
Vyberte si 
Q-SERVICE

pokračování na straně 2

>> str. 6

Mé cesty s Q-SERVICE 
Assistance
Kateřina Poláková je známá 
blogerka a cestovatelka.

Emise a legislativa 
S Liborem Fleischhansem 
o stavu emisních kontrol 
v naší zemi. >> str. 8

Jste fanoušek aut a motorismu?
Přiznám se, že úplný nadše-

nec do aut nejsem. Vlastně ani 
moc nerozumím systému jejich 
nejrůznějších písmen a  čísel. 
Když se mně někdo zeptá, jaké 
mám auto, řeknu mu značku 
a tím to končí.  

>> str. 23
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S Batmanem nejen o autech

Co vás čeká na STK
Projít technickou kontrolou je 
pro jízdu naprostý základ. 
Na co si dát pozor?

>> str. 22

Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři, 

podzim je tady, ale letos bude 
mít stejně jako každé čtyři roky 
poněkud jiné grády. Je to z toho 
důvodu, že nás 20. a 21. října če-
kají parlamentní volby. Strany se 
předhánějí o voličovu přízeň, sli-
bují všechno možné, točí o sobě 
motivační, ale z  pohledu voliče 
často legrační videa a s občany 
se beseduje nejen v televizi, ale 
doslova na  každém kroku. Sot-
va první volební dostih skončí, 
začne další volební útok na naše 
smysly – tentokrát přímo pre-
zidentský! Volby prezidenta re-
publiky proběhnou v lednu 2018 
a upřímně přiznávám, že na jejich 
výsledek jsem také velmi zvěda-
vý. Zřejmě úplně stejně jako vět-
šina z vás.

Napadá mě proto, že v tomto 
čase potřebujete v první řadě ně-
jakou jistotu. Věřím, že v oblasti 
péče o vaše auta jsou jí perfektní 
služby, jaké nabízí síť autoservi-
sů Q-SERVICE. V  tomto čísle 
QS-News se vám představí ně-
které z nich a hlavně osobnosti, 
které za jejich prací stojí. Náladu 
zpříjemní i  rozhovor s  hercem 
a režisérem Jakubem Kohákem, 
reportáž ze Q-SERVICE MiniGu-
ru a řada tipů pro správnou péči 
o vaše auta. Věřím, že Q-SERVI-
CE je správná volba a ve všech 
dalších volbách, které vás čeka-
jí, přeji šťastnou ruku.

Ivan Včelička,
Manažer oddělení poprodej-

ního servisu a služeb Inter Cars

Máte jako řidič z řízení něja-
ký zásadní respekt?

Zásadní rozhodně ne – to 
bych nikam nedojel. Jen pokud 
v  autě vezu děti, jistý respekt 
určitě vnímám trochu víc. Nic 
přehnaného to ale není. Jezdím 
poměrně bezpečně a  slušně. 

Ovšem samozřejmě, že i  já si 
někdy zadivočím!

Co znamená – zadivočím si 
za volantem?

Svým způsobem si tak lehce 
vyhodím z  toho pomyslného 
automobilového kopýtka. Na-

Jakub Kohák je oblíbený herec a režisér. Sám ale dodává, 
že je fantastický úplně ve všem. Je skvělý chlap, táta, 
sportovec, učitel, milenec i řidič. Aktuálně zkouší chodit 
i po vodě. A co by si přál? Chce být Batman!
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příklad si čas od  času přidám plyn, případ-
ně ostrůvek objedu namísto zprava zleva. 
Samozřejmě se podívám, jestli tam náho-
dou někdo v protisměru není. Fakt ale je, že 
jistou úctu k tomu řízení samozřejmě mám. 
Můžete jet totiž úplně perfektně, a přesto 
vám do  cesty nějaké hovado klidně vletí. 
Za volantem zásadně nic nepodceňuju. Jsem 
opravdu slušný řidič.

Nikdy jste si třeba nevyrazil z  oslavy 
autem?

Nanejvýš, když jsem v  sobě měl jedno 
malé pivo. A  rumovou pralinku! Jel jsem 
navíc úplným krokem. Takové situace ale 
fakt moc nevyhledávám.

Jakub Kohák je fi lmový 
a reklamní režisér a herec. 
Na obrazovky přivedl zdařilé 
reklamy např. pro T-Mobile, 
Kofolu, Pilsner Urquell, 
Vodafone, Fio banku, Pepsi, 
Gambrinus... Z herecké 
fi lmografi e můžeme uvést 
třeba U mě dobrý, Okresní 
přebor, Teorie Tygra, Instalatér 
z Tuchlovic

Je prezidentem a porotcem 
oblíbené soutěže Tvoje 
tvář má známý hlas. Jakub 
je i držitelem 4 cen Anděl 
za nejlepší český videoklip 
a na festivalu reklamy 
v Cannes byl prezentován 
v prestižním světovém výběru 
Young Directors (nejlepší mladí 
režiséři). Je otcem dvou synů.

Pokud vás zaskočí na  autě nějaký de-
fekt, jste opravář – amatér?

Auto? Všechno na  něm umím opravit 
naprosto skvěle. Čapnu hever, lehnu pod 
vůz, mrknu, co se děje a  už to lítá! Pět 
minut a všechno je hotový. Podívejte se, 
fakt – u mě je to ryc, pic, bum, prásk a je-
deme! Auto bez chybičky. Chcete ale vě-
dět, jak je to v mém případě doopravdy? 
Vůbec tomu nerozumím! Svěřím proto své 
auto raději lidem, kteří těmto věcem rozu-
mějí. Jsou tu od toho a nemá cenu, abych 
jim zrovna já do řemesla fušoval. 

Máte oblíbený autoservis?
V  poslední době mám auta zapůjče-

ná. To je úplná paráda. Pokud se vám 
na  voze něco přihodí, zajedete do  auto-
servisu a  je po  starostech. Vzpomínám 
si ale na  dobu, kdy jsme s  naším starým 
Volvem jezdili k  opraváři jménem Pavlík. 
Měl dílnu ve Veletržní ulici a dokázal opra-
vit všechno na světě. Volvo máme pořád 
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„Respektuji 
i nezávislé 

autoservisy, 
protože tu 

většinou pracují 
neskuteční 
fachmani.“

a  nedávno nám odborníci řekli, že jeho 
motor je ve  skvělé kondici a  jezdit může 
ještě dvacet let. Věřím, že na tak skvělém 
výsledku se podepsala právě Pavlíkova 
péče. Respektuji proto i  nezávislé auto-
servisy, protože tu většinou také pracují 
neskuteční fachmani. Pavlík je toho živým 
důkazem.

Zajímáte se třeba o nějaké automobi-
lové soutěže?

Občas se kouknu na Formuli 1. Zvláštní mo-
ment, kdy chlapi jezdí autem rychle dokola. Byl 
jsem na závodech Formule 1 ale i přímo a mu-
sím vám říct, že je to hrozná nuda. Kdysi jsem 
točil něco v Malajsii a zrovna tam závody F1 
probíhaly. Všichni hned, že musíme vidět For-
muli a  tak jsme vyrazili! A zážitek? Nic moc, 
no. Stojíte v  zatáčce, najednou děsný kravál 
a chumel aut. Mrknete a všichni jsou pryč! Vů-
bec nevíte, kdo je první, druhý, desátý… máte 
v tom hrozný binec. Byl jsem i na Velké ceně 
Barcelony.  A zážitek? To samé!

Dokonce ani trucky vás neberou?
Jednou jsem byl na  okruhu v  Mostě 

na  závodech tahačů. Stál jsem nahoře 
ve  věži, kde máte přehled o  celé trati. 
Navíc je tam občerstvení! Máte přehled 
o tom, kolikáté se jede kolo a jak si jednot-
livé vozy v závodě vedou. Tam se mi líbilo. 

Co je aktuálně nového ve vaší práci?
Spolu s  režisérem Janem Novákem na-

táčíme film s  pracovním názvem Pepa. 
V televizi běží nová reklama na Fio banku, 

připravuji chmelový Gambrinus a  rozjíždí 
se čtvrtá řada soutěže Tvoje tvář má zná-
mý hlas. Na tu se obzvlášť těším.

V soutěži ale nejste už jen předsedou poro-
ty, ale rovnou prezidentem. Je to tak?

Jasně, jsem prezident! To víte, je to má sou-
těž, udělal jsem si ji hezkou. Nejprve jsem ji 
bral tak, že je to jen zábava. Nakonec ale vidí-
te, jak ji soutěžící berou vážně a jdou do toho 
naplno. Pořad má tak stále více příznivců. Točili 
jsme i  novou Partičku, kde budu vystupovat 
ve dvou dílech. Prozradím vám, že jsem tam 
hrál kyselé mléko. 

Jste nejen skvělý prezident, ale i  šťastný 
otec. Co vaši chlapečci?

Normálně zabijáci! Mladší – jmenuje se 
Wolf gang – je mu rok a půl a říkáme mu Vlček. 
Pobíhá si, žvatlá, nemluví, protože k tomu za-
tím nemá důvod. Starší Honzík jde do druhé 
třídy a mění školu. Po prázdninách nastupuje 
do školy, která se jmenuje Duhovka.  

Jakube, máte vůbec nějaký automobilo-
vý sen?

Jasně, že mám! A  rovnou vám ho do QS-
-News řeknu. Sním o tom, že bych jednou měl 
Batmobil, ten Batmanův vůz. Vpředu má ku-
lomety, dýmovnice kolem sebe hází jako nic 
a když někam jede a je v úzkých, tak vypus-
tí pšouk. Umí i  trošičku lítat, nebo se složit 
do placky. To se mi ohromně líbí. Vlastně ne-
jen auto, ale víte co, vždyť já jsem Batman!

Děkujeme mnohokrát za možnost 
pořízení fotografií v prostorách 
pražského showroomu Invelt 
– BMW, MINI, ALPINA Dealer, 
Jeremiášova 5, Praha 5.

(Více na www.invelt.com)
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Pozor, klouže to!
Smyk. Na mokré nebo namrzlé vozovce může potkat každého. Proto je dobré být připraven 
a vědět, jak reagovat. K tomu vám může pomoci kurz bezpečné jízdy nebo chcete-li, škola smyku. 
Popíšeme vám, jak probíhá.

Výtky přes vysílačku
Na  mosteckém 

autodromu strávíte 
výukou bezpečné 
jízdy celý den. Do-
poledne je na  pro-
gramu teoretická 
část. „Člověk se 
dozví, co se bude 
dělat a  v  jakých si-

tuacích se nová zkušenost dá využít,“ říká 
Mikuláš Knotek, jeden z účastníků kurzu.

Po obědě následuje část praktická. Kaž-
dý dostane do auta vysílačku, pomocí kte-
ré slyší pokyny instruktora. „Ten jede první. 
Ostatní vyrazí na dráhu postupně za ním. 
Přes vysílačku také všichni slyší výtky 
k jednotlivým řidičům,“ popisuje Knotek.

Prvním úkolem je brzdění. Účastníci 
kurzu nejprve jedou na  suchém asfaltu 
a mají za úkol v různých rychlostech napl-
no sešlápnout brzdu. „Sledují přitom, co 
se s autem stane, jak rychle zastaví,“ po-
pisuje Knotek první ostrou akci. V rychlosti 
70 km/h auto klouže asi 20 až 30 metrů. 
Následně se trať pokropí a na mokrém as-
faltu vozidlo klouže zhruba 50 m, než za-
staví. „Třetí část brzdícího výcviku spočí-
vá v zabrzdění na folii, která simuluje sníh 

nebo led. Na ní se s autem nestane vůbec 
nic, jede pořád dál,“ doplňuje své zážitky 
Knotek.

Znáte „losí manévr“?
Druhá část praktického výcviku se nese 

v duchu různých manévrů. Začíná se slalo-
mem, aby se účastníci rozjezdili a  ztratili 
zábrany ze zatáček. Instruktor jede první, 
ostatní za ním ve  stejné rychlosti. „Najíž-
děli jsme tam výrazně rychleji, než je běž-
né. Člověk tak zjistí, že to auto v pohodě 
vybere,“ pokračuje Knotek.

Třetí a  poslední část se týká zvládání 
smyku. Účastníci si vyzkouší takzvaný 
„losí manévr“. Před jedoucím řidičem se 
náhle objeví vodotrysk či jiná překážka 
a on má za úkol strhnout řízení na stranu 
a objet ji. Druhá fáze učí řidiče zvládnout 
smyk předních kol. „Vjíždí do zatáčky, kde 
na ně čekají vodotrysky a různé folie,“ po-
pisuje Knotek. Řidič chce zatočit, ale nic 
se nestane, auto jede stále rovně. Řeše-
ním není za každou cenu zatáčet, ale na-
opak zkusit narovnat kola a  potom začít 
brzdit. Ve třetí fázi dochází ke smyku zad-
ních kol. Jede se přes speciální desku, kte-
rá pozná, když je na ní auto zadními koly. 
V té chvíli cukne do strany. Opět se vypla-

tí nepanikařit a  nezačít hned brzdit. Měli 
byste vyšlápnout spojku a  rychle zatočit 
do protisměru smyku, aby se auto srovna-
lo. Až ve  chvíli, kdy je vůz pod kontrolou 
a jede rovně, můžete co nejrychleji brzdit. 
Při krizovém brzdění se obecně doporuču-
je brzdit s  vyšlápnutou spojkou, jinak by 
mohl „chcípnout“ motor a nefungovaly by 
pomocné brzdící systémy.

„Kurz bezpečné jízdy mi určitě pomohl. 
Dnes vím, že bych některé situace řešil ji-
nak, než dříve. Cenná zkušenost,“ uzavírá 
Mikuláš Knotek. A co vy, zkusíte si také na-
cvičit chování v krizových situacích na vo-
zovce?

TIPY

Kurzy smyku
KDE?
• Autodrom Most
• Autodrom Sosnová
• Polygon Max Cars

Ceny se pohybují 
v rozmezí 
od 3 492 Kč 
do 5 040 Kč

„Kurz smyku pro mě znamená cennou zkušenost.“ (Mikuláš Knotek)

QS-Tip



Začněte už na podzim
Odborníci doporučují zaměřit se na péči 

o  vůz už před nástupem zimních měsíců. 
V  tu dobu nechte auto kompletně umýt 
a  povrch ošetřit kvalitním voskem. Citlivé 
části vozu dokáže před atakem posypové 
soli dokonale ochránit.

Jaká je venkovní teplota?
Je to údaj, který by vám při mytí ne-

měl uniknout. Obecná doporučení jsou, 
že s  mytím je vhodné vyčkat na  okamžik, 
kdy se venkovní teploty pohybují v rozmezí 
od nuly do minus pěti stupňů. Kvalitní mycí 
linky auto ošetří i  při výrazně nižších tep-
lotách. V  takovém případě ho ale nechte 
dobře vysušit. Zabráníte možnému zamrz-
nutí – dveře kufru, víčko od  nádrže apod. 
Výhodou je vybrat mycí linku, která používá 
„osmotickou vodu“. Tzn. vodu, která prošla 
reverzní osmózou a nezamrzá.

V zimě zahřívejte
Je dobré přijet v  zimě na  myčku se za-

hřátým autem. Mytí bude o  to šetrnější 
a efektivnější. Nechte proto návštěvu myč-

ky až na samý konec jízdy. Zahřáté auto je 
předpoklad úspěchu.

Šetrné mytí
Pokud chcete svůj vůz skutečně rozmaz-

lit, dopřejte mu odborné ruční nebo bez-
kontaktní mytí. Tento typ umývání je citlivý 
a daleko více důkladný. Při bezkontaktním 
mytí navíc nemůže dojít k  mechanickému 
oděru, případně poškození laku.

Až se jaro zeptá
Zimní péče o  váš vůz se v  následujícím 

období určitě projeví. Doporučujeme vám 
proto zimní návštěvu myčky minimálně 
dvakrát. Sami si přitom musíte vyhodno-
tit, jak moc je vaše auto namáhané. Žijete 
ve  velkém městě? Znamená to, že auto 
trpí pod nánosem solí a dalších chemikálií. 
Totéž ale platí i pro řidiče z horských oblas-
tí. Terén je tam náročnější a k ošetření ko-
munikací solemi tam dochází ve velké míře. 
Do svého diáře péče o vůz proto zaneste 
i oplach, který zahrnuje ošetření konzervu-
jícím voskem. Je skvělý a váš vůz ho určitě 
ocení. 

JAK MÝT AUTO V ZIMĚ
(a na co si dát pozor)
Teorie o tom, že v zimě se auto nemá umývat, dávno neplatí. 
Zimní období je pro váš vůz náročné. Potýká se s náporem 
agresívních posypových solí a mnoha nečistot. Pokud ho 
chcete zachovat v kondici, mytí se rozhodně neobávejte.
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Q-SERVICE radí:
Radek Hůla,
Autoslužby
Bodasy, Jince:

„Před zi-
mou nechte 
autu vystří-
kat podvo-
zek. Nečis-
toty v sobě 
drží vlhkost 
a sůl. 
Karoserii 
ošetřete 

voskem. Obecně se doporu-
čuje mít v zimě vozidlo čisté. 
Nemyjte ho ale, pokud teplota 
klesne pod bod mrazu. Přede-
jdete tak následnému zamrznu-
tí různých částí vozidla. Vodou 
jsou ohroženy hlavně zámky 
Rychlý teplotní rozdíl může mít 
za následek poškození laku, 
nebo dokonce prasknutí skel. 
Po umytí doporučuji auto pro-
jet a obrzdit brzdové kotouče, 
na kterých se po umytí velmi 
rychle vytváří rez.“

Inter Cars Group

 radí

PORADNA



1. Sjeté pneumatiky
Z technické kontroly vás s nimi rovnou vyhodí. Úspěšní nebudete ani s  různými typy 
pneumatik na každém kole. Každá náprava musí mít obě kola stejné specifi kace. Jinak 
máte smůlu a vidina úspěšné technické kontroly pro vás mizí v nedohlednu.

2.Nesprávné rozměry pneumatik
Základem úspěchu je, že musíte dodržet správný rozměr pneumatik a rá� ů. Přesně tak, 
jak je uvedeno ve velkém technickém průkazu vašeho vozu. Jinak si můžete být téměř 
na sto procent jisti, že se ze stanice STK domů vrátíte s prázdnou. 

3. Unikající provozní kapaliny
Patří k  neoblíbeným a  vážným závadám. Drobná netěsnost kolem převodovky nebo 
motoru může projít, ale viditelné odkapávání je problém.

 
4. Odstraněný fi ltr pevných částic
Pozor na něj! Zejména majitelé dieselů musí zbystřit a fi ltr si ohlídat. Dnes prohlídka 
vyžaduje napojení auta na diagnostiku i vizuální kontrolu výfukového systému. Chybějící 
fi ltr technici okamžitě odhalí.

5. Nefunkční světla 
Před cestou na STK pečlivě zkontrolujte, zda vám svítí brzdová světla, blinkry, ale i po-
tkávací nebo parkovací žárovky. Takovou kontrolu i případnou výměnu žárovky zvládne 
každý sám, proč se tedy z STK vracet domů s nepořízenou? 

6. Hlučnost
Pokud rádi provádíte na voze tuningové úpravy, používejte homologované doplňky, kte-
ré jsou pro daný typ vozu schválené, Stačí použít neschválený katalyzátor, nebo konco-
vý tlumič a můžete si být jisti, že vaši kreativitu na STK nikdo neocení. 

Co vás čeká na STK

Projít technickou kontrolou je pro jízdu naprostý základ. S novým 
vozem vás zážitek jménem STK spojený s měřením emisí čeká 
až za čtyři roky. Potom už je ale pravidelnou prohlídku nutné 
absolvovat vždy po dvou letech. Na co si dát pozor?

Q-SERVICE radí:
Petr Dašovský, Autoservis 
Dašovský, Bučovice:
„Rozhodně se před STK svěřte 
odborníkům z Q-SERVICE. Pomohou 
vám a dohlédnou, aby vše bylo v po-
řádku. Je třeba vychytat i takové 
nuance, jakými jsou třeba dodržení 
správného profi lového čísla pneu-
matiky. Spousta lidí také nechce dát 
peníze do repase fi ltru pevných čás-
tic nebo jeho čištění, ale je to chyba. 
Nový fi ltr s příslušenstvím a prací 
vás vyjde na daleko víc. 
V Q-SERVICE 
vám vše dokona-
le připraví.“

Mohu přijít o body?
Pokud se vám podaří spáchat přestupek s vozidlem, které je tzv. „technicky 
nezpůsobilé“, počítejte v rámci bodového systému rovnou s pěti body. Tento pře-
stupek je totiž vyhodnocen jako závažný. S řidičem je následně zahájeno správní 
řízení, kde mu hrozí pokuta ve výši 5 – 10 000 Kč a navíc i zákaz řízení motoro-
vých vozidel na dobu v rozmezí 6 měsíců – 1 rok.

TIPY06  I  Inter Cars Group

QS-Tip

Tipy Q-SERVICE:
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 informuje
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 představuje

Zeptali jsme se 
majitelů několika 
Q-SERVICE, jaké 
novinky pro své 
klienty připravují. 
Je patrné, že 
od podzimu se 
v autoservisech 
Q-SERVICE můžete 
těšit na vychytávky 
a technické novinky, 
které péči o váš vůz 
ještě zkvalitní.

STANISLAV TROJAN, AUTOSLUŽBY TROJAN, KLADNO:
Testovací stolice.

„Spustili jsme nedávno novou válcovou stolici na test brzd a test tlumičů automobilů. Je to pro 
motoristy určitě dobrá služba, která v nabídkách autoservisů není příliš obvyklá. Motorista si díky 
této službě udělá okamžitou představu o stavu svého auta. Přesně víte, jaký je stav jeho brzdové-
ho a tlumícího systému. Náš autoservis nabízí v případě oprav nad 5 000 Kč tuto službu zdarma. 
Jinak pořídíte test brzdového systému za 600 Kč, test tlumičů za 600 Kč a motorista, který si nechá 
zkontrolovat systémy oba, platí zvýhodněnou částku 900 Kč. 
Více na: www.kladno-autoservis.cz

JAROSLAV RICHTER, AUTOCENTRUM JIČÍN:
Sloupový hever a dokonalá spolupráce s pojišťovnami.

„Největší novinka? Určitě je jí nový sloupový hever s nosností 12 tun a s přízdvihem na 4 tuny. 
Nové zařízení pro nás znamená další zkvalitnění služeb v péči o nákladní a užitkové vozy s celko-
vou hmotností do 12 tun. 

Klientům nabízíme i široké spektrum jiných služeb. Náš autoservis je vybaven diagnostikou na osobní 
i užitkové vozy všech značek. Zákazníkům umožníme nejen servis osobních vozů, ale soustředíme se 
i na vozy nákladní a užitkové. Pomocnou ruku nabídneme i v  řešení pojistných událostí, neboť jsme 
partnery všech hlavních pojišťoven – Česká pojištovna, Allianz, Kooperativa, Generali a další.“
Více na: www.autocentrum-jc.cz

RADEK HŮLA, AUTOSERVIS BODASY, JINCE:
Nový web a bonusový program pro zákazníky.

„Náš autoservis poskytuje zákazníkům pestrou nabídku služeb, která se v minulých let radikálně rozšířila. 
Nyní se proto spíše zaměřujeme na zkvalitňování už stávajících služeb a vycházíme klientům nadále vstříc. 
Souvisí s tím například obměna vozového parku náhradních vozidel, rozšíření počtu příjímacích techniků a mo-
dernizace vybavení. V rámci zlepšení komunikace s našimi zákazníky připravujeme v nejbližší době spuštění 
nového webu www.bodasy.cz, který bude nejen přehlednější, ale doplněný i o e-shop s pneumatikami. Aktu-
álně pracujeme na novém zákaznickém bonusovém programu.“
Více na: www.bodasy.cz

VLADIMÍR BLÁHA, AUTOSERVIS MINIGURU, PRAHA 10 – ZÁBĚHLICE
Diagnostika BMW.

„Máme zbrusu novou značkovou originální diagnostiku, kterou jsme pořídili kvůli Mini, BMW, 
BMW moto a Rolls-Royce. Jedná se o on-line originální diagnostiku od BMW Icom Next A, kterou 
u nás v servisu nabízíme za 900 Kč včetně DPH. Tím, že jde o on-line diagnostiku, umíme vyplnit 
zápis do  on-line servisních knih. Pochopitelně, že u  nás v  servisu nabízíme zákazníkům i  řadu 
dalších forem diagnostiky na všechny ostatní značky motorových vozidel, ale tato je v této chvíli 
samozřejmě jedinečná.“
Více na www.miniguru.com

Co je u vás nového?



Ztíží podle vás fo-
cení a  elektronická 
centrální evidence 
u  emisních kontrol 
dlouholeté podvody? 

Ne, problém je jinde a zákulisní snahy se ho 
těmito změnami snaží jen zastřít. Změny jsou 
stínohrou mocných lobbistických skupin, kte-
rým jde o to, aby jejich 15 let báječně fungující 
klientelistický byznys nebyl ohrožen. Focení je 
bezvýznamná změna. Na Slovensku, kde prá-
vě i pod non stop běžícími kamerami hrozí nyní 
zrušení jejich regulace, se podvádí o stošest. 
Na setkání servisního konceptu na Slovensku 
nedávno padl dotaz: „Kdo z vás mi zajistí získá-
ní kontrolní známky u STK, přestože mé auto 
nebude emisně vyhovovat?“ Přihlásilo se asi 
70 lidí. Je to směšné. Pak jsem si vyslechl, že 
pojem „dárce“ znamená auto za stěnou, kde 
už kamera není, ke kterému vede kanálkem od-
běrová sonda analyzátoru výfukových plynů 
pro vozidla „významných klientů“, která „musí 
vyhovovat“. STK za nastavených pravidel pod-
vádět chce. Je to výnosné.

Zákon 56/2001 a Vyhláška 302/2001 Sb. 
jsou chaoticky složené slepence někde až pro-
tichůdných nesmyslů, narychlo a bez jakéhoko-
liv zkoušení ušitá metodika měření emisí je ne-
funkční, kontraproduktivní a děravá a nařízení 

Věstníků dopravy je mnohdy na hraně zákona 
a za hranicí zdravého rozumu. V Česku zákon 
i vyhlášku už 15 let významně ovlivňují lobbis-
té a  podnikatelé zaangažovaní do  byznysu 
s  kontrolami a  v  těžkém střetu zájmů, který 
i ÚOHS jen s obtížemi vyvrací.

Co znamená, že je metodika kontrapro-
duktivní – pomáhá podvádění, místo aby 
ho vytěsnila?

Ano. Benzínová auta dnes projdou, jen 
když mají v  pořádku stacionárně měřené 
emise a  jednu lambdasondu. Vady ostat-

ních emisních systémů se smějí podle 
legislativy ignorovat, přestože ovzduší 
vážně poškozují. U  dieselů je to stejné, 
tam stačí, když bude fungovat filtr částic 
a  jinak mohou být všechny emisní sys-
témy nefunkční nebo mít i  vážné emisně 
relevantní chyby. Celé EOBD, které se 
s  velkým humbukem implementovalo, je 
tudíž k ničemu. Metodika dává pokyn, aby 
se před měřením emisí principiálně směla 
smazat paměť závad emisně relevantních 
systémů a komponentů. To je skandální!

Proč tvrdíte, že změny postihnou pře-
devším obyčejného občana?

Nový způsob kontroly se zdá být přís-
nější jen navenek. Ve  skutečnosti je so-
fistikovaně ušitý na  míru organizovaným 
skupinám obchodníků, které lidem prodá-
vají vozidla s vážnými nedostatky. Na tyto 
„pasti“ na  zákazníky však potřebují mít 
v  ruce „vyhovující“ protokol z STK. Hravě 
ho dostanou. Další problém: Nově zavede-
né strojní vyhodnocení bez zásahu obslu-
hy opět postihne jen obyčejného občana, 
protože obchodník s  auty si poradí. Ob-
čan ne. Dochází totiž k  selhání strojního 
vyhodnocení a  i auto v bezvadném stavu 
může být vyhodnoceno jako nevyhovující. 

Emise a legislativa
Libor Fleischhans je zakladatelem a ředitelem ASEM – Asociace emisních 
techniků a opravářů, je i lektorem pro diagnostiku a opravy a supervizorem 
portálu FCD.eu. Na stav emisních kontrol v naší zemi má jasný názor. 
Navrhuje i logické řešení.
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Kdo STK však projde vždy, jsou „kama-
rádi“ STK. A  těch je hodně. Typů „kama-
rádů“ je více. Jsou to taxikáři, dopravní 
společnosti, speditéři s velkými vozovými 
parky, jejichž vozidla „musí“ vyhovovat, ji-
nak se na sebe budou jejich majitelé a ma-
jitel STK zlobit. To nikdo nechce, všem to 
může uškodit. 

„Focení“ je líbivé heslo pro novináře. Ne-
zasvěcení se začnou domnívat, že po  15 
letech státem regulovaných mafiánů, co 
rozdávali razítka a  známky i  bez aut, to 
konečně funguje. Pokud se veřejnost ne-
chá těmito pohádkami obalamutit, dosta-

neme se do spirály podvodů jako za sta-
rého režimu. Se známými půjde všechno, 
bez nich nic. A  to je špatná zpráva pro 
Česko i pro české autoservisy.

Pokud by občan vyhledal někoho, kdo 
mu STK jednou za  dva roky obstará, 
škodný nebude? 

Ani to ne. Občan je bohužel škodný vždy 
a  ještě za  to platí, nebo stojí fronty. Za-
žívám v  praxi smutné story zákazníků. 
Jednou skupinou „významných klientů“ 
jsou totiž individuální dovozci. Bazary, au-
toservisy s  prodejem vozidel, která jsou 
u  STK týdně dvakrát, třikrát ale i  deset-
krát. Mnozí z nich nakupují vozidla v zahra-
ničí co nejlevněji, aby pak slevu přetavili 
ve svou marži. Jejich nákupní cena odpo-
vídá nějakému nedostatku, který nakupo-
vané vozidlo má. Transportem přes hrani-

Výzva: ASEM vyzývá všechny 
moderní opravny, importéry, 
dobře vybavené autorizova-
né i neautorizované servisy, 
kteří mají zájem zrušit státem 
regulovaný monopol velko-
kapacitních STK. Vytvořme 
společný tlak proti diskrimi-
naci občanů! Podpořte naše 
úsilí o shora popsané změ-
ny a udělejte krok směrem 
na Západ. Krok pryč od ko-
rupce, klien telismu a systému 
„známý pro známého“. Posilte 
členskou základnu ASEM. 
Získejte ve své lokalitě další 
možnosti poskytování služby 
kontroly vozidla! 
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ce pak obchodník s auty jaksi „zázračně“ 
na  nedostatky zapomene. Neprodá auta 
se slevou, ale jako vozidla, která jsou zce-
la v  pořádku. Pohádkově mu to zvyšuje 
zisk z každého prodeje! 

Obchodník s  auty pak vozidla ochotně 
„zdarma“ přihlásí na  české straně a  k  fa-
lešné a naivní radosti budoucího majitele 
je „doprovodí“ i přes STK, kde si „kamará-
di“ tykají. Nechodí sem proto, aby mu STK 
každé druhé auto vyhodila a on přetave-
nou marži musel dát do oprav. Chodí sem 
v rámci byznysu pro neoprávněně vyděla-
né až desetitisíce korun na  jednom autě 

navíc. Zaplatí je zákazník. Jen on chudne 
a je okrádán. Obchodníci si mnou ruce. Le-
gislativa, kterou si napsali prakticky sami, 
jim vše dovoluje.

Další bič na občana: K  němu není STK tak 
laskavá jako ke  „kamarádovi“. STK ho nezná. 
Může to přece být i nastrčený státní dozor!!! 
A pak, každá STK/SME musí vykazovat i jisté 
procento nevyhovujících vozidel! Občan je 
ideální obětí pro obstarání procenta „nevyho-
vujících vozidel“, protože on STK neživí a větši-
nou se ani nebrání. Nedostatky, které „kamará-
dům“ prochází, občanům neprojdou. Zvýšením 
procenta nevyhovujících se přece dá prokázat 
správnost teze, že Ministerstvo dopravy jde 
správným směrem. Bohužel to tak je.

Dají se tyto organizované podvody 
z byznysu s emisemi vymýtit?

Jedině tak, že vyhovující auta prostě 

sama od  sebe přestanou být byznysem. 
Stát bude tuto přenesenou působnost 
provádět přes nezávislé kontrolory v kaž-
dém slušně zařízeném servisu. Kontroloři 
nesmí pocítit žádný tlak od  kohokoliv. Je 
nutné zrušit státní regulaci počtu STK 
v  okresech a  povolit zřizování tzv. „ma-
lých STK“. Regulace počtu STK má za ná-
sledek nízký počet kontrolních míst. U nás 
jich je cca 370. V Německu 33 000, v Ang-
lii 24 600 a v Rakousku také několik tisíc. 
Nikde u našich sousedů se žadatelé o zří-
zení STK nesoudí s krajskými úřady, nefotí 
se, nereguluje, nezakazuje se ekonomická 

spjatost s  opravami a  přitom mají 10x 
více nevyhovujících vozidel na  emise než 
dvojnásobně starší vozový park v Česku?! 
Technická kontrola tam stojí v  průměru 
dvouhodinový výdělek. Jde tedy o popla-
tek, ne o poměrně vysokou finanční zátěž 
občana jako u nás.

Občan by měl mít možnost kdykoliv po-
žádat blízký autoservis, aby u  něj prove-
dl kontrolu jeho vozidla ( jako při přípravě 
na STK) nezávislým kontrolorem, kterému 
musí být jedno, zda vyhoví či ne.

Automaticky by měl být zrušen i zákaz 
ekonomického spojení kontrolního místa 
s opravami. Občan nemusí nechat vozidlo 
transportovat odtahovkou někam, kde 
auto mohou opravit, jako je tomu dnes. 
Proč proboha? Ať mu ho opraví v  místě 
kontroly. Co je na tom špatného?

ASEM – Asociace emisních techniků a opravářů

QS-Tip

„JE NUTNÉ ZRUŠIT STÁTNÍ REGULACI POČTU STK 
V OKRESECH A POVOLIT ZŘIZOVÁNÍ TZV. „MALÝCH STK.“



Jak a kdy se u vás projevila vášeň pro ve-
terány?

Od  mala mě zajímala všechna možná 
auta a  asi v  patnácti letech jsem dostal 
od  dědy motocykl Praga 500 BD. Začal 
jsem si ho postupně dávat dohromady.

Kdy jste je začal sbírat?
Neměl jsem místo, proto jsem začal nej-

prve sbírat motocykly. Těch mám několik, 
například Pragu nebo Jawy. Pak jsem se 
doslechl, že se v Česku prodává poměrně 
zvláštní model automobilu Citroën, kon-
krétně kabriolet Traction 11. Podařilo se 
mi ho za hezké peníze koupit. Je to docela 
raritní auto, tady v Česku vím ještě o jed-
nom. Bylo mi zhruba kolem třiceti a koupil 
jsem si dokonce kvůli němu jednu garáž. 
To hlavní začalo, až když jsem si pořídil 
stodolu a měl jsem je kam dávat. Největší 
problém je totiž s místem.

Věděl jste při koupi prvního vozu, že 
budete chtít další?

To jsem nevěděl, ale o veteránistech se 
říká, že kdo má jedno auto, nikdy jen u něj 

nezůstane. Jakmile jsem dal do kupy prv-
ního, objevil jsem druhého a už to jelo.

Kolik veteránů v  současné době vlast-
níte?

To je docela složitá otázka. Je to v pod-
statě 14 celých aut a k tomu takové neú-
plné polotovary. Navíc mám asi šest mo-
tocyklů.

Jaký vůz je váš nejoblíbenější a proč?
Určitě je to ten první, Citroën 11 Cabrio, 

a také Jaguar E-Type. Těžko říci proč, pros-
tě se mi nejvíce líbí.

Všechny vaše automobily, kromě zmí-
něného Jaguara, jsou Citroëny, má to ně-
jaký důvod?

Když jsem byl malý, tatínek měl Citroëna. 
Stejný model vlastním v současnosti také, je 
to taková moje vzpomínka na dětství. Po něm 
následovaly další Citroëny, Jaguar a nyní si po-
řizuji americké sportovní auto Sterling.

Kde auta do své sbírky získáváte?
Většinou na  internetu, jezdím po  bur-

Jaroslav Knotek veterány miluje. Doma ve stodole má 
14 automobilů, plánuje nákup dalších vozů a říká: „Kdo si 
veterána jednou pořídí, nikdy u jediného nezůstane.“
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Veteráni jsou cool!
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zách. Existuje také nejeden veletrh, třeba 
v německém Essenu se každý rok koná ve-
letrh Techno Classica. Na výstaviště s plo-
chou 127 000 m2 se sjedou firmy, které se 
zabývají vším okolo veteránů.

Kupujete automobily v  kompletním 
stavu?

Ne, až na  Citroën SM, u  kterého jsem 
strávil asi půl roku jeho leštěním, čištěním 
a údržbou, kupuji všechny vozy před reno-
vací a následně je sám dávám dohromady. 
Důvodem je, že kompletní zrenovované 
kusy jsou drahé a navíc mě renovace aut 
nesmírně baví. Dělat na nich mě baví mož-
ná ještě víc, než v nich jezdit. 

Co je na opravě veteránů technicky nej-
náročnější?

Liší se to auto od auta. Problémem vět-
šinou nejsou mechanické věci typu moto-
ru, převodovek, náprav, brzd a  podobně. 
Asi nejvíce práce je s plechařinou, nejhůře 
se i shání. Základem je karoserie, s tou re-
novace vozu stojí a padá. Zejména složité 
je opravovat stará auta, která mají dřevě-
nou kostru pobitou plechem. Člověk se tak 
při opravě stává truhlářem i klempířem.

Kolik vozů je po rekonstrukci schopno 
jízdy?

Všechny. Cílem je, aby auto bylo plno-
hodnotné a  fungovalo tak, jako v  době 
svého vzniku.

Jak často vyrážíte někam na projížďku?
To je moje noční můra. Auto má jezdit, 

pokud stojí, tak trpí. Takže se snažím, aby 
se má auta projela. Projedu se ale stěží 
jednou za měsíc. Chtěl bych jezdit víc, ale 
je to o  čase. Nechci auta tahat v  zimě, 
když je nasoleno, trochu se vyhýbám 
i dešti.

Jezdíte na veteránské srazy?
Byl jsem na  několika srazech, všechny 

okolo těch citroënů. Jsem členem Cit-
roën klubu, který pořádá sraz každý rok. 
Obvykle je to poměrně volná záležitost. 
Nejdříve taková oficiální část v  podobě 

slavnostního uvítání. Na  programu jsou 
vyjížďky po  okolí pro ty, kdo mají zájem. 
Nejvíce se ale někde sedí a povídá, obchá-
zejí se auta, kritizují a obdivují.

Co to obnáší mít veterána, jak moc je 
to finančně náročné?

Když už ho člověk má, finanční nároč-
nost ohledně provozu není tak hrozná, 
protože v současnosti je legislativa přízni-
vá. Existují veteránská čísla a různé úlevy 
typu povinného ručení, které většina po-
jišťoven dává velmi zvýhodněné. Máte-li 
ale aut více, problém je udržet vozy v pro-
vozu. Je to kontrola provozních kapalin, 

„Dělat na veteránech 
mě baví možná ještě 
víc, než v nich jezdit.“

neustálé dobíjení baterií, zejména v zimě. 
Připravit auto na jízdu po delší době není 
úplně jednoduché a  zabírá vám to čas. 
Zřejmě je to důvod, proč nakonec nevyje-
du. Často auto vyleštím, připravím a zjis-
tím, že je spousta hodin, tak s  ním zase 
zajedu zpět do garáže.

Co vás v dnešní době, kdy moderní auta 
umí prakticky všechno, na  starých vo-
zech fascinuje?

Právě to, že tyhle nic z toho neumí. Líbí 
se mi, že v nich si připadám jako řidič. Než 
nastartuju, musím napumpovat benzin, 
nastavit předstih, sytič. Baví mě to, že 
ty auta nejsou stroje, na  které se člověk 
může stoprocentně spolehnout.

Váže se k některému z vašich vozů ně-
jaký zajímavý příběh?

Můj druhý nejstarší automobil, Citroën 
B14, rok výroby 1927, má zajímavou historii. 
Při jeho koupi jsem spolu s doklady dostal 
i články, které dokládají, že přesně tento vůz 
byl vystavený v  roce 1927 na  autosalonu 
v Paříži a je možné, že provedením karoserie 
se jedná o jediný kus svého druhu na světě. 
V  roce 1928 na autosalonu v Kodani si ho 
koupila jedna žena a v majetku její rodiny vůz 
vydržel odhadem až do  roku 2005. Tehdy 
jsem si ho po koupi přivezl z Dánska. Takže 
jsem druhým majitelem. O dalším voze, Ci-
troënu 5HP, který je s  rokem výroby 1924 
nejstarším autem v  mé sbírce, mám zase 
informace, že se v  minulosti při povodni 
ocitl celý pod vodou. Dnes už mi zase dělá 
radost.



SERVIS PRO KAŽDOU ZNAČKU
V  příštím roce oslaví záběhlický auto-

servis MiniGuru už 20 let svého působení 
na trhu. 

„Začalo to vlastně už v  roce 1996, kdy 
jsem si přivezl své první Mini (proto je ná-
zev našeho autoservisu MiniGuru) z  Ně-
mecka“, vzpomíná majitel servisu Vladimír 
Bláha. „Do té doby jsem pracoval ve zcela 
jiném oboru. Bylo ale třeba, abych nastou-
pil do  rodinné firmy a  převzal, jak se říká, 
kormidlo. Byla to výzva. Budovat nezávislý, 
multiznačkový autoservis není vůbec jedno-
duché. Je to pro vás složité finančně, ale 
i organizačně. Musíte mít potřebné speciál-
ní vybavení, přípravky, diagnostické přístro-
je, znalosti, především ale spoustu energie 
k  tomu, abyste mohli poskytovat kvalitní 
služby. A  to vše my máme a  i  díky tomu  
přístí rok oslavíme, spolu s našimi spokoje-
nými zákazníky, dlouhých dvacet let půso-
bení na trhu.“

PERFEKTNÍ LOGISTIKA 
Před krátkým časem se MiniGuru servis 

stal členem konceptu Q-SERVICE. „Musím 
ocenit bezchybnou logistiku společnosti 
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Jsme váš 
autoservis!
Napůl cesty mezi Zahradním Městem 
a Spořilovem, přímo naproti Záběhlickému 
zámku najdete čerstvý přírůstek do konceptu 
Q-SERVICE – Autoservis MiniGuru. 

„U Inter Cars má náš  
autoservis veškeré 
potřebné zázemí.“

Vladimír Bláha, majitel autoservisu MiniGuru



Autoservis
MiniGuru
U Záběhlického zámku 48/13 
Praha 10 – Záběhlice

Více na www.miniguru.com
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Inter Cars“, říká Vladimír Bláha. „Uvědo-
míte si to především při ranních závozech 
náhradních dílů, můžete se spolehnout, že 
hned ráno v 8:00 dostane mechanik do ruky 
veškeré včera objednané díly, eliminují se 
prostoje a vše je efektivní ku spokojenosti 
zákazníka. Využíváme i  technická školení, 
protože pokrok nezastavíš a u automobilo-
vé techniky to platí dvojnásobně. U  Inter 
Cars má náš autoservis veškeré potřebné 
zázemí.“

DÁVAT VETERÁNŮM NOVÝ ŽIVOT
V  záběhlickém autoservisu MiniGuru na-

bízejí svým zákazníkům komplexní servis 
všech značek vozů od pneuservisu, výměnu 
olejů, brzd, po opravy karosérií. Prostě vše, 
na co si motorista jen vzpomene. Zabývají 

se tu také renovacemi veteránů a youngti-
merů. Rukama jim prošel Cadillac Eldorado, 
Gaz 69, Škoda Felicia, pár motocyklů Jawa, 
staré Fordy a hlavně Mini. „Mini máme nej-
raději. Jsme přeci MiniGuru. Naše posled-
ní renovace byla limitovaná edice Silver 
Bullet, vyráběla se pouze v roce 1996 a to 
v počtu 400 ks. Nedokážu říci, kolik se jich 
do  této doby zachovalo, ale tento je nyní 
zase jako nový. Tento typ práce je pro nás 
koníčkem. Úsměv majitele vozu, který si 
auto přebírá, zase naší odměnou.“

PRÁCE NA ZÁZEMÍ PRO ZÁKAZNÍKY
Autoservis, který vám dnes představu-

jeme, má téměř nulovou fluktuaci. „Lidi si 
najdu sám, nebo oni mne, vychovám si je. 
U nás ve firmě potom zůstávají velice dlou-
hou dobu a na to jsem hrdý, protože jsme 
rodinná firma a hlavní síla je v mých lidech. 
Právě oni jsou duší firmy. Heslo našeho ser-
visu zní: „Známe své zákazníky. Vy znáte 
nás. Jsme Váš autoservis.“ Platí to právě 
i díky nulové fluktuaci.“

„Renovace veterá-
nů je pro náš servis 
dobrá vizitka.“

Zajišťujeme KOMPLEXNÍ 
SERVIS automobilů 
všech modelů a značek.
Od opravy píchlé pneumatiky, 
po opravu škod po nehodě.

SPECIALIZUJEME SE NA:
•  Kontrolu a seřízení geometrie dia-

gnostikou Beissbarth

•  Výměnu rozvodových řemenů, 
opravu motorů

•  Pneuservis a prodej pneu, usklad-
nění pneu

•  Opravu karosérii, lakování

•  Test tlumičů

•  Multiznačkovou diagnostiku

•  Lepení autofolií

•  Renovaci veteránů

Pokud se majitele zeptáte, jaké má další pod-
nikatelské cíle, odpoví bez váhání.. „Vždycky si 
počátkem roku stanovím jasné cíle, a pak si je 
bod po bodu odškrtávám. Ne vždy to jde rychle 
a tak, jak bych si přál. Ovlivňuje to více fakto-
rů, ale je vidět pokrok. Stačí, když si vzpomenu, 
jak jsme vypadali před 15 lety, tak se musím 
usmát. Spousta dalších cílů je před námi. 

Chceme stále zlepšovat naše služby, zázemí 
autoservisu, technologické vybavení. Víme, že 
zákazníci to vše vnímají a i proto se k nám rádi 
vracejí.“ 

QS-Tip



Green Truck
Award 2017
Scania představila svou nejnověj-
ší generaci trucků Scania R 450! 
Od podzimu roku 2016 už ovlád-
la několik porovnávacích testů 
v evropských médiích. Naposledy 
získala prestižní ocenění Green 
Truck Award 2017, které v Ně-
mecku na základě silničních testů 
udělují magazíny VerkehrsRund-
schau a Trucker. Cenu získala díky 
nejnižší průměrné spotřebě 23,7 
litrů na 100 km. V testu, při kterém 
byly všechny soupravy naložené 
na celkovou hmotnost 40 tun, 
porazila další tři konkurenty.

Truck trial v Jihlavě
O víkendu 23.9. – 24. 9. se na tanko-
dromu v Rančířově u Jihlavy usku-
teční šestý závod Mistrovství České 
republiky v Truck trialu v sezoně 
2017. Jedná se o závody upravených 
nákladních vozů v extrémním terénu, 
kde závodníci spolu se svými vozy 
překonávají své limity, tedy nic pro 
slabé nátury!

Autonomní
truck podle
Mercedesu
Futuristické koncepty z oblasti 
automobilů vídáme v současné 
době téměř každý den a nespí 
ani vývojáři z oblasti trucků. Jde 
jim hlavně o snížení provozních 
nákladů, zvýšení aktivní i pasivní 
bezpečnosti a zajištění co největ-
šího komfortu v kabině. Pozornost 
přitahuje také autonomní řízení. 
Konceptem trucku budoucnosti 
z dílny Mercedesu je Mercedes-
-Benz Future Truck 2025, který 
se může pochlubit futuristickým 
designem exteriéru i interiéru 
a jedním z nejzajímavějších detai-
lů je bezpochyby LED osvětlení 
v předním nárazníku a masce chla-
diče. Svítí bíle při ovládání vozidla 
řidičem a modře v případě využití 
autonomního systému řízení. To 
kromě sledování trasy zvládá také 
sledovat okolní provoz a dispo-
nuje autopilotem pracujícím až 
do rychlosti 85 km/h. Stereokame-
ra rozpoznává chodce, pohyblivé 
i nepohyblivé předměty a dokonce 
zachycuje informace z dopravních 
značek. Systémy umožňují komu-
nikaci trucku s ostatními vozidly 
a infrastrukturou.

Iveco chrání
životní prostředí
Iveco přichází s konceptem nákladní-
ho vozu s nulovým dopadem na ži-
votní prostředí. Vůz IVECO Z TRUCK 
přináší nulové emise CO díky tech-
nologii zkapalněného zemního plynu 
a biometanu, vylepšenou aerodyna-
miku a systém využití odpadního tep-
la. V dálkové dopravě může dosáh-
nout dojezdu až 2200 km a virtuálně 
nulových emisí CO2. Nulová nehodo-
vost díky pokročilým technologiím 
mění roli řidiče na jakéhosi operátora 
logistiky. Jeho kabina je kromě řízení 
přizpůsobena i práci a odpočinku. Na-
lezneme v ní postel, sprchu, kuchyň 
nebo ledničku. Na chytré čelní sklo se 
promítají adaptivní informace, tedy 
přesně ty, které řidič v danou chvíli 
potřebuje. Nápady společnosti Iveco 
využité v tomto trucku budoucnosti 
jsou chráněny 29 patenty.
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Co nového
ve světě 
trucků?



Rodina AISIN stále roste.
Vaše možnosti také.

Během několika posledních let společnost AISIN vyvíjela svou hlavní 

produktovou řadu spojek stejně jako další řady produktů. Tento vývoj 

je doprovázen technologickým zlepšením a vyššími výrobními procesy.

Skupina AISIN pokračuje v překonávání hranic kategorií svých produktů.

Jako světový lídr v OE AISIN zintenzivnil a upevnil svou pozici na trhu 

s náhradními díly. Rozšíření našich produktových řad a jejich kompatibilita 

jsou založeny na stejných hodnotách a kvalitách služeb, které nabízíme 

v OE největším výrobcům automobilů. Produkty AISIN vám poskytují 

bezpečnost, výkon, design a komfort.

Objevte více o rodině rodiny AISIN na adrese:

Webová stránka náhradních dílů AISIN Europe 

→ http://www.be.aisin-europe.com

Elektronický katalog AISIN 

→ http://www.aisincatalogue.com

ZAMĚŘENO NA DOKONALOST

Spojky

Chlazení

Motor

Brzdy

Pohon / Hnací ústrojí

Karosářské části  NOVINKA



 Co se měří v testech 
Obvykle se při testech obouvají různá kola 

od  základních 15“ až po  největší možná 19“ 
s  velmi nízkým profi lem pneumatiky. Poté se 
měří zrychlení, brzdná dráha, hluk a  spotřeba. 
Zatím mají odborníci jasno v  tom, velká nízko-
profi lová kola sice na autě vypadají skvěle, ale 
ve výsledcích testů to patrné není. Nejen, že tři 
poměřované veličiny jsou horší, ale auto s níz-
kým profi lem pneumatiky má dokonce horší 
ovladatelnost. Znamená to, že velká kola sice 
patří mezi motoristy k  hitům, ale pokud jde 
o pohodlí a kvalitu jízdy, tak jim nijak zvlášť ne-
prospívají.

 Technický průkaz je základ 
Obecně platí, že je nutné dodržovat správné 

rozměry disků a pneumatik, které jsou uvedené 
ve  velkém technickém průkazu vozidla. Navíc 
kolo musí mít vždy stejný poloměr, protože je-
nom tak budou zachovány technické vlastnosti 
auta. Pokud tedy chcete širší ráfek, například 

Říká se, že kola dělají auto. Podle všech testů je patrné, že tomu tak je. Velikost kol ovlivní 
nejen komfort jízdy, ale i spotřebu a dynamiku. Paradoxně platí: čím menší, tím lepší!
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místo 14“ přejít na 16“, je třeba v kontextu s tím 
použít nižší profi l pneumatiky. 

Nízkoprofi lové pneumatiky ale kromě op-
tického efektu zřejmě žádné zvláštní plusové 
body provozu vašeho auta nepřinesou. Jízdní 

vlastnosti se podle odborníků změní k  lepšímu 
jen nepatrně a dynamické vlastnosti se mnohdy 
dokonce zhorší.

 Hlučnost a spotřeba? 
Široké pneumatiky se negativně proje-

vují na  zvýšení spotřeby především u  aut 

Q-SERVICE radí:
Vladimír Bláha, Autoservis MiniGuru, Praha 10 – Záběhlice
„Na autě by zásadně měla být kola, která jsou homologovaná ve velkém technic-
kém průkazu. Výrobce přece ví nejlépe, na čem má auto  jezdit. 
Pokud si nasadíte větší kola, jízdu to opravdu negativně ovlivní.“
Více na: www.miniguru.com QS-Tip

s  poměrně skromným výkonem. A  hluk? 
Větší pneumatika se obvykle projeví větším 
valivým hlukem. Pokud jedete delší dobu 
po dálnici, můžete ho vnímat až jako nepří-
jemný. Nízká bočnice pneumatiky rovněž ne-
dokáže odfi ltrovat drobné nerovnosti a auto 
z  toho důvodu daleko více drncá. Vysoká 
pneumatika naopak dokáže drobné nerov-
nosti pohltit a  komfort vaší jízdy je potom 
na vyšší úrovni. 

 Hra na efekt? 
Při nákupu auta, ať už nového nebo ojeté-

ho, se dobře rozmyslete, zda vám případné 
lepší jízdní vlastnosti v extrémních situacích 
stojí za zhoršeným komfortem a především 
vyšší spotřebou paliva. Záleží vždy i na kva-
litě kupovaných pneumatik. Často je lepší 
menší a  levnější značková pneumatika než 
pneumatika podivné kvality na velkém kole. 
Pokud jde o hru na efekt, tak ta vychází, ale 
technický přínos je při nejlepším sporný.

Ovlivňuje velikost 
kol jízdní vlastnosti?



Install con  dence
www.vsm.skf.com

SKF sady rozvodových et z
Objevte nejširší škálu, která je na trhu k dispozici.
Stále více a více voz  je vybaveno moderní technologií rozvodových et z . Za 
normálních okolností by m la životnost et z  trvat po celou dobu užívání vozu, 
ovšem nedokonalou údržbou nebo nap íklad zanesením od oleje, dochází až 
k selhání funk nosti. V SKF chceme pomoci mechanik m využít této rostoucí 
obchodní oblasti a poskytnout to nejlepší na trhu. 

Naše sady pro rozvodové et zy
• jsou vyrobeny s d sledn  p esnou technologií, se snadnou manipulací
• pokrývají klí ové evropské a asijské modely automobil
• obsahují všechny nezbytné vodící kladky, et zová kola, napínáky a v 

p ípad  pot eby samoz ejm  i t sn ní

Timing-CHAIN_A4_CZ2015.indd   1 2016-03-02   08:47:48
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Postrach jménem 
filtr pevných částic

Filtr pevných částic – zkratkou DPF je praktické zařízení. Odstra-
ňuje prachové a především karcinogenní částice z výfukových 
plynů aut s naftovým motorem. Jeho životnost je ale omezená.

První byl PSA Peugeot  Citroën
Výfukový systém moderních turbodieselů 

se bez fi ltru pevných částí neobejde. Filtr musí 
rakovinotvorné mikročástice polapit a přede-
vším je účinně spálit. Potřebuje k tomu skuteč-
ně extrémní teplo.  Dosáhne ho díky přívstřiku 
paliva do fi ltru nebo speciálního aditiva.

Jako vůbec první zavedl fi ltry pevných 
částic do  sériové automobilové výroby 
francouzský koncern PSA Peugeot Citroën. 
Filtry nabízí zákazníkům pod zkratkou FAP. 
Od té doby už zmíněný koncern prodal více 
než osm milionů aut vybavených fi ltry. Jako 
první přišly na  řadu modely Peugeot 607 
a Citroën C5. Systém ovšem používají i další 
automobilky. Koncern Volkswagen je uvádí 
do výroby pod zkratkou DPF.

Jaká je životnost?
S nástupem novější ekonormy Euro 5 musí 

být vybavena všechna auta s  dieselovým 
motorem fi ltrem pevných částic. Jinak mají 
smůlu a  nejsou schopna podmínky normy 
naplnit. Životnost fi ltrů pevných částic byla 
zpočátku dost omezená, pohybovala se 
zhruba kolem 80 000 km. Spolehlivost rov-
něž nepatřila k  jejich velkým přednostem. 

Dnes je situace jiná. Spolehlivost dané tech-
nologie výrazně vzrostla. Pokud jde o život-
nost, fi ltr dnes s přehledem dá 180 000 – 
240 000 km. Co je ale pro řidiče podstatné, 
znatelně se snížily i  náklady na  případnou 
výměnu. Nutnost výměny záleží ve  velké 
míře na  řidičích samotných. Roli hraje pře-
devším styl jízdy a provoz, v jakém se auto 
pohybuje. Jízda na krátké vzdálenosti pomá-
há rychlejšímu zanesení fi ltru. Vliv má i druh 
používaného oleje, který by měl odpovídat 
patřičným normám, ale vykázat i nízký podíl 
popela. 

Ani sebelepší péče nezabrání tomu, že fi ltr 
bude třeba vyměnit. V takové chvíli se určitě 
obraťte na odborníky z Q-SERVICE. 

Q-SERVICE radí:
Petr Dašovský, Autoservis Dašov-
ský, Bučovice: „Doporučuji, aby ma-
jitel vozu nekupoval fi ltry sám kdesi 
na internetu. Pokud přijde k nám 
do Q-SERVICE, objednáme okamžitě 
prostřednictvím Inter Cars díl, který 
je kvalitní a pochází od prověřeného 
výrobce. Rozhodně také nedoporu-
čuji různá mechanická čištění fi ltru, 
jako jsou například průplachy běžně 
dostupnými prostředky. Zdánlivě 
sice ušetříte, ale poškození vašeho 
vozu může být nevratné! Opravdu 
nemají smysl žádné amatérské zá-
sahy, které jsou často v rozporu se 
zákonem! Mnohdy se stane, že řidič 
dorazí do servisu a zděšený technik 
zjistí, že fi ltr byl úplně odstraněn! 
Nedělejte proto 
zbytečné chyby 
a svěřte auto 
odborníkům.“ QS-Tip

Inter Cars Group

 informuje

TIPY



Mini Cooper
Mini už má v názvu. Geniální vzhled pilovaný designéry už více než 40 

let ho stále udržuje na předních příčkách obliby. Silný motor ukrytý v ma-
lém „sporťáčku“ vás překvapí. Nynější vlastník MINI je automobilka BMW 
a tamní odborníci rozhodně nic neponechávají náhodě. Interiér působí jed-
noduše, skrývá ale mnoho nových technologií. Oceníte velké dveře s cen-
trálním zamykáním i panoramatické střešní okno. Pokud byste měli snad 
pochybnosti kvůli bezpečnosti, hoďte je za hlavu! Pokročilé deformační 
zóny, protiblokovací systém brzd, šest airbagů a automatický systém 
kontroly pneumatik vás dokonale ochrání. Zkrátka není MINI jako mini.

Miniauta – malá, ale šikovná!
Dokonalý přítel 
v parkování, nákupní 
košík pro ženy 
s jistotou snadného 
a rychlého pohybu 
po městě – to vše 
a ještě mnohem 
více. Zajímají 
vás nejmenší 
a nejšikovnější auta 
současnosti?
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VW up
„Mnoho prostoru v malém autě“. Takový je slogan, kterým se pyšní 

nový Volkswagen up! Komfortní vozítko až pro čtyři osoby, panorama-
tické střešní okno, stylově barevně upravená kola patnáctipalcové šíř-
ky. Navrch ještě vysoce kvalitní přehrávač muziky přímo z vašeho chyt-
rého telefonu. Co víc si přát? Interiér auta se pyšní osvětlením od fi rmy 
Ambente, čalounění sedadel i  jednoduchá palubní deska vám dodají 
pocit, že sedíte ve vlastním obývacím pokoji. „ParkPilot“- funkce nouzo-
vého brzdění nebo paket „drive pack“ vám dopomohou k užívání si jízdy 
autem bez sebemenšího škrábnutí. Tak směle do toho, nastupte si!

Škoda Citigo
Nová vizáž kapoty a typický styl chladiče, úpravy nárazníku či 

mlhových světel dopomohly tomuto autíčku k ještě lepšímu vze-
zření. Navíc se můžete těšit na lepší propojení vozu s telefonem. 
Pomocí připojení bluetooth se snadno dostanete ke kontaktům, 
playlistům nebo mapovým podkladům pro navigaci. Malá spotře-
ba, prostorově úsporné parkování, funkce DriveGreen a mnohé 
další je pro vás připraveno v nové verzi Škoda Citigo. 

Hyundai i10
Dobře prostorově řešené autíčko, jehož příjemný robustní vzhled 

vám učaruje. Propojení s jinými zařízeními pomocí funkce bluetooth je 
jedním z nejlepších v oboru. Nenápadný modýlek pojme do interiéru až 
5 osob a má nejkomfortnější zavazadlový prostor ve své třídě. Vnitřek 
vozu je jednoduchý, ale řešením ideální – držáky na pití, osvětlení nejrůzněj-
ších prostor vozu, sluneční clona nebo chytře ukryté držáky lahví. Pokud 
jde o bezpečnost vozu, rovněž mile překvapí. Můžete se těšit na static-
ké přisvětlování zatáček, varování před čelním střetem, pomoc při roz-
jíždění do kopce a mnohé další. Slogan výrobce: „i10 – ohromná nejen 
svou velikostí“ tu beze zbytku platí.

AUTOSTYL



20  I  Inter Cars Group NOVINKY

Už žádný Natural 95 nebo diesel, nyní frčí kostičky a písmena. Nové značení paliv na čerpacích 
stanicích je realitou roku 2017. Je to změna, která vede k chaosu nebo nový a lepší systém?

Kup si mě!
Určitě už jste někdy se svým novým au-

tem stáli u  stojanu čerpací stanice a  ne-
znali přesný rozdíl mezi několika druhy 
pistolí s  přemrštěnými a  barevně útočí-
cími nápisy: „Kup si zrovna mě!“ Od  roku 
2017 se ustanovilo jednotné značení paliv 
pro celou EU. Pomocí jednotlivých značek 
a písmen každý u nás i v zahraničí snadno 
pozná, co do  svého vozu tankuje. Na  co 
se ale můžete těšit, nebo jaké písmenné 
a číselné kombinace vás mohou během ná-
sledujících pár měsíců potkat?

Jde o podíl biosložky
Systém je poměrně jednoduchý. Typ pali-

va bude mít přiřazen určitý obrazec, kolečko, 
čtverec nebo kosočtverec, uvnitř něhož je pís-
meno označující maximální procentuální podíl 
biosložky. Nynější Natural 95 tudíž bude ozna-
čen například jako E5 a třeba nafta bude mít 
označení B7.

Těžko se pídit po  tom, jak nutná skuteč-
ně byla tato změna. Pro turisty z  území 
EU bude ale mnohem snazší se orientovat 
na  čerpacích stanicích v  zahraničí. Zajíma-
vostí však je, že tato nová norma schválená 
Evropskou unií, na  jejímž fi nálním znění se 
stále ještě tvrdě pracuje, nemůže zakázat 
předchozí označení paliv, jako je například 
již zmíněný Natural 95. Je tedy možné, že 
mnoho čerpacích stanic raději ušetří nějakou 
tu korunu a bude i nadále používat své pů-

vodní pojmenování. Možná že právě v  tuto 
chvíli nastává možnost, kdy by mohl naopak 
evropský turista zažít při každém tankování 
pocit nejistoty, co vlastně má svému „oři“ 
dát pít? 

Šéf stálé komise pro paliva České asocia-
ce petrolejářského průmyslu a obchodu však 
všechny ubezpečuje, že logika grafi ckého 
značení je pro motoristy jednoduchá a očeká-
vá, že bude veřejností přijata bez problémů.

Vhodné právě pro vás
Posledním příjemným faktorem nového znače-

ní paliv je i možnost rozeznat, které „vylepšené“ 
druhy paliv jsou pro naše auto skutečně vhodné. 
Každý výrobce by totiž k víčku u vašeho otvoru 
na  tankování měl nově připisovat nejvhodnější 
typ paliva, označený právě značkami jako B7 
nebo B10. Celkem snadno se tak vyhnete předra-
ženému, ale ve  výsledku naprosto zbytečnému 
tankování „lepšího“ paliva do vašeho vozu. Nyněj-
ší vylepšené typy paliv totiž mnohdy překvapily 
svou cenou nemálo řidičů, ale jejich účinek je znát 
například až po několikaletém používání. 

Nové značení paliv nejen uleví peněžen-
kám, ale konečně vám dopřeje možnost se 
zorientovat v  tom, co si vlastně kupujete. 
Řidiči se tak mohou na druhou polovinu roku 
2017 jen těšit.

Benzín

Nafta

Plyn

Nové značení 
paliv a jiné zlepšováky



ČISTOTU NESMÍTE PODCENIT
Je důležité motorku před zimní pauzou 

důkladně vyčistit. Auta to mají snazší, pro-
tože si vystačí s myčkou. Motorka potře-
buje opravdu pořádné mytí. Zkontrolujte 
přitom zároveň pevnost šroubových spojů 
a nezapomínejte při čištění ani na řetěz.

OCHRANA VNITŘNÍCH STĚN NÁDRŽE
Rez nádrž motorky určitě ohrozit může. 

Většina motorkářů má pro ten účel jasný 
tip. Natankují na zimu plnou nádrž, ideálně 
100 oktanového benzínu, který je stabil-
nější pro delší stání, a mají po starostech. 
Pokud chcete péči ještě zvýšit, je možné 
nádrž vypláchnout směsí benzínu a oleje. 
Obvyklá rada ale je, že plná nádrž kvalit-
ního benzínu s  příslušnými aditivy je po-
stačující.

PNEUMATIKY
Odborníci radí, aby se pneumatiky na-

foukaly na  tlak, který doporučuje přímo 
jejich výrobce. Ideální je na zimu postavit 
motorku na  stojany. Dlouhé prostoje už 
strojům dávno nevadí, navíc se sníží zá-
těž na pneumatiky a s motorkou se i lépe 
manipuluje.

BATERKA
Naprosto ideální je baterku ze stroje na zimu 

vyndat a  udržovat ji v  suchu a  teple. Ideálně 
v  teplotě kolem 10 stupňů Celsia, proto lze 
využít pro její přezimování třeba sklep. Kdo má 
klasickou baterii, může dolít destilovanou vodu, 
pokud je hladina elektrolytu nízká. Přes zimu je 
vhodné baterii nabít. Na trhu najdete i nabíječ-
ky, které baterii umí vybít a poté ji celou zimu 
dobíjet. 

VÝMĚNA OLEJE
Zkušení motorkáři doporučují zaměřit se 

na výměnu oleje raději na podzim než na jaře. 
V oleji se totiž usazují nečistoty, které se tam 
za celou sezónu dostanou.  Nový olej rovněž 
není „kyselý a přepálený“. Z toho důvodu ne-
hrozí v tak velké míře koroze uvnitř motoru.

JAKO V PEŘINCE
Bude se tak určitě cítit vaše motorka, po-

kud pro její zakrytí použijete vhodnou plach-
tu. Pozor, stroj je vhodné přikrývat na  zimu 
i  v garáži. Pokud si myslíte, že pro ten účel 
bohatě stačí třeba stará pogumovaná celta, 
jste na omylu. Kvůli kondenzaci vody na mo-
torce je v takovém případě vhodnější bavlně-
ný potah.

Jakmile začne přituhovat, tak i ti nejvíce odhodlaní bikeři svou motorku s pečlivostí ukládají 
na zimu. Milovaný stroj takovou péči náležitě ocení. S prvním jarním sluníčkem mohou zase 
společně vyrazit!
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Jak správně zazimovat motorku

Vše pro motorku
najdete na:
www.motointegrator.cz
U nás najdete pneumatiky, 
motocyklové oleje, baterie, 
příslušenství, oblečení a veškeré 
náhradní díly do motorek. 
V Q-SERVICE pak odborníky, 
kteří poradí nejen se zazimováním.

QS-Tip

Pozor
na pověry!
Klasická motorkářská je ta, že 
motorku je během zimy třeba 
několikrát nastartovat a ne-
chat zahřát. Je to omyl. Jedi-
ným výsledkem takové zimní 
péče bude, že se motor zanese 
a na jaře, až 
se k stroji 
nedočkavě 
pohrnete, 
nenaskočí!

PORADNA

motorkkku



NEMUSÍTE JEN DO AUTORIZOVANÉHO SERVISU!
Bloková výjimka – tzn. legislativní úprava Evropské komise č. 461-

2010, jednoznačně defi nuje, že záruční doba nesmí být vázána pouze 
na opravy a servisní prohlídky ve značkových autoservisech. Stejně 
jako nemůže být omezena výhradním užitím originálních náhradních 
dílů. Díky blokové výjimce také výrobce nesmí odmítnout uznat záru-
ku v případě, že majitel vozu ho nechal opravit v nezávislém servisu. 
Pro řidiče je to jasný signál, že se svým autem mohou jezdit do spo-
lehlivého nezávislého servisu, který je schopen opravu vozu provést 
v  odpovídající kvalitě. Záleží proto jen na  nich samotných, pro jaký 
servis se rozhodnou.

Vyberte si Q-SERVICE
Bloková výjimka hraje velice zásadní roli 
v tom, že motoristé mají právo zcela 
svobodného rozhodnutí, jaký servis i náhradní 
díl si pro své auto vyberou. Do oblasti prodeje 
a servisu motorových vozidel přináší daleko 
větší konkurenci.
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Proč si vybrat Q-SERVICE:

1.  Ušetříte. Služby i  pou-
žité náhradní díly v  ne-
značkovém servisu mají 
samozřejmě odpovídající 
kvalitu, ale vaše peně-
ženka to nepocítí v  ta-
kové míře jako v případě 
autorizovaného servisu.

2.  Rozhodujete se sami. 
Jen na  vás záleží, jaké 
místo si pro servis svého 
vozu vyberete. Je přece 
jen vaší volbou, zda zvo-

líte servis značkový, nebo 
neznačkový. Stejně tak 
máte právo určit, jaký se 
pro danou opravu vybere 
náhradní díl.

3.  Získáte informace. Bloko-
vá výjimka otevřela přístup 
k  technickým informacím 
i  neznačkovým servisům. 
Opravny rozšířily nabídku 
a  jejich prostřednictvím 
máte konkrétní technické 
informace k dispozici i vy.

4.  Práce ve stejné kvalitě. 
Díky blokové výjimce 
jsou nezávislé auto-
servisy schopné za-
jistit práci na  vašem 
voze na  stejné úrovni 
a  v  kvalitě, jako servi-
sy značkové. Proč této 
nabídky nevyužít?

5.  Záruka bez podmínek. 
Zákonná ani prodlou-
žená záruka nesmí 
být podmíněna tím, že 
oprava musí být pro-
vedena pouze v  auto-
rizované síti výrobce. 
Jako zákazník proto 
můžete záruku bez 
podmínek plně vyu-
žít. Každý autoservis 
je přece za  svou práci 
odpovědný. Za  kvalitu 
svých služeb přejímá 
plnou odpovědnost.

Co není 
dovoleno:
Podle blokové výjimky 
není dovoleno omezovat 
prodej náhradních dílů 
v nezávislých autoservi-
sech. S pochopením 
se nesetkají ani žádná 
omezení od dodavatelů 
náhradních dílů, případně 
diagnostických a jiných 
zařízení pro autorizova-
né a nezávislé servisy. 
Právě tak nikdo nemůže 
omezit výrobce kompo-
nentů pro první montáž 
v tom, že mohou na jed-
notlivé náhradní díly 
umístit svou obchodní 
značku nebo logo.
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Můj domov na kolech
„Ráda se toulám po světě, potká-

vám nové lidi, objevuji přírodu, měs-
ta, vesnice. Nehledám jen cestu, 
ale i sama sebe,“ uvádí sympatická 
Kateřina.

Představu o  kempování v  autě 
měla celkem jasnou. Pohodlí, zá-

zemí a domácká atmosféra na ces-
tách. Pokud jde o  auto, tak něco, 
kam se vejde spousta věcí i  psí 
kamarád. Po  dohodě s  odborníky 
zvítězil Citroën Berlingo. Koupila 
ojeté auto a po konzultaci s mecha-
niky v servisu nechala udělat nutné 
výměny a drobné opravy. Do auta 
s  přítelem šikovně namontovali 
konstrukci postele ze staré skříně 
a  mají díky tomu letiště o  rozmě-
rech 120 x 200 cm. Svět se pro Ka-
teřinu otevřel!

Pohoda s Q-SERVICE Assistance 
za 619 Kč na rok!

Cestovatelka přiznává, že dříve 
pojištění auta nijak neřešila. Ob-
vykle jí stačilo povinné ručení a po-
jistka pro ni samotnou. Při častém 
využívání auta si ale uvědomila, 
že problémy nečekají v záloze. Na-

Mé cesty s Q-SERVICE Assistance
opak, zcela nečekaně udeří. Známí 
jí doporučili pojištění od Q-SERVI-
CE Assistance, které je možné 
sjednat v některém z více než 80 
servisů v ČR, případně je sjednat 
na webových stránkách. 

„O  dva měsíce později jsem 
Q-SERVICE Assistance využila 

na  vlastní kůži, když mně Ber-
lingo selhalo uprostřed Itálie 
v Perugii,“ uvádí na svém blogu. 
„Za  celou dobu mi dvakrát pr-
šelo a  zrovna tenhle večer byl 
otřesný. Tmavý podvečer, krou-
py a  najednou se rozsvítila čer-
vená kontrolka dobíjení. Rychle 
jsem volala do  mého servisu, 
co všechno to může znamenat 
a  odpověď byla:,,Alternátor je 
v háji“. To mi nešlo do hlavy, pro-
tože alternátor jsme měnili před 

Více na: 
www.cz.q-service.eu/qs-as-
sistance-podminky-a-plneni/Vše na  blogu

www.toulkyposvete.cz

Co zahrnuje pojištění
Q-SERVICE Assistance
za 619 Kč na rok:

•  Silniční služba – příjezd 
a odjezd a hodinová 
práce mechanika

•  Dovoz PHM, když vám 
dojde palivo – pohonné 
hmoty si platíte sami

•  Výměna pneumatiky
•  Zapůjčení náhradního 

vozidla až na 8 dní
•  Nouzové ubytování 

v 3 hvězdičkovém hotelu 
se snídaní na jednu noc

•  Odtah do 1 000 km (resp. 
v hodnotě 30 000 Kč)

měsícem. Sjela jsem z  dálnice 
a  začala hledat ubytování s  in-
ternetem a teplou sprchou.“

V ubytování Kateřina celou noc 
probrečela a  myslela, že její ces-
ta končí. Ráno si uvědomila, že si 
sjednala Q-SERVICE Assistance 
a zavolala HOT LINE 222 74 7 5 74. 

Okamžitě měla zajištěnu 
pomoc. Během hodiny přijela 
odtahovka, která cestovatel-
ku odvezla do  hotelu. V  rámci 
pojištění byl zdarma. Auto od-
vezli do  servisu, kde zjistili pří-
činu poruchy – přetržený řemen 
u alternátoru. Auto bylo během 
jediného dne připravené k odjez-
du. „Cestování miluju a dnes už 
vím jednu věc,“ dodává Kateřina. 
„Bez Q-SERVICE Assistance už 
nikdy nikam nejedu!“

Kateřina Poláková 
je známá blogerka, 
cestovatelka 
a fotogra� a. Ráda 
se toulá po celém 
světě, auto je 
jí přechodným 
domovem a jak 
píše, díky pojištění 
Q-SERVICE 
ASSISTANCE 
objevuje svět 
v úplném klidu.

QS-Tip



Domovský Odtah vozidla 

v limitu 

30 000 Kč

Náhradní 

vozidlo 

až na 8 dní

Náhodné 

poškození pneu 

v limitu 4 000 Kč

Zdarma 

nouzové 

ubytování

... a další 

užitečné služby 

v rámci plnění

 Váš autoservis

s námi jste stále mobilní

Asistence
bez starosti




