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PRÁVĚ SE K VÁM DOSTÁVÁ DRUHÉ ČÍSLO na‰eho

ãasopisu Na cestû, kter˘ jsme pro vás bûhem prázdnin

pfiipravovali s velk˘m zaujetím. Období ‰kolních

prázdnin je pro vût‰inu z nás stále spojováváno s letní

atmosférou a ãasem krásn˘ch dovolen˘ch. Bûhem nich

jsme si i my v Hyundai Motor CZ odpoãinuli a zároveÀ

naãerpali mnoho nov˘ch sil. To se jistû pozitivnû

promítne do na‰í dal‰í práce spojené s prodejem vozÛ

Hyundai. Nové nápady se urãitû objeví v oblasti

reklamy a marketingu, stejnû tak i v zajímav˘ch

prodejních a spoleãensk˘ch akcích, které pro vás

budeme v dal‰ích mûsících tohoto roku pfiipravovat.

Jednou takovou akcí, která právû zaãíná, jsou Dny

splnûn˘ch pfiání. Bûhem nich se budeme snaÏit splnit

va‰e tajná pfiání. Vût‰inu modelÛ Hyundai v tomto

období nabídneme za velmi v˘hodn˘ch podmínek.

Navíc jeden z vás má ‰anci vyhrát oblíben˘ vÛz

Hyundai Getz.

Marketingové a propagaãní akce tohoto typu

v˘znamnû pfiispívají ke zvy‰ování povûdomí o znaãce

samotné a stejnû tak i k následn˘m vy‰‰ím prodejním

v˘sledkÛm. Pokud bych zde mûl uvést v‰echny úspûchy,

v˘sledky a ceny, které jsme za poslední období získali,

urãitû by mi k tomu nestaãil vyhrazen˘ prostor. Podûlím

se proto s vámi jen o ty nejzajímavûj‰í. Kromû dosaÏení

7. pfiíãky na Ïebfiíãku automobilov˘ch znaãek, stále se

zvy‰ujícího podílu na trhu a kaÏd˘ mûsíc vût‰ího poãtu

prodan˘ch vozÛ, jsme získali v ãervenci ocenûní

„Nejlep‰í distributor Hyundai ve stfiední a v˘chodní

Evropû za rok 2002“. V kreativní oblasti jsme spolu

s na‰í agenturou obdrÏeli „Zlat˘ ‰toãek“ — cenu za první

místo v soutûÏi pofiádané Unií vydavatelÛ za nejlep‰í

reklamu publikovanou v periodickém tisku, konkrétnû

za inzertní kampaÀ „Nov˘ Hyundai Getz. Jako Ïádn˘

jin˘.“ A co dodat závûrem? Snad jen, Ïe novinky ze

svûta automobilÛ Hyundai naleznete na dal‰ích

stránkách ãasopisu.

Richard Kopeãn˘,

generální ředitel Hyundai Motor CZ a Hyundai Motor SK

Pfiíjemné ãtení.
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na cestě zajímavostiˇ
novinky
Zajímavosti a střípky

Hyundai postaví závod
v Evropě
V PŘÍŠTÍCH ŠESTI MĚSÍCÍCH automobilka Hyundai rozhodne

o místě, kde postaví ve střední Evropě nový montážní závod.

Z Budapešti o tom v červencovém čísle informoval  renomovaný

časopis Automotive News. Podle Wernera Freye, generálního

ředitele Hyundai Motor Europe, je již společnost blízko

konečnému rozhodnutí. Nový závod je součástí plánů expanze,

jejímž cílem je dostat do roku 2010 značku Hyundai na páté

místo mezi světovými automobilkami. „Vzhledem k velkým

prodejním úspěchům vozu Getz je pravděpodobné, že se

bude v novém závodě vyrábět jako první,“ upřesnil generální

ředitel Frey. Podle Automotive News připadá do úvahy při

výběru několik míst poblíž Žatce, ale také v Polsku, na

Slovensku a v Maďarsku.

Hyundai Motor CZ
je nejlepší distributor
CENU PRO NEJLEPŠÍHO DISTRIBUTORA

střední a východní Evropy za rok 2002 získala

začátkem července společnost Hyundai

Motor CZ, oficiální distributor vozů značky

Hyundai v České republice, na Konferenci

distributorů a prodejců této značky ve Varšavě.

Významné ocenění, které bylo uděleno

zejména za vynikající prodejní výsledky, rozší-

ření a zkvalitnění prodejní sítě a za výrazné

zviditelnění značky v České republice, převzal

Richard Kopečný, generální ředitel Hyundai

Motor CZ. Úspěšný dovozce tak rozšířil sbírku

ocenění, když v poslední době obdržel rovněž

Zlatý štoček 2002 — cenu Unie vydavatelů za

inzertní kampaň na uvedení nového modelu

Hyundai Getz na český trh, cenu Malý vůz

internetu 2003 v anketě pořádané společ-

nostmi Inter Auto a Atlas.cz, stejně jako třetí

příčku v anketě odborných novinářů Auto

roku 2003.

Francouzi chválí kupé
POD NÁZVEM „ODŮVODNĚNÁ VÁŠEŇ“ pí‰e velmi pochvalnû

o voze Hyundai Coupé na sv˘ch webov˘ch stránkách fran-

couzsk˘ odborn˘ ãasopis Quotidien Auto. Modernizované

kupé má podle nûj pfiesvûdãivûj‰í vzhled neÏ napfiíklad Opel

Astra Coupé. Nûktefií dokonce upozorÀují, Ïe design vozu

pfiipomíná sv˘mi rysy slavné Ferrari 456 GT. Automobil

vyzbrojen˘ záÏehov˘m motorem 2,0 l si vás získá jak dobr˘m

v˘konem na voln˘ch silnicích, tak dynamikou v mûstském

provozu, konstatuje Quotidien Auto. K poÏitku z jízdy pfiispívají

také kvalitní sedadla a dal‰í sportovnû provedené ãásti interiéru.

âasopis rovnûÏ oceÀuje velmi dobr˘ pomûr mezi cenou a uÏitnou

hodnotou automobilu, kter˘ se v testovaném provedení

nabízí na francouzském trhu za ménû neÏ 20 tisíc eur.



Letošní brněnský autosalon byl bohatý nejen

na četné automobilové novinky, včetně

světových, ale také na výhry pro návštěvníky.

Mezi trojicí vítězných vozů byl také nejpro-

dávanější model naší automobilky Getz.

O ten se utkaly v napínavých znalostních

soubojích více než dva tisíce návštěvníků.

Vítěz odjel Getzem
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SOUTĚŽNÍ MARATÓN o rodinn˘ vÛz Getz trval cel-

kem pût dní. Nejprve ze ãtyfi veletrÏních dnÛ vze‰li

ãtyfii finalisté v zajímav˘ch kláních z 2 274 náv‰tûvníkÛ,

ktefií vyplnili anketní lístek a na stánku na‰í spoleã-

nosti odpovûdûli správnû na soutûÏní otázku. Sku-

teãnost, Ïe odváÏnému a souãasnû zvûdavému ‰tûstí

pfieje, potvrdil hned první den pozdûj‰í celkov˘ vítûz

Miloslav âuda z Luhaãovic. Sám byl na autosalonu

jako vystavovatel, protoÏe podniká v prodeji

barev pro automobily. Jeden z náv‰tûvníkÛ mu

nechal vstupenku, jejíÏ kupon luhaãovick˘ podnikatel

vyplnil a zúãastnil se prvního soutûÏního kola. Byl

mezi tûmi, ktefií se nem˘lili a v následném rozstfielu

se probojoval do závûreãn˘ch bojÛ. K nûmu se

postupnû v dal‰ích tfiech dnech pfiidruÏili student

medicíny z Prahy Jan Fiala, studentka Michaela

Veselá z Brna a koneãnû Michal ·tûpánek z Brna,

kter˘ pracuje na v˘stavi‰ti v restauraci. 

Samotné finálové klání probûhlo 26. ãervna v praÏské

centrále na‰í spoleãnosti Hyundai Motor CZ. Tam

se konal hodinov˘ vûdomostní test, jehoÏ vítûzem se

stal právû Miloslav âuda. Jak sám pfiiznal, na soutûÏ

se prakticky nijak nepfiipravoval. Pomohlo mu v‰ak,

Ïe se jeho podnikání t˘ká automobilÛ, takÏe

mûl vût‰í v‰eobecn˘ pfiehled neÏ ostatní finalisté.

Blahopfiejeme.

na cestě vítěz odjel getzem

Prodeje rostly také v létě
Během letních měsíců pokračoval silný růst zájmu o nové vozy Hyundai. Auto-

mobilka se již zabydlela mezi osmi nejprodávanějšími značkami na českém trhu.

PRODEJNÍ ÚSPĚCHY se opíraly zejména o vÛz Getz,

kter˘ si upevnil tfietí pozici. Oãekávan˘m pfiedstavením

dieselového motoru 1,5 l CRDi jeho atraktivnost je‰tû

urãitû vzroste, protoÏe ãe‰tí motoristé stále více

oceÀují dynamiku a úspornost vznûtov˘ch pohonÛ.

Velmi dobré v˘sledky dosahuje také rodinn˘ vÛz

Accent, kter˘ nedávno pro‰el inovací a zaznamenal

pozitivní zmûny exteriéru i interiéru. Také díky pfiíznivé

cenû a bohaté základní v˘bavû je mezi ãesk˘mi

zákazníky stále oblíbenûj‰í.

Ve srovnání se stejn˘m obdobím loÀského roku

vzrostly letos za prvních osm mûsícÛ prodeje nov˘ch

vozÛ Hyundai na ãeském trhu témûfi o 90 %.  Dosáhly

poãtu 3 675 kusÛ a podíl na trhu ãinil 3,3 %.

Vývoj prodeje Hyundai v měsících
let 1999—2003
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V MINULOSTI DOSÁHLY je‰tû ãeskoslovenské t˘my

na evropsk˘ch ‰ampionátech fiady velk˘ch úspûchÛ.

Urãitû pro nás nejslavnûj‰í, ale souãasnû nejnapína-

vûj‰í byl rok 1976, kdy tehdy je‰tû ãeskoslovensk˘

t˘m porazil v Bûlehradû v mimofiádnû

dramatickém finále Nûmecko. I po

prodlouÏení skonãilo utkání nerozhodnû

a na fiadu pfii‰el penaltov˘ rozstfiel.

Infarktovou podívanou ukonãil aÏ zlat˘

oblouãek Antonína Panenky. Fotbaloví

diváci si mohli na televizní obrazovce

opakovanû vychutnávat loudav˘ krok

slavného „klokana“, na stranu padajícího

nûmeckého brankáfie a ladnû plachtící

míã do opu‰tûného stfiedu nûmecké svatynû.

Dal‰í velk˘ úspûch si pfiipsal t˘m samostatného

âeska. Na britsk˘ch ostrovech se probojoval aÏ do

finále t˘m, jehoÏ hlavní hvûzdy jako Karel Poborsk˘ ãi

Pavel Nedvûd se brzy prosadily také v zahraniãí.

Poborsk˘ si získal mezinárodní jméno hlavnû díky

nádhernému gólu do sítû portugalského brankáfie

Vitora Baii ve ãtvrtfinále, kdy parádním lobem

pfiehodil vybíhajícího brankáfie. Ve strhujícím finále

s Nûmeckem jsme sice vedli gólem Patrika Bergera,

ale necel˘ch 20 minut pfied koncem soupefi vyrovnal

a v prodlouÏení zaznamenal zlat˘ gól.

Nynûj‰í vyzrál˘ ãesk˘ t˘m pfiedstavuje

optimální sloÏení. Je doslova pro‰pikován

mezinárodnû ostfiílen˘mi hvûzdami, které

perfektnû doplÀují nadûjní mladí hráãi.

Z nejvût‰ích hvûzd je tfieba pfiipomenout

Pavla Nedvûda, kter˘ patfií v souãasnosti

k nejlep‰ím hráãÛm svûta. Dále je to

urãitû také obfií útoãník Jan Koller, kter˘

dokáÏe rozvrátit i tu nejpevnûj‰í obranu.

Je tu také jeho dortmundské dvojãe

Tomá‰ Rosick˘, kter˘ zase umí posílat útoãníkÛm

bájeãné míãe k úspû‰nému zakonãování. 

Pro ãeskou kopanou by bylo vynikající, kdyby t˘m

navázal v Portugalsku na úspûchy z Jugoslávie

a Velké Británie. Mohl by to b˘t v˘znamn˘ impuls rozvoje

ãeské kopané, coÏ bude pfied fotbalov˘m MS 2006 velmi

dÛleÏité. To se uskuteãní v Nûmecku a jedním z jeho

hlavních partnerÛ bude opût spoleãnost Hyundai.

Letošní podzim zvyšuje nervozitu miliónů fanoušků kulatého nesmyslu na

celém evropském kontinentu. Vrcholí kvalifikační zápasy pro mistrovství

Evropy, které se bude konat v roce 2004 v Portugalsku. Vynikajícím vítězstvím

nad Nizozemskem si již v září zajistil účast na šampionátu český tým. 

Hoši, do toho!
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Určitě pro nás
nejslavnější, ale
současně nejnapínavější
byl rok 1976, kdy
československý tým
porazil v Bělehradě
v mimořádně
dramatickém finále
Německo.
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K VELKÝM PRODEJNÍM ÚSPĚCHŮM, které pokraãují

v âR i v Evropû také v leto‰ním roce, v˘raznû pfiispûlo

designové centrum ve Frankfurtu nad Mohanem, kde

byl vÛz u‰it pro potfieby evropsk˘ch motoristÛ. Stanovili

jsme si za cíl, aby se zákazník do ladného a pfiitaÏlivého

„kabátu“ Getze zamiloval na první pohled. VÛz, jehoÏ

vnûj‰í délka ãiní 3 810 mm, dostal do vínku silnû

zaoblenou pfiední ãást, které dominují v˘razné svûtlomety

spojené mfiíÏkou chladiãe s decentním znakem auto-

mobilky uprostfied. K volbû máte dva typy karoserie.

Tfiídvefiové provedení se spí‰e hodí pro mladé, sportovnû

zaloÏené zákazníky. Pûtidvefiová varianta je zase

v˘hodnûj‰í pro rodiny s mal˘mi dûtmi. Zadní ãást

zv˘razÀují charakteristické mohutné sloupky a ‰iroké

v˘klopné dvefie. Tyto prvky zvy‰ují celkov˘ pocit bezpeãí

a zaji‰Èují pohodlné nakládání a vykládání zavazadel.

Když se před rokem objevila na českém trhu naše novinka Hyundai Getz,

zařadila se velmi rychle mezi nejprodávanější vozy ve své kategorii. Stalo se

tak nejen díky přitažlivému vzhledu, maximální variabilitě interiéru, ale také

díky vynikajícímu poměru mezi cenou a užitnou hodnotou.

9
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Pfiíjemn˘, ale zejména praktick˘ je také pfiekvapivû

velk˘ interiér vozu. Designéfii si s ním pofiádnû vyhráli

a promysleli kaÏd˘ jeho detail. Posadíte-li se za volant

nebo do zadní ãásti vozu, objevíte, Ïe jak pro nohy,

tak pro ramena i hlavu je dostatek prostoru. Je to také

díky velkému rozvoru, kter˘ se podafiilo konstruktérÛm

natáhnout na velmi zajímav˘ch 2 455 mm. Kromû prosto-

ru cestující v interiéru naleznou celou fiadu pfiíjemn˘ch

pfiekvapení slouÏících ke zv˘‰ení pohodlí. Jde napfiíklad

o kapsy na sedadlech, praktické drÏáky na kelímky

a lahve s nápoji ãi v˘klopné háãky, na které je moÏné

zavûsit nákupní ta‰ku nebo obleãení.

To v‰e se samozfiejmû nenabízí na úkor zavazadlového

prostoru, kter˘ poskytuje v základní poloze 240 l. KdyÏ

posunete zadní sedaãky dopfiedu, vzroste na 254 l. V pfií-

padû, Ïe potfiebujete pfievézt vût‰í pfiedmûty, získáte

sklopením zadních sedadel maximální objem témûfi 1 000 l.

A to je jiÏ kapacita, kterou nenabízí klasick˘ osobní vÛz

. . .př í jemný, prakt ický, 



men‰ích vnûj‰ích rozmûrÛ, ale mal˘ náklaìáãek. Kufr

mÛÏe b˘t vybaven síÈkou, která umoÏÀuje zafixovat vol-

nû uloÏené pfiedmûty. Praktické je i dvojité dno zavazadlo-

vého prostoru, které pojme fiadu pfiedmûtÛ.

Vedle designu jsme vûnovali velkou pozornost v˘voji

a v˘bûru pohonn˘ch jednotek. Od poãátku nabízíme tfii

záÏehové motory, pro které je charakteristická slu‰ná

dynamika a maximální rychlost stejnû jako velmi pfiija-

telná spotfieba. Základem je dvanáctiventilov˘ ãtyfiválec

o zdvihovém objemu 1,1 l. Pro motoristy se sportovním

duchem je urãen nejsilnûj‰í pohon o objemu 1,6 l 16V. 

Od leto‰ního záfií jsme obohatili nabídku pohonn˘ch

jednotek o nejmodernûj‰í dieselov˘ tfiíválec 1,5 CRDi,

kter˘ je úspû‰n˘m ovocem na‰eho vlastního v˘voje.

Tfiíválcov˘ motor, kter˘ poskytuje vozidlu maximální

v˘kon 60 kW, je vyzbrojen˘ ‰piãkov˘m systémem

pfiímého vstfiikování za vysokého tlaku common rail

druhé generace od renomované spoleãnosti Bosch.

Zaji‰Èuje jemnûj‰í rozpra‰ování paliva. Proti svému

pfiedchÛdci se mÛÏe pochlubit o 3,8 % vy‰‰ím maxi-

málním toãiv˘m momentem. Charakterizuje ho vysoká

dynamika jízdy a souãasnû nízká spotfieba. K vy‰‰í

efektivnosti spalování a niÏ‰í produkci koufiov˘ch plynÛ

dále pfiispívá nov˘ vodou chlazen˘ ventil recirkulace

v˘fukov˘ch plynÛ.

Celkovou efektivnost motoru se inÏen˘rÛm na‰í

spoleãnosti podafiilo dále vylep‰it sníÏením tfiení ve

válcích a v olejovém ãerpadle. Díky tûmto a dal‰ím

úpravám patfií sv˘mi parametry motor 1,5 CRDi ve voze

Getz jednoznaãnû mezi nejlep‰í ve svém segmentu,

pfiiãemÏ v˘konem a dynamikou vût‰inu z nich pfiedãí. 

KdyÏ si pofiídíte vÛz Getz, mÛÏete se spolehnout

také na jeho vysokou bezpeãnost. Designéfii mu dali

do vínku karoserii s vynikající tuhostí. Proto získal

automobil pfii firemních testech ãtyfihvûzdiãkové nebo

vy‰‰í hodnocení, které odpovídá ãelním bariérov˘m

zkou‰kám EURO NCAP. Majitele rovnûÏ potû‰í, Ïe

zásluhou vestavûn˘ch v˘ztuh dvefií byly pfiekonány

vlastní normy spoleãnosti Hyundai pro boãní nárazy.

Systém ABS spoleãnû se systémem EBD pfiiná‰í vysoce

úãinn˘ brzdn˘ v˘kon také na mokr˘ch ãi kluzk˘ch

vozovkách.

Vysok˘ zájem vynesl vÛz Getz v dané tfiídû na tfietí

pfiíãku v prodeji v âeské republice. Velmi dobfie se vÛz

prodává také na Slovensku. Vedle motoristÛ si auto-

mobil získal také fiadu ãesk˘ch motoristick˘ch novi-

náfiÛ. V novináfiské anketû Auto roku 2003 obsadil

u nás nejprodávanûj‰í Hyundai tfietí pfiíãku a ve své

kategorii dokonce nena‰el Ïádného konkurenta. 
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na cestě getz

překvapivý. . .

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE: 

Hyundai Getz 
Motor: 1.1 SOHC 1.3 SHOC 1.6 DOHC 1.5 CRDi

Zdvihový objem (cm3) 1086 1341 1599 1493

Max. výkon (kW/ot/min) 46.4//5500 60.3//5500 77.2/5800 60.3/4000 

Max. toč. mom. (Nm/ot/min) 94,2/3200 116,7/3200 143,2/3200 191/1900-2500       

Maximální rychlost (km/h) 150 164 176 170

Komb. spotřeba  (l/100km) 5,8 6,2 6,5 4,8

Rozměry:

Délka (mm) Šířka (mm) Výška (mm) Rozvor (mm) Zavaz. prostor (l)

3810 1665 1490 2455 254/977



Když začaly v červenci divadelní prázdniny, zmizel jste
na dva měsíce z Prahy na svoji chalupu. Spojujete s ní
ideální dovolenou?
Neumím si pfiedstavit prázdniny jinak neÏ na chalupû.

Máme ji dvacet let, je na samotû v âeském ráji u ryb-

níka a v‰ude okolo je spousta kamarádÛ a kurtÛ, kde

se hraje tenis. Jezdili jsme jeden ãas touhle dobou do

¤ecka, aÏ nám do‰lo, Ïe je to úpln˘ nesmysl. KdyÏ je

nádhernû tady, tak jsme se hnali tam a vrátili jsme se,

kdyÏ tady zaãínalo pr‰et. TakÏe kdyÏ

cesta k mofii, tak nûkdy brzy, kdyÏ to

divadelní sezona umoÏní. 

Myslíte si, že výkon herce nějak ovlivní
fyzická a psychická pohoda?
Já nevím, co v‰echno mÛÏe ovlivnit

hereck˘ v˘kon. Znám herce, ktefií hráli

skvûle, i kdyÏ byli unaveni k smrti.

Znám ale také jiné, ktefií spí od rána do

veãera a stejnû nehrají prakticky nic.

Velmi dÛleÏitá je podle mne du‰evní pohoda. Herec

nesmí ztratit chuÈ hrát. NemÛÏe mít pfiitom pocit, Ïe

jde jen o zamûstnání.

Na divadelních prknech rozdáváte veselí již desítky let.
Jak se vám daří udržovat životní optimismus a dobrou
pohodu?
Mne hraní stále baví. PovaÏuji divadlo za setkání s lidmi.

Je pro mne dÛleÏité, aby byli diváci i herci nakonec spo-

kojeni. Je príma, kdyÏ diváci pfiijdou do divadla a chtûjí

se bavit. ·ílené ale je, kdyÏ sice pfiijdou, ale fieknou si –

tak a nyní nás bavte. Musíte k ním najít cestu, lákat je,

ale ne zase moc. ZaÏil jsem nedávno v Berounû diváka,

kter˘ se asi pfied pfiedstavením notnû posílil a mûl chuÈ

se bavit opravdu více neÏ bylo zdrávo. Tam jsem mûl

chvilkami pocit, Ïe ten kus hraje on a ne my.

Máte něco zajímavého pro novou divadelní sezónu, na
co byste své fanoušky rád pozval?
My hrajeme v praÏském Branickém divadle a jezdíme

také po republice. Vystupujeme asi 15krát za mûsíc.

Máme novou komedii Hadrián z ¤ímsÛ v reÏii Fran-

ti‰ka Filipa. Ve hfie, kterou napsal Václav Kliment

Klicpera, hraji jednookého zbrojno‰e. Toho osloví

neznám˘ pocestn˘ rytífi a spoleãnû potom sehrají

krásnou komedii se zámeck˘m pánem.

Vzpomenete si na vaše první setkání s Hyundaiem?
To bylo nûkdy v roce 1992. Zaãal jsem s divadlem více

cestovat. Potfieboval jsem pohodlné auto, které by

souãasnû také dobfie vypadalo a bezpeãnû mne dovezlo

na místo, kde veãer odehraji pfiedstavení a nebudu

pfiitom muset dvakrát po cestû opravovat. Tenkrát

moje Ïena objevila Sonatu. Dovozce mûl nûkolik vozÛ

pro VIP a mnû se dostalo cti b˘t mezi nimi. Tak jsem

se do vozidla zamiloval, Ïe jiÏ vlastním ãtvrtou Sonatu.

Jak hodnotíte úroveň dealerů značky
Hyundai?
KdyÏ jsem si loni v dubnu k narozeninám

kupoval nynûj‰í model, pfii‰el jsem se do

Butovic náhodou podívat na nové

dealerství. Mám hroznû rád, kdyÏ servis

zamûstnává v prodeji bezvadné chlapíky,

ktefií nejsou vlezlí a jsou o autech dokonale

informováni. Zcela si mne získali bájeãn˘m

pfiístupem mechanikÛ. KdyÏ mi zlodûji

vykradli vÛz, rozbili okénko, odnesli rádio a vyrvali

pfiitom cel˘ stfiedov˘ panel, jednali mechanici rychle

a profesionálnû. Pro opraváfie zaãala neuvûfiitelná

práce, protoÏe museli vyfie‰it problém, se kter˘m se

pfiedtím zfiejmû nesetkali. Kdykoliv jim zavolám,

s úsmûvem mi poradí na dálku. 

A co služby dalších dealerů Hyundaie?
Druhá vûc, která mne láká nezpronevûfiit se této znaãce,

je servis v Sukoradech u Mladé Boleslavi. KdyÏ potfie-

buji nûco men‰ího, napfiíklad gumiãky ke stûraãÛm,

vymûní mi je na poãkání. Je to naprosto bezvadn˘

servis. Zajedu si tam na kávu, popovídám si s pány

a tfieba vÛbec nic nechci. Poklábosíme jen o vûcech

kolem auta. ProtoÏe jsem vyuãen˘ automechanik,

zajímá mne také, co je u znaãky nového.

Jaký jste řidič?
Já nemám rád lidi, ktefií fiíkají, Ïe umûjí jezdit. V‰e se

ãlovûk uãí cel˘ Ïivot. Mám rád motoristy, ktefií nekom-

plikují na silnici Ïivot tûm druh˘m. JestliÏe nûkdo jezdí

rád rychle, je to jeho vûc. Respektuji to do chvíle, dokud

není bezohledn˘ a ostatním nejde po krku. Roãnû

najezdím kolem ãtyfiiceti tisíc kilometrÛ. KdyÏ nûkam

chvátám, tak to maÏu také pûknû rychle, ale dávám si

velikánsk˘ pozor, abych nikomu nezpÛsobil problémy.

Během divadelní sezony můžete Josefa Dvořáka potkat přibližně každý druhý

den na divadelních prknech. Možná ještě častěji, zejména během letních

měsíců, na něj narazíte na tenisovém kurtu. Po jednom z tréninků na krásných

dvorcích v Benátkách nad Jizerou jsme si s ním povídali o tenise, divadle a autech.
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Josef Dvořák
Je věrný Sonatě

na cestě osobnost

Mne hraní stále
baví. Považuji divadlo
za setkání s lidmi.
Je pro mne důležité,
aby byli diváci i herci
nakonec spokojeni.
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na cestě osobnost
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na cestě elantra

pfiedev‰ím roz‰ífiení standardní v˘bavy a zcela nov˘

motor 2,0i 16 V s plynule promûnn˘m ãasováním

sacích ventilÛ CVVT. Modernizace, která asi nejvíce

zasáhla pfiední a zadní ãást vozu, kde jiÏ na první

pohled zaujme velkoplo‰n˘ pfiední nárazník s kruho-

v˘mi mlhov˘mi svûtlomety a pozmûnûná maska

chladiãe, posouvá ãtyfidvefiov˘ sedan i pûtidvefiov˘

hatchback do kategorie automobilÛ s decentním

sportovním duchem. Ten vyniká zvlá‰È v kombinaci

s elegantními patnáctipalcov˘mi koly z lehké slitiny.

Úpravy designu se odrazily i na celkov˘ch rozmûrech

karoserie, coÏ je‰tû více pfiiblíÏilo modelovou fiadu

Elantra na pomezí niÏ‰í stfiední a stfiední tfiídy. Inovace

interiéru se nejvíce dotkla pfiístrojové desky, která je

vkusnû pfiestylizována ve prospûch pfiehlednosti

a dostupnosti jednotliv˘ch ovládacích prvkÛ. Zákazníky

v‰ak jistû daleko více zaujme moÏnost roz‰ífiení

standardní v˘bavy o palubní poãítaã, boãní airbagy,

elektricky ovládaná a vyhfiívaná vnûj‰í zrcátka, klima-

tizaci a vypínateln˘ protiprokluzov˘ systém TCS. 

První testovací jízdy s novou modelovou fiadou

Elantra se uskuteãnily nedávno v okolí Budape‰ti,

kde jsem si mohl vyzkou‰et i jiÏ zmínûn˘ ‰estnácti-

ventilov˘ dvoulitr, jeÏ vozu zaruãuje slu‰nou maximální

rychlost, dostateãnou pruÏnost v táhl˘ch kopcích

a dynamiku pfii pfiedjíÏdûní. 

Nabídku doplÀuje benzinov˘ motor 1.6 l DOHC

a dieselov˘ motor 2.0 CRDi. Vylep‰ená záÏehová ‰est-

náctistovka, která je vybavena elektronicky fiízen˘m

elantra
Modelová řada Elantra patří již

několik let mezi prodejní šlágry

naší automobilky. Není proto divu,

že její nedávná modernizace

vzbudila u evropských zákazníků

velkou pozornost. O názor jsme

požádali motoristického novináře,

který byl na jejím mezinárodním

představení.

Bestseller v novém

SOUČASNÁ MODELOVÁ ŘADA ELANTRA vdûãí za

svoji popularitu na evropsk˘ch trzích pfiedev‰ím pÛ-

vodním vozÛm s typov˘m oznaãením Lantra. Ty si

v uplynulém desetiletí získaly velmi dobré jméno svou

spolehlivostí, vysokou uÏitnou hodnotou a bezpeãností.

Modely Hyundai Lantra a pozdûji Elantra vÏdy patfiily

ve svém segmentu niÏ‰í stfiední tfiídy mezi automobily

pro praktickou, rozumnû uvaÏující klientelu, která

dokázala náleÏitû ocenit jejich prostorové fie‰ení, dobré

jízdní vlastnosti a nízké provozní náklady. 

Nedávn˘ facelift modelové fiady Elantra, kterou

reprezentují dvû karosáfiské varianty, pfiinesl kromû

kosmetick˘ch úprav vnûj‰ího designu a interiéru
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na cestě elantra

vstfiikováním paliva, nabízí proti pfiedchÛdci hlad‰í

a ti‰‰í chod. Souãasnû ale poskytuje vy‰‰í v˘kon

a zrychlení. To v‰e pfii slu‰né kombinované spotfiebû

7,0 l/100 km. Stejnû jako ostatní benzinové motory je

vyzbrojena tfiícestn˘m katalyzátorem v˘fukov˘ch plynÛ.

Zcela nová dvoulitrová pohonná jednotka se systémem

pfiímého vstfiikování common rail byla na‰í spoleãností

vyvinuta s cílem dosáhnout pfiíznivûj‰í dopad jeho

provozu na Ïivotní prostfiedí a také s ohledem na

maximálnû úsporn˘ provoz. To nezabránilo tomu, aby

vozidlu poskytla velmi dobr˘ v˘kon a díky mohutnému

maximálnímu toãivém momentu 235 Nm v rozsahu

1800 aÏ 3200 ot/min také velkou dynamiku. 

Změny u modelu 2004:

Díky designovým úpravám čtyřdveřový sedan vyrostl

do délky o 15 mm na 4 525 mm. Ještě více se úpravy pro-

jevily u hatchbacku, jehož současná délka činí 4 520 mm,

což je o 20 mm více než u předchozího modelu. Z vněj-

ších rozměrů se u sedanu zvětšila ještě šířka o 5 mm

na 1 725 mm. V základní výbavě se na evropských trzích

mimo jiné objeví například protiblokovací systém ABS,

palubní počítač a centrální ovládání dveří. Ke zvýšení

bezpečnosti přispějí také senzory bezpečnostních pásů

na předních sedačkách, které kontrolují aktivaci no-

vých čelních airbagů. Interiér se může pochlubit

kvalitnějšími potahy, ergonomicky lepším uspořádáním

výraznějších ovládacích prvků, stejně jako zajímavým

barevným podbarvením palubní desky. Nabídku zvláštní

výbavy například obohatí široká litá kola o rozměru

195/60 R15, vyhřívaná a elektricky ovládaná vnější

zrcátka a boční airbagy.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE: 

Hyundai Elantra
Motor: 1.6 DOHC 2.0 DOHC CVVV 2.0 CRDi

Zdvihový objem (cm3) 1599 1975 1991

Max. výkon (kW//ot/min) 77/5800 105/6000 82,5/4000

Max. toč. mom. (Nm/ot/min) 143/4500 186/4500 235/1800-3200

Maximální rychlost (km/h) 182 208 190

Komb. spotřeba  (l/100km) 7,0 7,6 6,1

Rozměry (mm):

Verze vozu Délka Šířka Výška Rozvor Zavaz. prostor (l)

5dveřová,  5místní 4520 1720 1425 2610 415/1222

4dveřová,  5místní 4525 1725 1425 2610 415
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na cestě historie lantra

PRO DESIGN VOZU byly v prvních letech charakte-

ristické v˘raznû zaoblené hladké tvary s úzk˘mi protáh-

l˘mi svûtly. S jeho modernizací se stále zlep‰oval také

koeficient odporu vzduchu, kter˘ u nejnovûj‰ích modelÛ

klesl na Cx=0,33. K v˘znamn˘m vzhledov˘m zmûnám

do‰lo v roce 1999, kdy dostal vÛz v˘raz-

nûj‰í a dynamiãtûj‰í rysy. Ty si mnozí

fandové je‰tû vylep‰ují zajímav˘m face-

liftingem, kter˘ nabízí v Evropû fiada

specializovan˘ch firem. Objevíte nejen

zajímavû tvarované pfiední nárazníky,

ale také rÛzná pfiítlaãná kfiídla.

Prostorn˘ interiér vozu, kter˘ je urãen

pro pohodlnou jízdu pûti dospûl˘ch osob,

doznal bûhem více neÏ 10 let v˘razn˘ch

zmûn. Na první pohled je to patrné na volantu, kter˘

byl pÛvodnû tfiíramenn˘ a zmûnil se na ãtyfiramenn˘.

Ramena jsou optimálnû tvarována tak, aby mohl fiidiã

co nejlépe ovládat volant. 

V prvním období se automobil, jehoÏ délka ãinila

necel̆ ch 4,5 m, nabízel s fiadov˘m benzinov˘m ãtyfiválcem

o zdvihovém objemu 1,5 l a v˘konu 63 kW, kter˘ umoÏ-

Àoval vozidlu dosáhnout maximální rychlost pfies

160 km/h. VÛz se nemusel obávat ani hor‰ích silnic

a pfiekáÏek na nich, vÏdyÈ svûtlá v˘‰ka ãinila od poãátku

165 mm. Tuto v˘hodu si vozidlo zachovalo prakticky dodnes. 

Pro nároãnûj‰í fiidiãe byla k dispozici pohonná jednotka

o objemu 1,6 l, která umûla posunout ruãiãku rychlo-

mûru aÏ k hodnotû 190 km/h. Pro pohony byl v˘znamn˘

rok 1999, kdy se objevil dieselov˘ motor o objemu 1,9 l.

Dokázal ujet 100 km/h za ménû neÏ 6 l nafty. O rok

pozdûji obohatil nabídku turbodiesel s pfiím˘m vstfiiko-

váním, kter˘ pfii rozumné spotfiebû dokázal vyvinout

maximální rychlost 190 km/h. VÛz se prakticky od

poãátku nabízel jak s pûtistupÀovou mechanickou,

pro americk˘ trh potom zejména se ãtyfistup-

Àovou automatickou pfievodovkou. Bûhem let

se základní rozmûry automobilu zmûnily jen

nepatrnû. Proti pÛvodní verzi ta souãasná

vyrostla do délky o nûkolik cm na maximálních

4 525 mm. Souãasnû se zvût‰il také rozvor na

nynûj‰ích 2 610 mm. Spoleãnû s vylep‰e-

n˘m pérováním se tak v˘znamnû zlep‰ily

jízdní vlastnosti a stabilita vozidla, coÏ

oceníte zejména na hor‰ích silnicích.

Vozy Lantra/Elantra se stále dobfie prodávají nejen

jako nové, ale také jako ojeté. Potvrzuje to fiada inter-

netov˘ch serverÛ v rÛzn˘ch zemích, které nabízejí

automobily z druhé ruky. OceÀují zejména dobr˘

pomûr mezi uÏitnou hodnotou a jejich cenou, ale

také napfiíklad velmi pfiíznivé poji‰tûní.

Vůz nižší střední třídy Lantra vyrábíme ve společnosti Hyundai od října 1990.

Původně čtyřdveřová verze byla později obohacena o prostorné kombi

a pětidveřové provedení. Na některých trzích, včetně České republiky, ji nyní

nabízíme pod názvem Elantra.

lantraVůz se dvěmi jmény

na cestě historie lantra

Prostorný interiér vozu,
který je určen pro
pohodlnou jízdu pěti
dospělých osob,
doznal během více než
10 let výrazných změn.



inzerce
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na cestě XG



PŘEDNÍ PROJEKTOROVÉ SVĚTLOMETY s ãir˘m

krycím sklem jsou zasazené do chromovan˘ch rámeãkÛ

a spolu s elegantní a zároveÀ robustní maskou chladiãe

vzbuzují patfiiãn˘ respekt. V˘razné koncové svítilny

dodávají klasické zádi automobilu moderní vzhled.

Interiér se oproti pfiedchÛdci patfiiãnû zvût‰il. TvÛr-

ci si dali za cíl poskytnout cestujícím

maximální pohodlí a nabídnout jim pod-

mínky hodné luxusního vozu. Sedadla

jsou rozmûrná, anatomicky skvûle

tvarovaná a ãalounûná pravou kÛÏí. XG

se prodává v jediné verzi, ta je ale

mimofiádnû dobfie vybavená. Standardnû

obsahuje napfiíklad ãtyfii airbagy, ABS

s dûliãem brzdného úãinku a vypínateln˘

protiprokluzov˘ systém. Cestující dále

h˘ãká samoãinná klimatizace s ãidlem ãistoty vzduchu,

vyhfiívání pfiedních sedadel, tempomat, autorádio se

satelitní navigací a kompletní elektrov˘zbroj. Zavaza-

dlov˘ prostor je dobfie pfiístupn˘ a dostateãnû objemn˘ –

pojme aÏ 0,453 m3.

Zmûny se projevily také pod kapotou. PÛvodní

tfiílitrov˘ motor nahradil vidlicov˘ ‰estiválec 3.5 V6

145 kW. Vyspûl˘ motor je díky ãtyfiventilové technice

a promûnnému systému fiízení hodnû siln˘ a pruÏn˘

v ‰irokém pásmu otáãek a má sametov˘ bûh. Kabina

je odhluãnûná tak, Ïe na vás spolujezdci mohou i pfii

rychlé jízdû ‰eptat. Podvozek XG s pfiedními nezávisle

veden˘mi koly a víceprvkovou zadní nápravou je

hodnû komfortní, pfiesto se vÛz v zatáãkách témûfi

nenaklání. Nastavení podvozku pfiijde vhod zejména

pfii rychlé jízdû po dálnici, ale i po nerovné okresce se

bezmála pûtimetrov˘ Hyundai plavnû nese. 

Sedan vy‰‰í stfiední tfiídy Hyundai XG si lze koupit

za velmi zajímavou cenu 989 900 korun. TakÏe pokud

chcete luxusní automobil s maximální

v˘bavou a máte na nûj milión korun, jste

u nás rozhodnû na správné adrese.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE: 

Hyundai XG
Motor: 3,5i V6 24V DOHC

Zdvihový objem (cm3) 3497

Max. výkon (kW//ot/min) 145/5500

Max. toč. mom. (Nm/ot/min) 292/3500

Maximální rychlost (km/h) 230

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)                8,6 

Komb. spotřeba  (l/100km) 12,0 

Rozměry (mm):

Délka (mm) Šířka (mm) Výška (mm) Rozvor (mm) Zavaz. prostor (l)

4875 1825 1420 2750 453

Změny proti předchůdci:

Pod kapotou nahradila třílitrový motor o vý-

konu 138 kw silnější pohonná jednotka 3,5 l

a výkonu 145 kW. Vůz dostal designově

luxusnější rysy, zejména použitím výraznější

chromované masky, rámečků předních

světel, jinak tvarovaným zadním světlům a prolisu pro

umístění SPZ. Bezpečnost na předních sedačkách zvyšuje

systém, který zabraňuje zbytečnému spuštění airbagů při

nižších rychlostech. Kůží je potažena přední centrální opěrka

a sedačky dostaly ještě kvalitnější potahy. Ve složitých

dopravních situacích může řidič využít služeb satelitní

navigace. Reprezentativní vzhled vozu zvyšují široká hliníko-

vá kola 205/60 VR16, která se dodávají v základní výbavě.

Hyundai XG
Hyundai XG byl vytvořen především pro Nový svět. Vůz s korejským pasem

se ale ambicí nevzdává ani v srdci Evropy. Vrcholný sedan vyšší střední třídy

Hyundai XG byl zkonstruován s cílem uspokojit i tu nejnáročnější klientelu. 

na cestě XG
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Americká krása

Interiér se oproti
předchůdci patřičně
zvětšil. Tvůrci si dali
za cíl poskytnout
cestujícím maximální
pohodlí a nabídnout jim
podmínky hodné
luxusního vozu.
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DVĚ PRODEJNÍ A SERVISNÍ CENTRA v souãasnosti

jiÏ rodinné firmy Autostyl se nacházejí v severní

a v˘chodní ãásti Brna. KaÏdé z nich je tvofieno

autosalonem o rozloze 250 m2, kompletní servisní

a mechanickou dílnou, budovou pro

pfiíjem oprav, klempírnou, lakovnou

a prodejnou náhradních dílÛ. 

Rychlé a kvalitní servisní sluÏby

zaji‰Èuje v obou místech 15 dobfie

vy‰kolen˘ch servisních a technick˘ch

pracovníkÛ, ktefií si soustavnû zdoko-

nalují své znalosti a dovednosti.

Prodejem nov˘ch vozÛ se zab˘vá ‰est

zku‰en˘ch pracovníkÛ, ktefií pÛsobí

u firmy del‰í dobu. Perfektnû se orientují v celé ‰ífii

znalostí, které souvisí s prodejem vozidel jako je lea-

sing ãi poji‰tûní. 

Dobré technické zázemí a kvalitní pracovníci jsou

hlavními pilífii úspûchu. Díky tomu si od roku 1992

zakoupili zákazníci více neÏ 2 200 nov˘ch vozÛ Hyundai.

Rostoucí trend poptávky potvrzují i odváÏné plány.

„V leto‰ním roce chceme v brnûnském regionu prodat

300 nov˘ch vozÛ,“ fiíká Vûra Kukletová, jednatelka

spoleãnosti. 

Nejvíce pfiitom sázejí na úspû‰n˘ Getz,

kter˘ je doslova hitem na ãeském trhu.

Pro v˘voj poptávky je charakteristické, Ïe

zákazníci své nové vozy co nejvíce vylep‰ují.

Stále více vyuÏívají moÏnosti zakoupení

a následné montáÏe ‰iroké ‰kály doplÀkÛ

a pfiíslu‰enství. 

Své úspûchy opírají v Autostylu také

o co nejlep‰í vztah ke klientÛm. Soustavná

a kaÏdodenní práce s nimi pfiiná‰í své

ovoce. „Na‰e filozofie je zaloÏena na spolupráci

a mnohdy aÏ kamarádském vztahu vÛãi zákazníkovi,“

vysvûtluje Vûra Kukletová. Takov˘ klient se potom do

dealerství rád vrací. A to nejen pro dal‰í nová vozidla,

ale tfieba jen tak na kávu nebo prohodit pár slov

o záÏitcích z dovolené. 

Brněnská společnost Autostyl prodává velmi úspěšně vozy Huyndai od roku

1992. O tom, že se jí daří dobře, svědčí skutečnost, že v roce 1997 otevřela

vedle své centrály v Židenicích druhé prodejní a servisní centrum v Králově Poli.

na cestě autostyl Brno

autostyl Brno
Zákazník je kamarád

„Naše filozofie je
založena na spolupráci
a mnohdy až
kamarádském vztahu
vůči zákazníkovi,“
vysvětluje Věra
Kukletová.



inzerce
Pirelli



NYNÍ JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI skuteãnou lahÛdku.

Do ãesk˘ch ulic vyjíÏdí speciální edice vozÛ Terracan

Apache, které byly inspirovány nesmrtelnou indián-

skou legendou. Limitovaná série 100 kusÛ bude mít

pod kapotou motor o zdvihovém objemu 2,9 l CRDi,

v˘konu 110 kW a mohutném toãivém momentu

333 Nm pfii 2000 ot/min.

Tyto impozantní, ale zároveÀ velmi elegantní vozy

budou se svou témûfi pûtimetrovou délkou a v˘‰kou

1,84 m skuteãnû k nepfiehlédnutí. K v˘raznému vzhledu

pfiispívají také chromovaná zrcátka a pfiední maska,

kter˘mi se Apache odli‰uje od standardních verzí. Vel-

kou pozornost si zaslouÏí také jejich interiér. Vysoká

sedadla ãalounûná kÛÏí jsou vyhfiívaná a velmi poho-

dlná, fiidiãovo má elektrické polohování. Luxusní

a komfortní prostfiedí kabiny dotváfií palubní deska

obloÏená imitací dfieva, elektricky fiízená klimatizace,

‰est reproduktorÛ audiosoustavy a kÛÏí potaÏená

páka automatické pfievodovky. Velká zpûtná chromovaná

zrcátka jsou elektricky polohovatelná a vyhfiívaná.

U off-roadÛ je v‰ak nejdÛleÏitûj‰í, Ïe díky pfiifiaditel-

nému systému 4x4 a rámové konstrukci je Terracan

Apache schopen zdolat i ten nejnároãnûj‰í terén. A to

bez ohledu na zátûÏ. Nezalekne se pfiitom ani velmi

pfiíkrého stoupání do 40 %.

Hyundai Terracan se mezi vozy off-road určitě neztratí. Není to pouze díky

velikosti, ale také proto, že jsme ho vyzbrojili výkonným a dynamickým

pohonem, stejně jako dobrou průchodností v náročném terénu.
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Auto hodné náčelníka

na cestě terracan apache

Terracan 2.9 CRDi Apache

nespoutaný



PRÁVĚ PROTO JSME HO VYBRALI jako jméno

pro auto nového segmentu SUV — automobil, kte-

r˘ je na hranici mezi osobními a terénními vozy.

âesky mu fiíkáme sportovnû uÏitkov˘ vÛz. Míjíme

je ve mûstech, na pikniku u jezera nebo

v horách. OceÀujeme jejich v‰estrannost. Mezi

lidmi musí mít pûkn˘ design, ve mûstû musí

nabídnout dobr˘ v˘hled a bezpeãí, u vody potfie-

bujeme variabilitu úloÏného prostoru a v horách

zase pohon v‰ech kol. To v‰e vám poskytuje ná‰

elegantní vÛz Hyundai Santa Fe. V terénu vÛz

skuteãnû nemá problém. Snadno se rozjede i na

kluzkém povrchu bez vût‰ího protoãení kol.

MÛÏete si vybrat ze ãtyfi pohonn˘ch jednotek.

Benzinové motory mají zdvihov˘ objem 2,4 l a 2,7 l,

zatímco velmi úsporné dieselové pohony 2,0 l

jsou v provedení CRDi a CRDi-VGT. 

Dvoulitrov˘ vznûtov˘ ãtyfiválec nabízí maximální

v˘kon 92 kW a nejvy‰‰í toãiv˘ moment ze v‰ech

nabízen˘ch pohonn˘ch jednotek pro vÛz Santa Fe.

Dal‰í v˘hodou je, Ïe ho poskytuje v zajímavém

rozsahu otáãek. Tím motor dodá vozu dostatek

síly a dynamiky pro rychlou jízdu na silnici i pfii

zdolání tûÏkého terénu. Pfiitom kombinovaná

spotfieba motoru 2,0 CRDi-VGT je velmi pfiíznivá,

kdyÏ ãiní pouh˘ch 7,5 l/100 km.

Santa Fe je velmi pohodlné auto. Patfií mezi

nejprodávanûj‰í modely ve své kategorii. S nov˘mi

úpravami dieselov˘ch motorÛ se dostává do

je‰tû lep‰ího svûtla. Urãitû oceníte rychlej‰í

reakce, které jsou patrné zejména v nízk˘ch

otáãkách.
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Auto na hranicích

na cestě santa fe

Santa Fe je staré, legendami opředené město, ležící na hranici Mexika a USA.

Už jeho název v sobě nese cosi zvláštního, nějaký náboj mezi nebem a zemí.

Překračuje hranice. 

Santa Fe
všestranný
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na cestě off road days

Kdo zavítal poslední květnovou neděli do bývalého vojenského prostoru

u Milovic, mohl narazit na desítky vozů Hyundai Santa Fe a Terracan. Ve spo-

lupráci s časopisem OFFROAD a společností 24hours agency jsme tam

uspořádali první sraz — HYUNDAI OFFROAD DAY.

v terénu
Poprvé řádili v terénu

ZA NÁDHERNÉHO SLUNEČNÉHO DNE pfiijela do b˘va-

lého vojenského cviãi‰tû tfiicítka nale‰tûn˘ch vozÛ Hyundai.

Po obãerstvení a krátké prezentaci se posádky vydaly za

neznám˘m dobrodruÏstvím. TraÈ jsme pfiipravili tak, aby

si majitelé vozÛ mohli potvrdit, Ïe jejich

miláãci nejsou urãeni jen na asfaltové

silnice, ale Ïe si umí poradit i v terénu.

Na patnáctikilometrovém okruhu jsme

pfiipravili pro úãastníky deset povinn˘ch

zastávek, kde odborní instruktofii dohlíÏeli

na plnûní rÛzn˘ch úkolÛ. 

Asi s nejvût‰ím ohlasem se mezi

úãastníky setkal slalom mezi brankami

v tûÏ‰ím terénu, projetí dráhy na ãtyfikolce

ãi v˘mûna rezervního kola na stafiiãkém vojenském

UAZ voze. Vrcholn˘m záÏitkem byla jízda poslepu

za pomoci navigace spolucestujících. 

Mnozí závodníci poznali, Ïe jejich auta skuteãnû

mohou bez problémÛ jezdit pfiimûfien˘m terénem.

Nûktefií v‰ak pfieslechli, kdyÏ je instruktor varoval, Ïe

musí b˘t opatrní a jezdit pomalu. Odnesl to po‰krában˘

lak nûkolika závodících vozÛ nebo ohnuté stupaãky

ãtyfikolek. V‰ichni se ale nakonec shodli, Ïe drobné

nehody patfií k závodÛm v terénu. 

V bohatém programu jsme nezapomnûli ani na ty

nejmen‰í. Zúãastnûné dûti zdatnû prohánûly

dûtskou závodní buggy z dílny Milana

Havla. NeÏ jsme vyhlásili koneãné v˘sledky,

obãerstvení majitelé vozÛ Hyundai si mohli

vyzkou‰et jízdu v obrnûném transportéru.

Pak jsme je‰tû jednou pozvali v‰echny do

cateringového stanu, kde jsme tûm nejlep-

‰ím pfiedali vítûzné poháry. Samozfiejmû

pfiitom hodnû stfiíkalo ‰ampaÀské, zejmé-

na na hlavy vítûzÛ. Absolutní vítûz si od-

nesl jako hlavní cenu univerzální skládací náfiaìov˘

systém Gerber v hodnotû 6 000 korun.

Moc nás potû‰ilo, Ïe bûhem louãení se fiada závod-

níkÛ vyslovila pro pokraãování zapoãaté tradice závodÛ

v terénu, nebo dokonce zorganizování expedice, která

bude u‰ita na míru pro terénní vozy na‰í znaãky.

Nechme se pfiekvapit!

V bohatém programu
jsme nezapomněli ani
na ty nejmenší.
Zúčastněné děti zdatně
proháněly dětskou
závodní buggy z dílny
Milana Havla. 



pneu

ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU, pfiedev‰ím více ãasu

tráveného mimo mûstské aglomerace, se projevuje

v rostoucím zájmu nejen o klasické terénní vozy, ale také

o automobily stále populárnûj‰í kategorie SUV. Ty jsou

urãeny nejen do mûstského provozu, ale také do volné

pfiírody za sportem a odpoãinkem. Registrujeme tento

trend zejména v USA, kde pfiipadá na tyto vozy, vãetnû

provedení pick up, více neÏ tfietina v‰ech prodejÛ.

Také v Evropû i âR jejich prodeje stoupají, coÏ nám

potvrzuje zájem o na‰e vozy Santa Fe a Terracan.

Majitelé rÛzn˘ch typÛ vozÛ do terénu od nich jiÏ

bûÏnû vyÏadují, aby na silnici uhánûly rychlostí blíÏící

se klasick˘m osobním vozÛm, ale aby nabízely

pfiibliÏnû stejnou kvalitu jízdy a co nejniÏ‰í hluk.

Souãasnû si v‰ak musí poradit s rÛzn˘m povrchem –

od trávy pfies písek a bláto aÏ po nerovné kamenité

povrchy. Pfii navrhování pneumatik urãen˘ch do terénu

je proto velmi dÛleÏit˘ nejen správn˘ dezén, ale také

namíchání smûsi. Ta musí odolávat nejen otûru, ale

také stálé hrozbû proraÏení.

Na tyto i dal‰í poÏadavky myslí svûtoví v˘robci

pneumatik, ktefií pfii jejich v˘voji stále více vyuÏívají

v˘poãetní techniku. Ta umoÏÀuje vyvinout optimální

sloÏení materiálu i dezén pfiímo na poãítaãi. Zatímco

v minulosti potfiebovali v˘zkumníci testovat stovky

a tisíce kilometrÛ k tomu, neÏ uvolnili pneumatiku

do sériové v˘roby, dnes jim k tomu podle odborníkÛ

francouzské spoleãnosti Michelin staãí díky poãítaãÛm

ménû neÏ 20 km.

Také ve v˘robní technologii se toho hodnû zmûnilo.

Pfiíkladem jde zejména italská spoleãnost Pirelli, která

se mÛÏe pochlubit plnû robotizovan˘mi pracovi‰ti. Na

plo‰e 350 m2 roboti provádûjí operace celého v˘robního

cyklu tempem, které nemá v tomto prÛmyslovém

odvûtví obdoby. UmoÏÀuje to zkrátit celkov˘ tok

materiálu v˘robním procesem z tradiãních 3 —6 dní

na pouh˘ch 72 minut. Na robotizované lince se nyní

vyrábí také zajímavá novinka Pirelli Scorpion STR.

Také díky speciálnímu nízkému profilu a tvaru dezénu

lze tuto pneumatiku pouÏívat po cel˘ rok. Na silnici se

vyznaãuje nízkou hluãností i pfii vysok˘ch rychlostech,

v terénu se potom mÛÏe fiidiã spolehnout na její

v˘borné chování za sucha i za mokra a v neposlední

fiadû na del‰í Ïivotnost.
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na cestě obutí do terénu

Automobily, které jezdí nejen po silnicích, ale i ve volném, někdy hodně

náročném  terénu, musí volit speciální obutí, stejně jako je volí turisté, běžci

a zejména  horolezci.

Obutí do terénu
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na cestě ?

Řidič roku
inzerce?



vstúpte
Určite si vyberiete

SPOLOČNOSŤ AUTO PALACE BRATISLAVA (APB) sa

v hlavnom meste Slovenska zaoberá predajom znaãiek

Hyundai a Mazda. Nachádza sa neìaleko centra mesta,

na hlavnom cestnom Èahu smerom na

nov˘ diaºniãn˘ privádzaã, ale aj smerom

na juh Slovenska. Rovn˘ch 400 m2

predajnej plochy predstavuje aktuálnu

ponuku Hyundai v‰etk˘m záujemcom

o tieto vozidlá. 

„S predajom vozidiel Hyundai sme

zaãali potom, ako od marca 2001 vzala

do rúk dovoz tejto znaãky na Slovensko

spoloãnosÈ Hyundai Motor SK,“ hovorí

o vzniku bratislavskej predajne a o jej ãinnosti jej

konateº Anton Strnad. 

Od roku 2002 funguje tieÏ showroom na Mierovej

ulici v Bratislave, v ktorom zákazníkom ponúkajú v‰etky

modely znaãky - samozrejme aj v podobe skú‰obnej

jazdy. T˘m, Ïe sa modelov˘ rad Hyundai neustále

roz‰iruje o nové, atraktívne vozidlá, rastie aj poãet

zákazníkov a tak sa s pribúdajúcim mnoÏstvom práce

zvy‰uje aj poãet zamestnancov. „Na‰im cieºom je vyjsÈ

v ústrety kaÏdému, teda in˘m slovom – záleÏí nám na

spokojnosti súãasn˘ch a budúcich majiteºov vozidiel

Hyundai,“ vysvetºuje Anton Strnad.

V roku 2002 odovzdala spoloãnosÈ

APB svojim zákazníkom 195 vozidiel znaãky

Hyundai a tento rok to bolo uÏ koncom júla

141 vozidiel. Z toho je jasné, Ïe rok 2003

ukonãí s v˘razn˘m nárastom predaja. APB

poskytuje svojim zákazníkom aj ìal‰ie sluÏ-

by – prenájom vozidiel z vlastnej poÏiãovne,

‰irok˘ v˘ber doplnkov pre vozidlá, alebo

odkúpenie star‰ích vozidiel za protihodnotu.

ZároveÀ si záujemcovia o vozidlá môÏu vybraÈ lea-

singovú spoloãnosÈ, prostredníctvom ktorej si kúpia

auto na splátky. APB má zmluvy takmer s kaÏdou

leasingovou spoloãnosÈou na Slovensku. V neposlednom

rade spoloãnosÈ zabezpeãuje aj poistenie motorov˘ch

vozidiel spojené s konzultáciou a poradenstvom.

Pre príjemnej‰í pobyt v aute nech˘ba ani veºk˘ v˘ber

autorádií od renomovan˘ch znaãiek.

Značku Hyundai v súčasnosti na Slovensku predávajú trinásti autorizovaní

predajcovia. Číslom jeden nielen v tomto zozname, ale aj v predajných

výsledkoch je díler sídliaci v Bratislave.
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na cestě auto palace bratislava

Tým, že sa modelový
rad Hyundai neustále
rozširuje o nové,
atraktívne vozidlá,
rastie aj počet
zákazníkov.



inzerce castrol



USEDNĚTE DO POHODLNÉHO SEDADLA H–1 s pfií-

jemn˘mi potahy, uchopte do rukou mohutn˘ v˘‰kovû

nastaviteln˘ volant a hned oceníte vysokou kvalitu

a úãelnost provedení interiéru. Nechybí v nûm elek-

trické ovládání zpûtn˘ch zrcátek ãi pfiedních oken.

Pro dobrou manipulaci s pfiepravovan˘m nákladem

jsou u uÏitkov˘ch vozÛ velmi dÛleÏité zadní dvefie.

V pfiípadû del‰ího rozvoru je vozidlo vybaveno kfiídlo-

v˘mi dvefimi, u krat‰ího rozvoru jsou dvefie vyklápûcí. 

Inovaci v podobû kfiídlov˘ch dvefií oceníte zejména

v pfiípadû omezeného prostoru kolem automobilu pfii

nakládání. Tyto dvefie umoÏÀují napfiíklad zajet aÏ

tûsnû k nákladové rampû a rovnûÏ v˘raznû usnadÀují

a zrychlují nakládání a vykládání tûÏk˘ch pfiedmûtÛ.

Vybrat si mÛÏete ze dvou v˘konn˘ch dieselov˘ch

motorÛ o zdvihovém objemu 2,5 l (základní provedení

TCI o v˘konu 74 kW a moderní common rail CRDi

o v˘konu 103 kW). Lehké uÏitkové vozy H-1 nabízíme

v ‰iroké paletû modelÛ a moÏností, takÏe si mÛÏe

vybrat podle sv˘ch potfieb i ten nejnároãnûj‰í zájemce.

Kromû provedení van, které má kabinu pro tfii nebo

‰est osob, se H-1 nabízí jako truck v úpravû pouze

s podvozkem nebo jako valník. Tyto varianty jsou

vyzbrojeny motorem TCI. Dále je v nabídce bus pro

devût osob, nebo pro sedm osob s pohonem 4x4. Obû

moÏnosti se dodávají s motorem CRDi.

Víceúčelový automobil H-1 přitahuje na první pohled moderně řešenou aerodyna-

mickou karoserií. Zájem o něj stoupne ve chvíli, kdy potenciální zákazník zjistí,

že se nabízí v četných variantách určených k přepravě nákladu i osob.
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Dodávka
s vlastnostmi
osobního vozu

Dodávka
s vlastnostmi
osobního vozu

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE: 

Hyundai H-1
Motor: 2,5D TCI 2,5 CRDi

Zdvihový objem (cm3) 2476 2497

Max. výkon (kW//ot/min) 74/3800 103/3800

Max. toč. mom. (Nm/ot/min) 226/2000 314/2000-3000

Spotřeba  (l/100km)

cyklus kombinovaný 9,1 8,7



Z BRATISLAVY JE TO LEN NA SKOK do ìal‰ích

troch krajín - Rakúska, Maìarska a âiech. Nie je to

tak dávno, keì kaÏd˘ roden˘ Bratislavãan hovoril

tromi jazykmi - nemecky, slovensky a maìarsky.

Bratislava bola vÏdy mestom rôznych kultúr s veºkou

náboÏenskou toleranciou. Na jednej ulici vedºa kato-

líckeho dómu sv. Martina bola Ïidovská synagóga

a o pár desiatok metrov ìalej si po po-

ráÏke Turkov mohamedánski obchodníci

postavili me‰itu. Dnes sa Bratislava

rozprestiera na oboch brehoch Dunaja,

je hlavn˘m mestom Slovenskej republiky

a má tri‰tvrte milióna obyvateºov.

S historick˘m v˘vojom sa menil i názov

mesta. Bavorsk˘ kronikár Aventinus

pí‰e, Ïe roku 805 dal Vratislav opraviÈ

hrad a dal mu meno Wratisslaburgium.

Bitka pri Bratislave roku 907 sa v Salzbursk˘ch

spisoch uvádza ako bitka pri Braslavespurchu, ãiÏe

pri Braslavovom hrade. Prv˘ uhorsk˘ kráº ·tefan I.

dal raziÈ mincu s názvom Preslavva civvitas. PouÏíval

sa latinsk˘ názov mesta Posonium, nemeck˘ Press-

burg, maìarsk˘ Pozsony a star˘ slovensk˘ Pre‰porok.

Názov Bratislava sa zaãal pouÏívaÈ skupinou okolo

ªudovíta ·túra od polovice 19. storoãia.

Mimoriadnym oÏivením pe‰ej zóny v Bratislave sa

r˘chlo stali nové plastiky: âumil, Napoleónsky vojak

a Schöner Náci. Schöner Náci je socha venovaná

legendárnej postave starej Bratislavy - Ignácovi

Lamarovi, omnoho známej‰iemu pod menom

Schöner Náci. Tak ako sa patrí, Náci v‰etk˘ch víta

pri vstupne na legendárne Korzo, po ktorom chodil

dennodenne cel˘ svoj Ïivot. Populárny je aj âumil

na kriÏovatke ulíc Rybárska brána, Panská a Lau-

rinská. Je to pravdepodobne jeden z najãastej‰ie

fotografovan˘ch obyvateºov Bratislavy. Napoleónsky

vojak predstavuje memento toho, Ïe takí vojaci

ostreºovali Bratislavu z PetrÏalky v roku 1809. 

Pod Michalskou bránou púta pozornosÈ nult˘

kilometer s názvami svetov˘ch metropol a ich vzdia-

lenosÈou od Bratislavy. Tak napríklad do Budape‰ti

je presne 165 km, do Moskvy 1635 km a do Tokia

9142 km. Pôvodnú korunovaãnú cestu,

ktorou museli kedysi prejsÈ panovníci

so svojím sprievodom ako súãasÈ

korunovaãného ceremoniálu, znaãí od

roku 2000 priamo v dlaÏbe 178 mal˘ch

platní z mosadze v tvare kráºovskej

koruny.

Srdcom Bratislavy je zachovaná

ãasÈ starého mesta. MoÏno neviete, Ïe

veºká ãasÈ centra padla za obeÈ

megalomanskej stavbe Mosta SNP poãas socializmu

a vtedy len zázrakom ostal stáÈ Dóm sv. Martina.

PozornosÈ turistov aj domácich sa dnes sústredí

najmä na Hviezdoslavovo námestie, Hlavné námestie

a hrad. Prvé spomínané námestie je po rekon‰trukcii

a ãaro mu dodávajú dominanty ako Slovenské

národné divadlo s Ganymedovou fontánou, vynoven˘

Hotel Carlton, Kernov dom, Pálffyho palác, Trojiãn˘

stæp a Hviezdoslavov pomník. Na Hlavnom námestí

nájdete Maximiliánovu fontánu, Starú radnicu,

Apponyiho palác, Jeszenákov palác, Palugyayov

dom, Kutscherfeldov palác, Palác miestodrÏiteºskej

rady a veºa iného. Na hrad vraj v roku 2005 pôjde

lanovka. Zatiaº si môÏete v historick˘ch miestnostiach

hradného paláca pozrieÈ expozíciu Klenoty dávnej

minulosti Slovenska, 85 metrov hlbokú hradnú

studÀu alebo sa prejsÈ hradnou záhradou. Práve

z nej je asi najkraj‰í v˘hºad na Bratislavu.

Patrí medzi najrýchlejšie rozvíjajúce sa metropoly strednej Európy a počas

posledných rokov je čoraz obľúbenejším miestom pre prechádzky večne

zvedavých turistov. Okrem známeho hradu má zrekonštruované centrum

s množstvom uličiek, kde sa medzi historickými budovami veľmi príjemne

sedí pri káve a dobrom zákusku.
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krásavica
Dunajská krásavica

1), Kulturní dominantou Bratislavy je Slovenské národní divadlo  2) Michalská ulice láká řadou stylových restaurací a obchodů
3) Centrum slovenské metropole je určeno převážně chodcům 4) Pěší zónu oživuje plastika napoleonského vojáka

Pozornosť turistov
aj domácich sa dnes
sústredí najmä
na Hviezdoslavovo
námestie, Hlavné
námestie a hrad.  
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1)

2) 3)

4)



NAŠE PŘEHLEDNÁ HLAVNÍ STRÁNKA poskytuje celou

fiadu informací o vozech ãi poskytovan˘ch sluÏbách.

Kliknûte tfieba na slovo Autosalon a získáte úplnou

nabídku vozÛ Hyundai – od osobních pfies terénní aÏ

po lehké uÏitkové. Rychle se mÛÏete seznámit

s charakteristikou kaÏdého vozu,

technick˘mi údaji, bezpeãnostními

parametry, stejnû jako nabídkou

barev a cen. SvÛj zvolen˘ vÛz si

mÛÏete sami sestavit v˘bûrem mo-

toru, vybavení, barvy a dal‰ích

parametrÛ.

Na‰e webové stránky vám velmi

rychle pomohou získat pfiehled

o prodejcích vozÛ Hyundai v celé âR. Dealerská síÈ je

prakticky dûlená podle krajÛ, takÏe si rychle

vyhledáte toho nejbliÏ‰ího, nebo pro vás nejv˘hodnûj‰ího.

Se v‰emi mÛÏete komunikovat nejen telefonicky ãi

faxem, ale také stále populárnûj‰ím e-mailem. ¤ada

dealerÛ jiÏ má vlastní webové stránky, na kter˘ch

podrobnû informuje o své nabídce a sluÏbách.

Jako potenciální zákazník získáte na webové stránce

potfiebné informace o leasingu, kter˘ nabízí Hyundai

ve spolupráci s âSOB Leasing. OkamÏitû si pfiitom

mÛÏete spoãítat orientaãní v˘‰i splátek, jejichÏ pfiesnou

hodnotu potom rychle doladíte pfii koupi vozidla.

Na‰e stránky se vám urãitû vyplatí nav‰tûvovat

pravidelnû. Pfiiná‰ejí totiÏ rÛzné sezónní prodejní

akce, kdy je fiada vozÛ nabízena za zv˘hodnûné ceny

nebo se zajímav˘mi dárky. KdyÏ

se zajímáte o nové vozy a nejdfiíve

si chcete prostudovat prospekty,

nemusíte jezdit k prodejci. Staãí,

abyste vyplnili jednoduch˘ dotazník

a poÏadované informace obdrÏíte

po‰tou.

V pfiípadû, Ïe jste fanou‰ci znaãky

nebo chcete jen nûkomu udûlat

radost, mÛÏete zakoupit fiadu propagaãních nebo dár-

kov˘ch pfiedmûtÛ s logem Hyundai – od dûtsk˘ch

hraãek, pfies praktické vûci jako hodinky, de‰tníky,

ãepice ãi triãka. To v‰e a fiadu dal‰ích vûcí si mÛÏete

objednat na dobírku pfies poãítaã.

Webové stránky jsou jako Ïiv˘ organismus a stále

se vyvíjejí a zdokonalují. Na‰í snahou je co nejlépe

a nejrychleji informovat v‰echny zájemce o vozy Hyundai

a nabídnout jim maximum informací a sluÏeb také

v elektronické podobû.

Bez kvalitních webových stránek se dnes nemůže dynamicky rozvíjet žádná

firma. Stačí pár kliknutí myší, abyste na svém počítači zjistili, že jsme tuto

pravdu ve společnost Hyundai Motor CZ dobře pochopili.

Naše webové stránky vám velmi rychle
pomohou získat přehled o prodejcích
vozů Hyundai v celé ČR:
www.hyundaimotorcz.cz
Pro poskytnutí aktuálních informací
zákazníkům jsme zřídili samostatnou
webovou stránku www.getz.cz
pro stále úspěšnější rodinný vůz Getz.
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internet
Elektronický most k zákazníkovi



Týdeník Profit:
POD TITULKEM „HYUNDAI SANTA FE je pûkn˘ pro oko

i v terénu“, pí‰e ekonomick˘ t˘deník Profit o tomto

zajímavém voze. Pozoruhodnû odváÏné mladé linie auto-

mobilu, kter˘ sice není stoprocentnû plnokrevn˘m off-

-roadem, ale prostoupí lehãím terénem, potû‰í oko

nejen zvenãí. I praktick˘ interiér vyznává zásadu: jen

ne Ïádné strohé ostré pozdravy továrního lisu. Pfii prvním

pohledu zaujme tvÛrcÛv nedostatek respektu k vÏit˘m

liniím terénních vozÛ. Santa Fe si s tím ale hlavu nelá-

mal a naopak svou snahou poslouÏit co nejvíce bûÏné-

mu ãlovûku, kter˘ pfii cestû za prací nebo zábavou vjede

do terénu jen pfiíleÏitostnû, do‰el aÏ témûfi ke kompro-

misu s SUV, konstatuje t˘deník. Podobnû jako exteriér

je i interiér tvofien pfiátelsky zaoblen˘mi liniemi

a dÛleÏitost fiidiãe nepfieceÀují Ïádné pfiehnanû v˘razné

off-roadové ovladaãe. Jízdní vlastnosti vozu s citelnû

lehãím odpruÏením, kter˘ ale jinak ukázkovû drÏí stopu,

jsou smûfiovány více na silnici, kde se chová velmi

pohodlnû a vzbuzuje dojem bezpeãí. Samostatnou

kapitolou automobilu Santa Fe je zavazadlov˘ prostor,

kter˘ je pfiístupn˘ jak v˘klopn˘m zadním oknem, tak

i pát˘mi dvefimi, informuje Profit.

na cestě napsali o nás

SPOLEČNOST HYUNDAI představila na zářijovém

autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem velmi zajímavou

studii CCS. Necelé čtyři metry dlouhý vůz s emotivně

řešenou karoserií a luxusně a vzdušně provedeným inte-

riérem pro čtyři osoby je odvozen od úspěšného Coupe.

Pevná, elektricky stahovací střecha, byla vyvinuta špič-

kovou německou společností Karmann. Podle počasí

může posádka volit ze tří poloh střechy – zatažené, otev-

řené nebo úplně schované. Změny lze provádět pomocí

dvou tlačítek. Vůz pohání osvědčený motor Delta 2,7 l V6,

který nabízí výkon 122,9 kW a točivý moment 145,1 Nm.

Ovládá se buď šestistupňovou mechanickou, nebo čtyř-

stupňovou automatickou převodovkou řízenou systé-

mem Shiftronic, který vznikl ve spolupráci se společností

Porsche. Maximální rychlost studie CCS je 218 km/h.

napsali o nás

Z dopisu manželů
Jiráskových
KDYŽ JSME SE V ROCE 1994 ROZHODLI pro koupi vozu

Hyundai Accent, vybírali jsme podle prospektÛ a vlast-

ních kritérií. Pfii rozhodování, u kterého prodejce Hyundai

koupíme nov˘ automobil, hrál hlavní roli internet. Jako

nejlep‰í jsme vyhodnotili stránky firmy Auto Hoffmann

v Kolínû-Kutlífiích. Kolínská firma nás zaujala pfiedev‰ím

pravidelnou aktualizací údajÛ s maximálním intervalem

do jednoho mûsíce, pfiehledností jednotliv˘ch stránek,

aktuální nabídkou ze skladov˘ch zásob ãi nabídkou

dal‰ích doprovodn˘ch ãinností a sluÏeb zákazníkÛm. Na

základû tûchto informací jsme usoudili, Ïe takto pracující

firma má zájem o své zákazníky. Proto jsme ji zvolili jako

místo pro koupi nového Accentu, kde jej rovnûÏ budeme

pravidelnû svûfiovat do servisní péãe. 

Vzrušující studie
z Frankfurtu
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Internetový server idnes:
FACELIFTOVANÝ ACCENT SI DĚLÁ AMBICE stát se

štikou na tuzemském trhu, napsal internetový server

idnes. S konkurencí bojuje především velmi zajímavou

cenou — v základu méně než 300 tisíc korun a bohatou

výbavou. Největší změny se udály ve vnějším vzhledu

vozu. Nová, výraznější přední část automobilu učinila vůz

nápadnější a modernější. Nová generace Accentu dostala

atraktivnější kabát. Na rozdíl od svého předchůdce, který

hýřil oblinami, má ostřeji řezanou přední a zadní partii. Při

pohledu z boku zaujme výrazný prolis, který se postupně

rozchází se spodní hranou bočních oken. Základní profil

hatchbacku však zůstal zachován, uvádí idnes. Vedle

vzhledu ocenil server volbu nabízených motorů, boha-

tou základní výbavu, rozměrný zavazadlový prostor

a zajímavý poměr mezi cenou a užitnou hodnotou.



soutěž
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na cestě dětská soutěž

ROZHODLI JSME SE vám v tom pomoci. Jediné, co

musíte udûlat, je, aby se va‰e dítû zúãastnilo soutûÏe

o nakreslení nejhezãího obrázku. Jeho hlavním hrdinou

má b˘t vÛz Getz, kter˘ je nejprodávanûj‰ím automo-

bilem znaãky Hyundai na ãeském trhu. Sv˘mi skrom-

nûj‰ími vnûj‰ími rozmûry, ale naopak pfiekvapivû

prostorn˘m interiérem, je Getz ideálním vozidlem pro

mladé a dynamické rodiny. Ty tráví hodnû volného

ãasu na v˘letech do pfiírody ãi na cestách za historick˘mi

památkami a zajímavostmi.

Nechte své dítû nakreslit obrázek, na kterém by

zachytilo místo, kam by si rádo vozem Getz vyjelo.

Napfiíklad k babiãce na venkov, za bílou paní na nûjak˘

zajímav˘ hrad, na houby do lesa ãi tfieba nûkam k vodû.

Automobil Getz by mohl na stfie‰ním nosiãi vézt tfieba

kolobûÏku, horská kola ãi lyÏe. NezáleÏí na tom, zda

bude kresba provedena tuÏkou, barviãkami nebo

vodov˘mi barvami.

Jak se slu‰í v kaÏdé soutûÏi, samozfiejmû jsme

nezapomnûli ani na odmûny pro vítûze. Pro autory

nejlep‰ích obrázkÛ jsme pfiipravili zajímavé ceny, které

urãitû potû‰í milovníky zimních sportÛ. Vítûzové obou

vûkov˘ch kategorií obdrÏí krásné lyÏe s vázáním. Kdo

obsadí druhé pfiíãky, vyhraje brusle a v˘herci tfietích

cen si odnesou sánû.

Dûtská soutûÏ je rozdûlena do dvou kategorií:

do 10 let a do 15 let. Termín uzávûrky soutûÏe:

30. listopadu. V˘kresy posílejte na adresu:

HYUNDAI Motor CZ, Bucharova 1186/16, 155 00

Praha 5 a dopisní obálku v˘raznû oznaãte nápisem:

Dûtská soutûÏ. V˘sledky soutûÏe budou zvefiejnûny

v pfií‰tím ãísle ãasopisu Na cestû a na na‰í webové

adrese www.hyundaimotorcz.cz 

Kdo by si z nás dospělých motoristů nevzpomněl na chvíli, kdy nás vzal otec,

nebo někdo z příbuzných či známých na zajímavý výlet autem? Nyní můžete

zjistit, kam by rády vyrazily vaše děti.

Splňte dětem zimní sen



inzerce Sony
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ČSOB LEASING


