v následujícím roce. 
Certifikace autosalonu nebyla žádnou procházkou růžovou zahradou, ale vydřenou 
a zaslouženou odměnou. Budu rád, když se nám bude dařit i nadále a náš tým se 
rozroste o další lidi se stejným zápalem, jako máme my,“ uvedl.

Ano, rádi to pro ně zařizujeme. Tam 
totiž naplno zjistí, co všechno je vůbec 
možné. Loni to bylo trochu obtížnější, 
protože část továrny byla uzavřená 
a vyhrazená novému modelu Cullinan, 
což snižovalo celkový zážitek z továr-
ny. Ale od chvíle, kdy se nový model 
představí světu, značka opět zpřístup-
ní celou továrnu. 

Cullinan bude první SUV značky  
Rolls-Royce. Těší se na něj Češi a Slo-
váci? 
Podle toho, kolik evidujeme závazných 
objednávek, jsou očekávání na obou 
trzích obrovská. Bude to mimocho-
dem další z vozů, který si budou klienti 
určitě rádi řídit sami. 

Které modely jsou nejčastější vstupní 
bránou do světa Rolls-Royce? 
To je různé, třeba pro mladší, úspěš-
né muže je to trochu vyhraněnější 
edice Black Badge. S vozy Rolls-
-Royce je to jako s vínem nebo ho-
dinkami – čím více se s nimi sezna-
mujete, tím chcete postupovat dál 
a dál. Jsem ráda, že se k nám klienti 
vracejí pro další vůz. 

Co je pro vás tím největším lákadlem 
vozů Rolls-Royce? 
Dopřejí vám to, co nedokáže žádná 
jiná značka. A to přitom nedám dopus-
tit na BMW. Ty rozdíly jsou ale vážně 
úchvatné – jakmile zavřete ve voze 

LIMITOVANÁ EDICE 
WRAITH LUMINARY, 

V NÍŽ VZNIKLO 
JEN 55 VOZŮ PRO 

CELÝ SVĚT.

Eva Kadlec Dědochová,
Brand Manager, 
Rolls-Royce Motor Cars Prague

Ing. Tomáš Vaněk, 
Aftersales Manager, 
Rolls-Royce Motor Cars Prague

Rolls-Royce dveře, zavládne naprosté 
ticho. Když si k tomu připočtete nebe 
s 1 340 svítícími hvězdami nad hla-
vou, stane se vůz vaší svatyní. Krás-
né na Rolls-Royce je i to, že můžete, 
ale nemusíte. Jsou to vozy, které vás 
úžasně zklidní a zpomalí. A především 
je doprovázejí špičkové služby. Mít 
Rolls-Royce znamená být v jednom 
z nejexkluzivnějších klubů na světě, 

neboť ročně vznikne jen 4 000 vozů 
pro celý svět. 

Jaké máte plány do budoucna? 
Když jsme oznamovali vstup na trh, 
bylo naší ambicí dvouciferné číslo 
prodejů. To se nám daří. I do budouc-
na chceme pokračovat v tom, co jsme 
začali v České republice a na Sloven-
sku. 

Ocenění převzali Eva a Karel Kadlecovi



MINI 
O M L A D I L O 
SVÉ 
MODELY

Více individuality, lepší motory
MINI vždy bylo ztělesněním indi-
viduálního chápání automobilismu 
a stejně jako mateřské BMW také 
MINI nyní nabízí speciální program, 
ve kterém si zákazníci mohou jedi-
nečným způsobem upravit své auto 
podle vlastních představ. Program 
se jmenuje MINI Yours Customised 
a na rozdíl od BMW zájemcům nabí-
zí možnost si unikátní prvky výbavy 
i navrhnout. Nabídka programu MINI 
Yours Customised zahrnuje zdobení 
boků, dekorativní obložení interiéru 
před spolujezdcem, LED prahové liš-
ty a LED projektory, které se rozsvítí 
při otevření dveří. 

Modernizace modelového roku 
2018 se dotkla rovněž pohonných 
jednotek. Zážehové tříválce MINI One 
First a MINI One nyní generují výkon 
z objemu 1,5 l, čímž byl zvýšen točivý 
moment o 10 Nm na 160, respektive 
190 Nm. Všechny zážehové motory 
jsou vybaveny přímým vstřikováním 
paliva s maximálním tlakem zvýšeným 
z 200 na 350 barů a lopatkami tur-
bodmychadla z tepelně odolného ma-
teriálu. Vznětové motory se nově pyšní 
přímým vstřikováním paliva s ještě 
vyšším tlakem, který byl u tříválce 
MINI One D a MINI Cooper D zvýšen 
na 2 200 barů a u čtyřválce MINI Coo-
per SD až na 2 500 barů.

vou převodovku Steptronic (platí pro 
MINI Cooper SD). Dříve používané sa-
močinné převodky již nedokázaly držet 
krok s potentními motory s technologií 
TwinPower Turbo. Díky tomu, že se jed-
ná o dvouspojkové převodové skříně, 
je zaručen kontinuální přísun točivého 
momentu, což nadále zvyšuje dyna-
mické jízdní zážitky.

Bez spojení není zábava 
Uvnitř vozu se modernizace dotkla 
středového displeje, který se nyní 
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Rok 2018 se u MINI ponese ve zna-
mení svěží modernizace. Hlavní roli 
sehraje vylepšení stávajícího desig-
nu, optimalizace pohonných jedno-
tek, nové samočinné převodovky 
a rozšíření nabídky technologií. Le-
tošní modernizace se dotkne mo-
delů třídveřového i pětidveřového 
MINI a MINI Cabrio.

Připravi l  J i ř í  Švamberk

MINI a jeho modely, jejichž jízdní 
vlastnosti bývají přirovnávány k moto-
káře, patří z pohledu jízdní dynamiky 
na absolutní vrchol segmentu. MINI 
ve snaze nabídnout ještě dynamičtější 
svezení a brysknější změny převodo-
vých stupňů vedle standardně mon-
tované šestistupňové přímo řazené 
převodovky nabízí i sedmistupňovou 
dvouspojkovou převodovku Steptronic 
(platí pro verze MINI One, MINI Coo-
per, MINI Cooper S a MINI Cooper D), 
případně osmistupňovou dvouspojko-

MINI si pro svoji nejprodávanější řadu 
připravilo nové kombinace motorů 
a převodovek, bohatší standardní 
výbavu, nové LED hlavní světlomety, 
pozměněnou grafiku zadních svítilen 
a technologie konektivity, které znají 
majitelé BMW.

Do dalších let líbivěji
Opticky nejvýraznější změnou je pře-
pracovaná přední část, kde se volitel-
ně objevují zcela nové adaptivní LED 
světlomety se světelným prstencem, 
fungujícím jako denní svícení. LED 
zdroje plní funkci jak potkávacích, tak 
dálkových světel a řidičům nabízí da-
leko jasnější a lepší osvětlení vozovky 
před nimi. Jednou z hlavních přednos-
tí těchto adaptivních světlometů je 
schopnost automaticky přizpůsobo-
vat svůj jas okolnímu prostředí. Kro-
mě toho umí selektivním způsobem 
vypínat jednotlivé moduly dálkových 
světel, čímž zabraňují oslnění ostat-
ních účastníků silničního provozu. 
Tato funkce je dostupná v rychlostech 
nad 70 km/h. Centrálním mozkem je 
radar, který při detekci světelného 
zdroje ztlumí jeden ze čtyř zdrojových 
segmentů. 

Zadní lampy se také mohou po-
chlubit technologií LED. Designéři 
jako grafiku nových zadních svítilen 
zvolili typický motiv MINI – britskou 
vlajku Union Jack. 

Kromě výše uvedených změn se 
facelift týká nových designů kol z leh-
kých slitin, třech nových barev karo-
serie (šedá metalíza Emerald Grey, 
modrá Starlight Blue a oranžová So-
laris Orange), leskle černého obložení 
exteriéru Piano Black (leskle černé rá-
mečky světlometů, koncových svítilen 
a masky chladiče, nahrazující chromo-
vané provedení), rozšířené nabídky 
koženého čalounění a vylepšených 
materiálů v interiéru vozu.



17PŘEDSTAVUJEMECARTEC NEWS

pyšní úhlopříčkou 6,5", a standardně 
nabízeného tříramenného multifunkč-
ního volantu. Multifunkce zahrnuje 
omezovač rychlosti pro nastavení ma-
ximální rychlosti na levém rameni vo-
lantu, zatímco na pravém se nachází 
ovládání audia a komunikace. Pokud 
standardně nabízený multifunkční 
volant není tím pravým ořechovým, je 
možné si vybrat sportovní volant, rov-
něž multifunkční. 

Základní provedení všech výše 
uvedených modelů je standardně vy-

baveno audiosystémem s barevným 
6,5" displejem a možností připojit mo-
bilní telefon přes Bluetooth. 

Nové modely MINI pro rok 2018 
jsou rovněž vybaveny možností bez-
drátového nabíjení chytrých telefonů, 
přičemž bezdrátová nabíječka se na-
chází v odkládacím prostoru loketní 
opěrky. 

MINI se pro rok 2018 výrazně za-
měřilo na konektivitu a nové digitální 
funkce. Nové služby MINI Connected 
řidičům výrazným způsobem usnad-

ňují jízdu, protože například dopravní 
informace v reálném čase RTTI doká-
žou předcházet nepříjemným situa-
cím, kdy řidič zůstane uvězněn v do-
pravní zácpě. Služby RTTI o vzniklé 
dopravní komplikaci vědí, a navigace 
MINI tak řidiče vede náhradní cestou. 
MINI nabízí i automatické aktualizace 
map navigace prostřednictvím chytré-
ho telefonu, služby osobního asisten-
ta Concierge Service nebo například 
MINI Online, informující o cenách pali-
va a důležitých zprávách.

Nově se v nabídce objevuje voli-
telný prvek výbavy v podobě funkce 
Send to Car, která majitelům dovoluje 
odeslat naplánovanou trasu přímo do 
navigačního systému MINI. Hodit se 
budou také vzdálené služby Remote 
Services, které dokážou na chytrém 
telefonu, případně chytrých hodin-
kách zobrazit místo, kde se vůz nachá-
zí, zkontrolovat stav paliva a prověřit 
další informace o vozu. 

Podmínkou je integrovaná SIM 
karta, standardně využívající rychlé 
připojení LTE. Díky tomu majitelé mo-
hou využívat služeb MINI Teleservi-
ces a inteligentního tísňového volání 
eCall, který se v případě nehody spojí 
s dispečinkem MINI. 

Přepracovaná přední 
část je charismatická, 
stejně jako britská 
vlajka v zadních 
světlech. A úžasná 
je také konektivita 
nového MINI.
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CARTEC OSTRAVA: NOVÝ SHOWROOM 
V DOLNÍCH VÍTKOVICÍCH

Nabídka modelů i značek zahrnu-
tých pod hlavičku BMW Group se 
neustále rozšiřuje. CarTec Ostra-
va je přitom jedním z mála show-  
roomů, v němž pod jednou střechou 
najdete vše, co BMW Group produ-
kuje. Kromě vozů BMW, sportov-
ních modelů divize M nebo elekt-
romobilů s označením BMWi jsou 
to také auta ikonické značky MINI 
a motocykly BMW Motorrad. To vše 
jak nové, tak ojeté, přičemž nabídka 
prověřených použitých vozů BMW 
Premium Selection je opravdu vel-
korysá. K tomu navíc zajišťujeme 
originální příslušenství, vybavení 
a samozřejmě autorizovaný servis 
všech značek. 

Připravi l  Robin Mazáč

Stále si zakládáme na individuálním 
přístupu k našim klientům a na sna-
ze poskytovat jim vše potřebné na 
co nejvyšší úrovni. Proto jsme se po 
15 letech od založení CarTec Ostrava 
rozhodli učinit důležitý krok a pustili 
se do výstavby druhého ostravské-
ho showroomu. Od července 2018 
nás tedy najdete nejen ve stávajícím 
showroomu na Vítkovické ulici, ale 
také ve zbrusu nových prostorách na 
Ruské ulici v Dolních Vítkovicích. 

V blízkosti Světa techniky
Náš nový showroom vyrostl v těsné 
blízkosti zdejšího Světa techniky a sty-
lový domov v něm najdou motocykly 
BMW Motorrad a ojeté vozy BMW 
Premium Selection. Navíc jsme v něm 
vybudovali servisní zázemí pro vozy 
starší 5 let, certifikovanou karosárnu 

a lakovnu. V původním showroomu 
ve Vítkovické ulici zůstávají nové vozy 
BMW, modely MINI a servis včetně 
aktivního příjmu vozů. 

Cílem při budování nového 
showroomu bylo zajistit dostatek mís-
ta jak pro personál, tak samozřejmě 
i pro zákazníky. Ale nejde jen o větší 
prostor, chtěli jsme klientům i nadále 
garantovat špičkové služby – zkrátit 
objednávkové lhůty pro servis, rych-
leji řešit přijaté zakázky a ukázat na 
jednom místě ještě více příslušenství 
a možností pro vozy i zákazníky. 

Jsme navíc přesvědčeni, že ma-
jitelé motorek BMW a starších vozů, 
stejně jako zájemci o modely z nabíd-
ky BMW Premium Selection, si zaslou-
ží více než jen obyčejné prodejní pro-
story. Proto jsme doplnili showroom 
rovněž o příjemné kavárenské pose-
zení a bar. Nespornou výhodou místa 
je i samotná lokalita Dolních Vítkovic, 
která je dějištěm mnoha významných 
událostí v Ostravě – jednou z těch nej-

větších je přitom festival Colours of 
Ostrava, u kterého budeme letos jako 
partneři i my. 

Přijměte tedy naše pozvání 
a přijďte se podívat, jak vypadá „dru-
hý ostravský CarTec“. A pokud vás 
sem nepřivede žádný z našich modelů 
nebo produktů, tak alespoň ve znovu 
probuzeném ostravském brownfiel-
du vyzkoušejte zmíněný bar a café 
lounge. Ujišťujeme vás, že stojí za ná-
vštěvu. 

Foto červen 2018
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Prodej nových vozů BMW
Prodej nových elektrických 
vozů BMWi
Prodej nových sportovních 
vozů BMW M
Prodej vozů MINI
Servis vozů BMW a MINI

CARTEC OSTRAVA
VE VÍTKOVICKÉ ULICI

Prodej motocyklů BMW Motorrad
Prodej prověřených starších vozů BMW 
Premium Selection
Servis vozů starších 5 let
Servis motocyklů BMW Motorrad

CARTEC OSTRAVA
V RUSKÉ ULICI
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SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST

Není tajemstvím, že jste vyzkou-
šel hodně konkurenčních značek. 
BMW se vám ale zarylo pod kůži. 
Čím to je?
Pro mě je tato značka součástí života. 
Když potřebuju uklidnit hormony nebo 
když je mi úzko, tak sednu do auta 
a jedu. Cítím se v tom autě tak dobře, 
že všechny pracovní a jiné trable, které 
člověka potkají, se po sto kilometrech 
za volantem rozplynou a člověk se do-
stane do pohody. Prostě ta auta milu-
ju. (smích)

Kolik bavoráků jste už projel?
Mám cyklus na výměnu dva až tři roky. 
Kromě modelů X4 a X5 jsem měl asi 
všechny. Od jedničkového kabrioletu 
po pětky, o kterých se říkalo, že ne-
jsou hezké, ale já jsem měl tři. Mimo to 
jezdí v BMW i má rodina – třeba v X3 
a 5 sedanu. Takže jsem měl v garáži 

BMW jako životní styl. My ve spo-
lečnosti CarTec to tak máme. A nes- 
mírně nás baví, když svět BMW po-
hltí i ty, kdo k nám přicházejí. Jedním 
z největších srdcařů je už spoustu let 
Květoslav Seidl. „Tahle auta pros-  
tě miluju,“ říká bez obalu úspěšný 
podnikatel ve stavebnictví v rozho-
voru pro CarTec News.

Připravi l  Pavel Novotný

v podstatě všechno, co prošlo nabíd-
kou. 

Jaký model vás aktuálně vozí?
Kupé M4 a kabriolet Z4. Ten jde ale do 
prodeje. Mám tříletého vnoučka a rád 
bych ho vozil, s dětskou sedačkou to 
ale není ideální. Tak mám vyhlédnutou 
novou X4, která má v červenci přijít na 
trh.

S ohledem na vaši řidičskou zálibu 
je asi loučení s kabriem těžké, že?
Musím přiznat, že s tím bojuju. (smích) 
Příští rok má jít ale do prodeje nový 
model, hodně povedený, moderní. 
Tak si říkám, že si asi udělám radost 
a budu zase spokojený. 

Že jste fanouškem BMW každým 
coulem, potvrzuje i fakt, že rád vy-
bíráte z nabídky BMW Lifestyle…
To musí být! Jako původně vyučené-
mu automechanikovi se mi líbí tech-
nika vozů. A doplňky k tomu skvěle 
padnou. Boty, oblečení, hodinky. 

Co z příslušenství oceňujete nejvíc?
Sortiment je takový, že kdyby byly 
ještě kalhoty, tak se člověk oblékne 
komplet celý. Oceňuji brýle, protože 
do jejich obrouček jdou krásně udělat 
bifokální skla, která nosím. 

V liberecké pobočce býváte poměr-
ně častým hostem. Jen na kávu ale 
nejezdíte, že?

se dá uplatnit a vydělat. Teď už jsem 
ale dlouho v penzi a věnuji se jen kla-
sickému stavebnictví. Práce vás udr-
žuje při životě. Pohybuju se mezi mla-
dými a vydělávám, aby se BMW mělo 
dobře. (smích)

Zákazníkem CarTecu jste téměř 
dvě desetiletí. Jak hodnotíte náš 
servis?
Mám velmi rád to prostředí. A nejvíce 
oceňuji neuvěřitelný přístup k zákazní-
kovi. Třeba jinde se obchod s auty dělá 
často špatně. Cítíte se spíše jako oběť 
a to je přístup, který zákazníkovi nevy-
hovuje. V CarTecu pochopili, že se to 
musí dělat jinak, a opravdu to umí.

Já mám v okolí Mladé Boleslavi kolem 
sebe spoustu známých s BMW a rád 
jim pomůžu sehnat v CarTecu auto. 
Ročně se mnou přijede možná i víc 
než deset klientů. Už jsme v Liberci 
poměrně profláklí. (směje se)

Dalo by se říct, že jste prodloužená 
ruka CarTecu na Mladoboleslav-
sku?
(smích) Je pravda, že kdybych si sedl 
a udělal součet, kolik aut jsme do re-
gionu pořídili, tak by to byl dlouhý se-
znam. 

Není to už zralé na úvahu o založení 
vlastní pobočky?
Na to mám špatný rok výroby. (směje 
se)

Zmínil jste své začátky v autodíl-
ně. Jaká byla cesta od mechanika 
k podnikání ve stavebnictví?
Měl jsem za mlada zdravotní pro-
blémy se zády, a nakonec jsem auta 
dělat nemohl. Tak jsem si udělal eko-
nomickou školu a pak ještě staveb-
ní. Když přišel rok 1989, tak jsme si 
hned dva měsíce po revoluci založili 
stavební firmu. Začínali jsme na ob-
nově památek, pak jsme začali dělat 
průmyslové podlahy s kolegou p. Ko-
houtkem, který je mimochodem ma-
jitelem několika dalších BMW, hodně 
třeba pro Škodovku. A pak jsme po-
měrně vyrostli. Nejde čekat, že někde 
něco vypadne. Musíte jít za tím, kde 



CARTEC OSTRAVA

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

Marek Czopnik
Prodej náhradních dílů
+420 597 499 235
czopnik@bmwcartec.cz

David Smažil
Prodej náhradních dílů
+420 597 499 215
smazil@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. 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

Michal Mrkva
Servis
 +420 734 760 294
mrkva@bmwcartec.cz

Roman Hruška
Garanční technik 
+420 597 499 200
hruska@bmwcartec.cz

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

Ing. Michaela Vepřeková
Asistentka prodeje
+420 597 499 260
veprekova@bmwcartec.cz

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

Jakub Krečmer
Prodej nových vozů
+420 737 238 213
krecmer@bmwcartec.cz

Ing. Karin Kadlecová
Asistentka prodeje nových 
vozů a BMWi
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
Vedoucí servisu 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

Ing. Michaela Halvoníková
Recepce
+420 597 499 200
recepce@bmwcartec.cz

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

TÝM CARTEC GROUP
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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

Ing. Adam Lazar
Prodej nových vozů
 +420 734 780 304
lazar@bmwcartec.cz

Adéla Vlčková
Asistentka prodeje
+420 597 499 260
vlckova@bmwcartec.cz

Jiří Krupa
Servisní poradce BMW Motorrad
+420 597 499 272
jiri.krupa@bmwcartec.cz

Jan Veselý
Servis
+420 730 584 516
jvesely@bmwcartec.cz

Ing. Karel Kadlec
Majitel společnosti 
a předseda dozorčí rady
kadlec@bmwcartec.cz

Pavel Vrkoč
Ředitel CarTec Ostrava 
a člen představenstva
vrkoc@bmwcartec.cz

Jan Jakubec
Ředitel CarTec Praha 
a člen představenstva
jakubec@cartecpraha.cz

Ing. Daniel Harant 
Generální ředitel 
a předseda představenstva
harant@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

Ladislav Myška  
Disponent servisu
+420 777 070 734
myska@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 

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

Pavel Bittner
Prodej referenčních vozů
+420 584 101 221
+420 608 732 358
bittner@cartecolomouc.cz

David Drozd
Disponent
+420 731 544 471
drozd@cartecolomouc.cz

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

Kateřina Blahušková
Asistentka servisu
+420 584 101 210
+420 739 246 078
blahuskova@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
kocmankova@cartecolomouc.cz

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

Petr Urbánek
Ředitel společnosti 
+420 584 101 204
+420 730 804 189
urbanek@cartecolomouc.cz

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

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

Josef Oprchal
Servis
+420 584 101 212
oprchal@cartecolomouc.cz

Martina Tkáčiková
Recepce
+420 584 101 200
+420 739 245 078
tkacikova@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
Prodej 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

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

Marián Zubek
Prodej náhradních dílů
+420 584 101 215
zubek@cartecolomouc.cz

Jiří Foltýnek 
Servis / mistr dílny
+420 584 101 213
foltynek@cartecolomouc.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

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

Jaroslav Hölzl
Prodej nových vozů 
a finančních služeb
+420 734 786 764
holzl@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

Ing. Viktoria Zhuravlova 
Asistentka prodeje
+420 734 786 235
zhuravlova@cartecpraha.cz

Kristýna Lesná 
Asistentka prodeje
+420 226 889 012           
lesna@cartecpraha.cz

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

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

Martina Lučková
Asistentka servisu / recepční
+420 226 889 012
luckova@cartecpraha.cz

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

Ondřej Maleček
Prodej nových vozů
+420 775 284 804
malecek@cartecpraha.cz

Marek Ludvík
Asistent prodeje ojetých 
vozů / disponent
ludvik@cartecpraha.cz
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Tomáš Kuba
Prodej nových vozů
+420 775 664 722
kuba@cartecpraha.cz

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

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

Bc. Jaromír Hazmuka
Disponent půjčovny vozidel
+420 731 007 758
hazmuka@cartecpraha.cz

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

Daniel Furik
Servis
+420 226 889 022
furik@cartecpraha.cz

Čestmír Legeza
Mistr dílny
legeza@cartecpraha.cz

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

Natálie Pelechová
Asistentka servisu / recepční
+420 226 889 012
pelechova@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 
Client Relations 
+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

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

Daniel Tesař
Výkup ojetých vozů
+420 774 820 822
tesar@cartecpraha.cz

Jan Lainer
Product Genius
+420 605 804 020
lainer@cartecpraha.cz

Eliška Maršálková
Asistentka servisu / recepční
+420 226 889 011
marsalkova@cartecpraha.cz
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OSTRAVA

CarTec Ostrava 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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