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Zľavové kupóny 2021
na Originálne diely
a príslušenstvo Volkswagen
Špeciálne zľavy pre majiteľov vozidiel vo veku 4+
Ste majiteľom staršieho vozidla? Nerobte kompromisy a zachovajte originál
aj naďalej. Pretože iba tak zaistíte zachovanie hodnoty vášho vozidla čo najdlhšie
na tej najvyššej možnej úrovni. Využite až 20 % zľavy na Originálne diely
Volkswagen či 10 % zľavu na sadu Originálnych kompletných zimných
kolies Volkswagen.
Zľavové kupóny vám bezplatne poskytne
váš servisný partner Volkswagen.

Volkswagen Servis

volkswagen.sk

Mobilita
pre každého
Volkswagen v rámci ofenzívy
elektromobility v minulom
roku spustil predaj modelu ID.3
a predpredaj ID.4. No neznamená
to, že by automobily so spaľovacím
motorom onedlho končili.
V uplynulom roku Volkswagen celosvetovo predal vyše
220 000 automobilov s elektrifikovaným pohonom, z toho
približne 134 000 s elektrickým pohonom na batérie. Je to
výsledok štartu ofenzívy elektromobility, ktorá sa z dôvodu
pandémie omeškala o niekoľko mesiacov, no teraz už
pokračuje v plánovanom tempe. Elektrický ID.3 sa začal
predávať prakticky v celej Európe, vrátane Slovenska, vďaka
čomu sa Volkswagen u nás stal najúspešnejšou „elektrickou“
značkou v uplynulom roku s podielom 20 percent. Známy
maratónsky jazdec Reiner Zietlow koncom minulého roka
s ID.3 absolvoval jazdu trvajúcu 65 dní a dlhú 28 198 km, pri
ktorej prebrázdil Nemecko od juhu po najsevernejší cíp aby
otestoval kvalitu nabíjacej infraštruktúry.
S krátkym odstupom po ID.3 nasledoval model ID.4 –
elektrické SUV a prvý globálny elektrický model značky.
Okrem Nemecka sa vyrába aj v Číne pre domáci trh a od roku
2022 sa bude vyrábať aj v USA pre severoamerický trh,
na ktorý sa doteraz exportuje z Európy. Na svojom konte už
má aj prvé vavríny – titul „Svetové auto roka 2021“.
ID.4 je súčasne prvým modelom, pri ktorom Volkswagen
zaviedol novú líniu pre športovo ladené elektromobily GTX.
Písmeno X v tomto prípade symbolizuje elektrický pohon
všetkých kolies. V druhom polroku bude nasledovať SUVkupé ID.5. V apríli mal na autosalóne v Šanghaji premiéru
model ID.6 v dvoch verziách. Toto sedemmiestne elektrické
SUV sa bude vyrábať v dvoch spoločných podnikoch v Číne
v dvoch mierne odlišných verziách výlučne pre tamojší trh,
ktorý je najväčším trhom značky. Volkswagen tak inteligentne
kombinuje globalitu s regionalitou aby poskytol zákazníkom
na všetkých trhoch vozidlá optimálne prispôsobené ich
špecifickým požiadavkám. Naša spoločnosť Porsche Slovakia
v spolupráci s partnermi z oblasti energetiky a financovania
pripravila projekt Mooncity e-mobility store na propagáciu
elektromobilty. V tomto špecializovanom projekte v Bratislave
v obchodnom centre Aupark so sprievodným programom
vrátane testovacích jázd, návštevníci počas šiestich
mesiacoch nájdu odpovede na všetky otázky z tejto oblasti.
Ambiciózny plán rozvoja elektromobility prináša so sebou
ďalšie výzvy, a jednou z nich je zabezpečenie batérií
v potrebnom množstve a špecifikácii. Aj tu urobil Volkswagen

veľký krok vpred. Na konferencii „Power Day“ oznámil novú
stratégiu obstarávania batérií, ktorá kombinuje tri spôsoby.
Ešte dôležitejší je vývoj vlastného jednotného článku,
z ktorého bude možné so značnými úsporami efektívne
skladať batérie do 80 percent elektrických vozidiel. Jednotný
článok s modifikovanou chémiou umožní vytvoriť aj batériu
pre pripravovaný najmenší model radu ID. – mestský
automobil, ktorý príde v roku 2025.
No aj klasický malý automobil so spaľovacím motorom
napriek vyhláseniam mnohých svetových výrobcov ešte má
šancu na život. Potvrdzuje to aj modernizovaný model Polo,
ktorý prináša prvky high-tech ako najmodernejšie asistenčné
systémy, online infotainment a adaptívne LED svetlomety
do segmentu malých automobilov. Premiéra nového modelu
Polo je plánovaná na prelome mesiacov september/október
2021.
Volkswagen ako globálny výrobca musí zohľadňovať
skutočnosť, že mnohých oblastiach sveta ešte dlho nebudú
vytvorené nevyhnutné podmienky (najmä nabíjacia
infraštruktúra) pre elektromobilitu a tam má benzínový motor
nezastupiteľné miesto. Jeho vysokú úroveň dokumentuje
napríklad štvorvalec 1.5 TSI, ktorý spĺňa najprísnejšie
emisné limity, bol už adaptovaný aj na alternatívne
palivo a dá sa využiť v hybridných aplikáciách. Pre plynulý
prechod k elektromobilite hrá dôležitú rolu pohon plug-in
hybrid, ktorý kombinuje možnosť jazdy bez emisií v meste
s neobmedzeným dojazdom vozidla so spaľovacím motorom.
Volkswagen ho aktuálne ponúka v siedmich modeloch
od kompaktnej po luxusnú triedu, vrátane dvoch SUV.
O všetkých týchto témach sa dočítate na stránkach nášho
magazínu a k tomu nebudú chýbať pohľady do zákulisia
dizajnu a technických inovácií, ani užitočné informácie a fakty
zo sveta značky Volkswagen. Želám vám príjemné čítanie.

Milena Holweg
Riaditeľka úseku Volkswagen Osobné vozidlá
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Nový Volkswagen Polo:

ešte bližšie ku Golfu
Polo vždy prekvapilo ponukou prvkov, ktoré sa bežne
nachádzajú vo vyšších triedach. Vynovený Volkswagen Polo
nie je výnimkou a udáva nové štandardy.
Osemnásť miliónov. Toľko krát sa niekto
niekedy niekde na Zemi rozhodol, že auto,
ktoré najlepšie spĺňa ich požiadavky, je
práve Volkswagen Polo. Patrí medzi naše
bestsellery a v tomto trende sa chystá pokračovať. Nový Volkswagen Polo priniesol
nielen svieži nový dizajn, ale aj modernejší
interiér a rozšírenú paletu prvkov výbavy.
Mnohé z týchto prvkov boli kedysi výsadou
prémiových áut ako Passat či Arteon.

Po stopách VW Golf
Nový Volkswagen Polo vizuálne podrástol,
aj keď jeho rozmery (4 053 × 1 751 × 1 446
s rázvorom 2 564 mm) sa prakticky nezmenili.
Batožinový priestor má objem nadštandardných 351 litrov. Naši dizajnéri to dosiahli
niekoľkými šikovnými trikmi. Zmenili tvar nárazníkov, ktoré sú teraz športovejšie aj v základnej verzii, a pohrali sa so svetlometmi.

6

Polo má nový svetelný podpis vďaka novým
LED svetlám vpredu aj vzadu. Tie sú teraz
súčasťou základnej výbavy. Zadné svetlá
v tvare písmena P (náhoda? Nemyslíme si)
sú prvýkrát delené – jedna časť je súčasťou
veka batožinového priestoru, podobne ako
pri VW Golf. Prémiová verzia LED svetlometov ponúka dynamické smerovky a premenlivé brzdové svetlá, ktoré ostatným vodičom
ešte jasnejšie oznámia, že brzdíte.
Prvý raz môže byť Polo vybavené aj Matrix
LED svetlami IQ.Light, ktoré sa prvýkrát
predstavili na Touaregu. Diaľkové svetlá
majú v prípade Pola po 8 LED segmentov
a umožňujú vám zotrvať v diaľkovom režime
svetiel bez toho, aby ste oslňovali okolitých účastníkov premávky. Vďaka kamere
za čelným sklom, snímajúcej okolie, Polo
jednoducho stlmí tie diaľkové LED segmenty, ktoré by priamo osvetľovali okoloidúce

autá. To je veľmi užitočná funkcia.
Takto vybavený Volkswagen Polo rozpoznáte vďaka LED pásiku cez celú prednú časť.
Tento dizajnový prvok ste mohli zatiaľ vidieť
iba na modeloch Volkswagen ID a prémiovom Arteone, či VW Golf.

To najlepšie v interiéri
Už aj základná výbava Polo má po novom
najkvalitnejší mäkčený interiér. Nové Polo
sa pýši novými materiálmi a vyhotoveniami
interiéru pre prémiovejší pocit. Nový, štandardne dodávaný multifunkčný volant môže
mať aj dotykové ovládacie plôšky.
Ústrednou myšlienkou nového kokpitu je digitalizácia. Digitálny kokpit má Polo už v základe. Má uhlopriečku 8 palcov. Príplatkový
Digital Cockpit Pro má uhlopriečku až 10,25
palcov a podporuje viac druhov zobrazení
vrátane mapy.

Novinky
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Obrazovka navigácie je v jednej rovine
s obrazovkou navigácie pre maximálnu
ergonómiu. Základný systém Composition
Media má uhlopriečku 6,5 palca. Príplatková
Ready2Discover má uhlopriečku 8 palcov
a je pripravená aj na dodatočný upgrade
na systém Discover Media s navigáciou.
Vrcholom je Discover Pro s uhlopriečkou až
9,2 palca, čo je pre Polo novinka.
K dispozícii sú aj online služby vďaka zabudovanej eSIM karte. Zákazníci sa môžu tešiť
na navigáciu využívajúcu aktuálne dopravné
informácie. Novinkou je možnosť priamo
využívať streamovacie služby, ako napríklad
Apple Music™.
Bezdrôtová konektivita je k dispozícii pre
Android Auto aj Apple CarPlay. Schránka
na mobil môže byť vybavená bezdrôtovou
nabíjačkou mobilného telefónu.

Nové asistenčné systémy
Polo je prvýkrát dostupné so systémom Travel Assist, ktorý poznáme z väčších modelov.
Ponúka druhú úroveň autonómnej jazdy
v rozmedzí rýchlostí 0 až 210 km/h (modely s DSG). Je súčasťou IQ.Drive a využíva

štandardne dodávaný systém sledovania
jazdných pruhov, príplatkový adaptívny
tempomat a volant s kapacitnými senzormi
vo venci, vďaka čomu auto vie, kedy ho držíte. VW Polo so systémom Travel Assist má
miesto klasických multifunkčných tlačidiel na
volante dotykové plôšky, ktoré reagujú aj na
dotykové gestá.
Adaptívny tempomat má proaktívnu funkciu.
To znamená, že rýchlosť prispôsobuje aj okolitej premávke, rýchlostným obmedzeniam
a profilu cesty.
K dispozícii je aj monitoring mŕtveho uhla,
ktorý rozpoznáva aj rýchlo sa blížiace vozidlá
zozadu a je schopný zasiahnuť do riadenia, ak
hrozí zrážka. Rovnaké senzory využíva aj asistent pri cúvaní z parkovacieho miesta, ktorý
dáva pozor na premávku blížiacu sa zboku.
Polo ako primárne mestské auto využije
aj systém autonómneho parkovania Park
Assist, Auto dokáže samé zaparkovať aj vyparkovať. Stačí mu pri tom iba 40 cm rezerva
vpredu a vzadu.
O zvýšenú mieru bezpečnosti sa stará nový
centrálny airbag, ktorý zabraňuje vzájomnej
zrážke pasažierov pri bočnom náraze.

Motory, výbavy, farby
Nové Polo budú spočiatku poháňať osvedčené trojvalce 1.0. K dispozícii budú v troch
výkonových variantoch: 59 kW (80 k), 70 kW
(95 k) a 81 kW (110 k). Pri prostrednej motorizácii bude na výber medzi manuálnou
a sedemstupňovou automatickou prevodovkou DSG. Vrcholná motorizácia sa bude
kombinovať výlučne s DSG.
K dispozícii budú nové verzie výbav: Polo,
Life, Style a R-Line. Sú navrhnuté podľa
toho, čo bolo obľúbené pri jednotlivých skupinách zákazníkov. Napríklad výbavy Style
a R-Line sú si obsahom podobné, avšak
Style je zameraná na maximálnu vizuálnu
príťažlivosť, kým R-Line so svojimi agresívnejšími nárazníkmi a o 15 mm zníženým
podvozkom a príplatkovým systémom XDS
na prednej náprave jednoznačne mieri na
športovejšie zameraných zákazníkov.
A na záver farby. Na výber je osem lakov,
z nich štyri sú pre Polo nové. Tá úžasná
fialová z obrázkov má názov Vibrant Violet.
K dispozícii sú aj dvojfarebné kombinácie
s čiernou strechou pre červenú, bielu, striebornú a modrú farbu.
Novinky
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Volkswagen ID.4 je
Svetové auto roka!
Viac ako 90 porotcov z 24
krajín celého sveta hlasovalo
v prestížnej ankete Svetové
auto roka 2021 a po súčte
bodov sa víťazom
po piaty raz v histórii stal Volkswagen.
Toto ocenenie je o to vzácnejšie, že ho získal
práve plne elektrický model ID.4, ktorý je
súčasťou revolučného ťaženia našej značky na
ekologickú a udržateľnú budúcnosť áut.

Päť hviezdičiek v Euro
NCAP aj pre ID.4
Aby toho nebolo málo, Volkswagen ID.4 sa
blysol aj v nárazových skúškach Euro NCAP.
Kde získal maximálne hodnotenie 5 hviezdičiek. V oblasti ochrany dospelej posádky
dosiahol skóre až 93 %, v prípade ochrany
detí je to 89 %. Vysoké hodnotenie má na
svedomí aj nový centrálny airbag, ktorý
chráni predných pasažierov pred vzájomným
kontaktom pri bočnej kolízii. Euro NCAP už
hodnotí aj funkčnosť a spoľahlivosť asistenčných systémov, a to cez deň i v noci. Za túto
disciplínu dostal Volkswagen ID.4 skóre 85 %.
Za ochranu chodcov a cyklistov získalo toto
plne elektrické SUV hodnotenie 76 %.

Zvykajte si na nové
označenie GTX!
Písmená GT už dlhodobo označujú športové modely naprieč
rôznymi značkami. Volkswagen už dlhodobo používa označenie GTI či GTD.
Teraz sa medzi tieto označenia pridáva nové, s koncovkou X.
Písmeno X symbolizuje križovatku, kde sa stretávajú pojmy
udržateľnosť a športový charakter. GTX teda naznačuje, že
tieto pojmy sa navzájom nevylučujú, ale môžu sa dopĺňať.
Prvým nositeľom filozofie a zástupcom novej rodiny áut
s označením GTX je čerstvá novinka - model ID.4 GTX, ktorý
dostal ďalší elektromotor aj na prednú nápravu. Získal tak vyšší výkon – dokopy až 220 kW (299 k) – a aj pohon 4 × 4. Vďaka
tomu dosahuje zrýchlenie z 0 na 100 km/h len za 6,2 sekundy,
pričom rýchlosť 60 km/h dosahuje už za 3,2 sekundy! Maximálna rýchlosť je elektronicky obmedzená na 180 km/h.
Charakteristickým znakom modelov GTX bude športový dizajn
interiéru aj exteriéru, špecifický svetelný podpis s brzdovými
segmentmi v tvare písmena X a špeciálne denné svietenie
v prednom nárazníku.
Volkswagen ID.4 GTX bude dostupný od leta 2021.
8
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Volkswagen ID.3 Cabrio: Rozhodnite!
Aké by to mohlo asi byť, ak by sa z ID.3 stal kabriolet? Páčil by sa
vám? Táto otázka nepochádza z našich úst. Pýta sa ju samotný
Volkswagen. Chce začať verejnú diskusiu o tom, či by bol o takéto
auto záujem. Na verejnosť sa dostali skice modelu ID.3 vo verzii
kabriolet a vrchných predstaviteľov Volkswagenu zaujali natoľko,
že sa rozhodli spustiť k nemu verejnú diskusiu, a to priamo na
sociálnych sieťach vrcholného manažmentu Volkswagenu.

Čína dostala Volkswagen ID.6 X
Aj keď tento model v Európe nie je zatiaľ dostupný, nie je na škodu
sa pozrieť, čo Volkswagen má vo svojom portfóliu. V prípade
modelu ID.6 X je to variabilné elektrické SUV pre 7 ľudí, ktoré má
dĺžku 4,88 metra. Stojí na platforme MEB. Je dostupný v štyroch
konfiguráciách, pričom maximálny výkon dosahuje hodnotu až
225 kW (306 k) a dojazd až 588 km! Zrýchlenie z 0 na 100 km/h trvá
najvýkonnejšiemu modelu iba 6,6 sekundy!

Golfy ceria zuby!
Volkswagen Golf sa predstavil v (zatiaľ?)
dvoch najvýkonnejších variantoch – Golf R
a Golf GTI Clubsport 45. Každý z nich sa
však na rýchlosť pozerá iným spôsobom.
Nový Volkswagen Golf R má motor 2.0 TSI
s výkonom až 235 kW (320 k) a pohon všetkých štyroch kolies 4Motion. Je to raketa
do každého počasia, ktorá dokáže vďaka
sériovo dodávanej prevodovke DSG zrýchliť
z 0 na 100 km/h len za 4,7 sekundy, pričom
maximálna rýchlosť je s príplatkovým balíkom R-Performance Package až 270 km/h!
To však nie je hlavný dôvod, prečo by vás
tento balík mal zaujímať. Tým je špeciálny
aktívny zadný diferenciál, známy aj z Tiguanu R. Súčasťou balíka sú aj dva dodatočné
jazdné režimy: Special a Drift. Prvý menovaný je optimalizovaný na jazdu po Severnej
slučke Nürburgringu, takže používa mäkšie
nastavenie tlmičov než najagresívnejší

režim Race. Trať je totiž dosť nerovná. Na
čo asi slúži režim Drift, to nie je až taká
záhada. No predsa na jazdu dverami napred!
V oboch režimoch sa zároveň vypína funkcia
automatického preradenia po dosiahnutí
maximálnych otáčok.
Druhý ostrý model, GTI Clubsport 45, má
poháňanú čisto prednú nápravu a taktiež
prichádza iba s prevodovkou DSG. Kroteniu
výkonu 221 kW (300 k) pomáha samosvorný
diferenciál. Špeciálne naladený podvozok

ponúka aj režim na Nürburgring, rovnako
ako R. GTI Clubsport 45 rozpoznáte už na
prvý pohľad podľa čiernej strechy a obdobne čierneho strešného spojlera. Týmto
vzdáva značka hold prvému GTI-čku a jeho
zadnému oknu s masívnym čiernym rámom.
Balík Edition 45 Paket, ktorý je v príplatkovej výbave modelu Clubsport 45, dodáva
autu 19-palcové disky kolies Scottsdale
v lesklej čiernej farbe s jemným akcentom
červenej s názvom Tornado Red.

Nový Multivan sa pomaly ukazuje
Volkswagen úžitkové vozidlá pomaly ukazuje
prvé skeče nového Multivanu a k tomu sa dostávajú na povrch aj nové informácie: bude
ešte modernejší vďaka použitiu platformy
MQB a poskytne ešte viac priestoru. Jedným
z nových prvkov bude aj volič automatickej
prevodovky shift-by-wire, aký sa predstavil
v osobnom modeli Golf. Tým sa ušetrilo kopec miesta na palubnej doske. Umiestnenie
voliča vraj bude v jednej línii s 10-palcovým

displejom, ktorý ponúkne aj 360° pohľad
na vozidlo. Manuálna ručná brzda je taktiež
minulosť, čo vyčistilo priestor medzi vodičom a spolujazdcom. Ak sa chcete presunúť
spredu dozadu, bude to ešte jednoduchšie.
V čase uzávierky čerstvo unikli aj prvé skice
exteriéru, ktoré posúvajú dizajn novinky zjavne vpred, ale pritom zachytávajú charakteristické prvky a línie starších modelov, počnúc
od úplne prvého Transportera.
Novinky
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SUV.
NA ELEKTRINU.
Volkswagen ID.4.
Ďalší člen elektrickej
rodiny VW – tento raz
v najpopulárnejšom
segmente. Ako vyzerá
život na vysokej nohe
a s elektrickým napätím?

„ŠPORTOVÝ VZHĽAD, VYŠŠÍ
PODVOZOK, KOMFORT,
PRIESTOR PRE RODINU
A ELEKTRICKÁ JAZDA.
VOLKSWAGEN ID.4 PRINÁŠA
DO ELEKTRICKÉHO SVETA
VARIABILITU A AJ
NOVÝ TYP EMÓCIÍ.“
10
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„SOFISTIKOVANÁ AERODYNAMICKÁ
KAROSÉRIA S KOEFICIENTOM
ODPORU VZDUCHU IBA 0,28
SA STARÁ O NÍZKU SPOTREBU
ENERGIE. JEJ TVARY
INŠPIROVALA PRÍRODA.“

„ELEKTROMOTOR S VÝKONOM
150 KW (204 K) ZARUČUJE SVIŽNÚ
A OKAMŽITÚ AKCELERÁCIU. Z 0 – 100
KM/H ZRÝCHLI ID.4 ZA 8,5 SEKUNDY.“

„CENA ID.4 PURE S 55 KWH BATÉRIOU ZAČÍNA NA 34 990 €.
PRI AKTUÁLNEJ AKCII JE TO DOKONCA 31 990 EUR.
VERZIA S VÄČŠÍM DOJAZDOM A 82 KWH BATÉRIOU
ZAČÍNA NA ÚROVNI 43 040 € (V AKCII ZA 40 040 €).“
Predstavenie
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Platforma MEB

Vysoká tuhosť a bezpečnosť

Výhoda škálovateľnej elektrickej platformy MEB spočíva
v možnosti umiestniť na ňu
rôzne typy karosérie. Volkswagen ID.4 využíva rovnaký
rázvor ako menší ID.3, avšak
ponúka podstatne viac
priestoru.

Batéria je uložená v hliníkovom obale, ktorý funguje ako
štrukturálny prvok karosérie a zvyšuje jej tuhosť. Taktiež
chráni posádku aj samotnú batériu pri bočnom náraze.

Excelentné
jazdné vlastnosti
Batéria v podlahe znamená nízko uložené
ťažisko auta. To má obratom za následok veľmi
dobré jazdné vlastnosti. Auto s nízkym ťažiskom sa menej nakláňa v zákrutách a stačia mu
tak mäkšie pružiny na dosiahnutie požadovaných jazdných vlastností. Rozloženie hmotnosti
sa približuje k ideálnemu pomeru 50 : 50 medzi
nápravy, čo prispieva k skvelej ovládateľnosti.
12

Priestor na priestor
Elektromobil má úplne iné požiadavky
na umiestnenie jednotlivých prvkov pohonu. Elektromotor je malý, prevodovka nepotrebná, výfuk taktiež a batéria
sa nachádza v podlahe. To znamená, že
kabína môže byť väčšia a poskytovať
viac priestoru pre posádku a batožinu.

Predstavenie

10-15_VW ID4.indd 12

5/12/21 2:06 PM

„S DOJAZDOM DO 522 KM SO 77 KWH
BATÉRIOU A S RÝCHLYM NABÍJANÍM TO
MÔŽE BYŤ VAŠE JEDINÉ AUTO V RODINE.“

Priestor pre predné kolesá
Keďže predným kolesám neprekáža motor, môžu
sa vytočiť do extrémneho uhla a prepožičať tak
modelu ID.4 mimoriadne dobré manévrovacie
schopnosti. ID.4 je obratné ako oveľa
menšie auto. Otočí sa na kruhu
s priemerom iba 10,2 metra.

Výška: 1 640 mm
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Kolesá: Ø 18 – 21 palcov; Batožinový priestor: 543 – 1 575 dm3

Predstavenie
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ID.Light
Jednoduché animované svetielko pod čelným sklom
vám pomôže pri navigácii a komunikácii s autom.

Head-up displej
s rozšírenou realitou
Všetky dôležité informácie sa premietajú
priamo na čelné sklo do zorného poľa
vodiča. K dispozícii je aj systém virtuálnej reality, ktorý premieta
napríklad navigačné šípky
akoby priamo na miesto,
kde máte odbočiť. Pole
virtuálnej reality má uhlopriečku až 70 palcov.

5,3-palcový displej pred vodičom
Zobrazuje len tie najdôležitejšie informácie a pokyny v maximálne jednoduchej
a dobre čitateľnej forme.

Hlavná obrazovka
Jej základná uhlopriečka je 10 palcov. Za príplatok je k dispozícii
12-palcová verzia.

Podľa seba
Interiér ponúka
niekoľko farebných kombinácií.
Je iba na vás,
ktorú si zvolíte.

Inteligentná
stredná konzola
Má v sebe držiaky na
poháre, ako aj priestor na
mobilný telefón aj s bezdrôtovým nabíjaním. Za
príplatok sa jej zadný priestor
dá variabilne predeľovať
a odkladací priestor na mobil
je podsvietený. Pre zadných
pasažierov v tom prípade pribudnú dve USB-C zásuvky.
14
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Dotyky
Čaro ovládania elektromobilu spočíva v jeho jednoduchosti, a tak chceli dizajnéri tento
princíp preniesť aj do interiéru. Jeho koncepcia je do veľkej miery podobná s modelom
ID.3. Ovládacích prvkov je tu čo najmenej. Tlačidlá nahradili dotykové plochy, ktoré sa
dajú ovládať aj gestami. Ťuknutie dvoma prstami na ovládanie klimatizácie aktivuje
vyhrievanie sedadiel. Hlasitosť autorádia zvýšite potiahnutím prstom po vyhradenej ploche. Dotykom sa nielen zapína, ale aj reguluje intenzita svetla čítacej lampičky v interiéri.
Dotykové plôšky nájdete aj na volante. Tu sú kombinované s tlačidlami. To znamená, že
si môžete vybrať, či vám viac vyhovuje stláčanie, alebo chcete jednoducho rýchlo pridať
hlasitosť potiahnutím prstom po dotykovej plôške na volante. Ovládanie je jednoduché
a intuitívne. Koniec koncov, rovnaké používate už roky na svojom telefóne.

Náladové osvetlenie
V noci si môžete kabínu svojho ID.4 osvetliť viacúrovňovým tlmeným náladovým svetlom. K dispozícii je
desať farieb a farebných kombinácii. Je to na vás!

Bezpečné a pohodlné sedadlá
Sedadlá v modeli ID.4 spĺňajú tie najvyššie
bezpečnostné štandardy. Poskytujú prvotriednu ochranu pred poranením krčnej chrbtice.
A len tak mimochodom, aj perfektne vyzerajú!

Batožinový priestor
Je plne variabilný, s rovnou podlahou
a objemom od 543 až po 1 575 litrov
po sklopení sedadiel.

Predstavenie
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Zažite elektromobilitu

na vlastnej koži!
Elektromobilita ešte stále vyvoláva mnoho otázok a je ťažké
nájsť miesto, kde sa dočkáte komplexných odpovedí. To sa
teraz mení. Vďaka projektu Mooncity e-mobility store môžete
zažiť elektromobilitu na vlastnej koži a dozvedieť sa všetko čo
potrebujete. A popri tom aj vyhrať ID.4 na mesiac aj s energiou.

16

Výstava
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Je pre mňa elektromobil rozumným riešením? Aký je
pre mňa vhodný? Koľko stojí? Kde a za koľko ho budem
nabíjať? Čo servis? A keď s ním chcem ísť na dovolenku? Ako je na tom záruka? Môžem si doma nainštalovať
nabíjačku? Čo na to potrebujem?...
...To je iba zlomok otázok, ktoré prichádzajú na um pri
téme elektromobility. Elektrické vozidlá sú medzi nami
už pár rokov, ale až v poslednom období zažívajú veľký
boom a začína sa o ne zaujímať aj širšia verejnosť. A keďže ľudia sú prirodzene zvedaví, pýtajú sa otázky.
Aj oni sa isto potešia projektu Mooncity e-mobility sto-

16-19_Showroom.indd 17

re, ktorý práve odštartoval svoju expozíciu s rozlohou
410 m2 v bratislavskom Auparku pod záštitou značiek
koncernu Volkswagen – konkrétne VW, Audi a Porsche.
Tento projekt, ktorého partnermi sú aj ZSE Drive a spoločnosť Volkswagen Finančné služby, slúži na to, aby
sa verejnosť mala lepšiu šancu zoznámiť s elektromobilitou a jej dnešnou ponukou, ako aj s technológiami
a budúcnosťou automobilovej dopravy. Podobný projekt
sa už úspešne realizuje v Rakúsku dokonca na dvoch
miestach: vo Viedni a v Salzburgu. Motto projektu znie:
„E-mobilita je tu a teraz!“

5/12/21 2:09 PM

Jedinečná príležitosť
Cieľom je aktívne propagovať elektromobilitu a ukázať
zákazníkom, že elektromobilita už má reálne kontúry,
možnosti a infraštruktúru. Na expozícii teda nájdete
doslova všetko, čo momentálne súvisí s elektromobilitou
a v našom prípade so značkou Volkswagen. Dokonca ani
miesto nebolo zvolené náhodne. Aupark má momentálne najväčší nabíjací HUB pre elektromobily vo svojej podzemnej garáži. ZSE Drive tu má svoje najvýkonnejšie nabíjacie stanice s výkonom až 350 kW.
Na expozícii v Auparku nájdete výber sériovo vyrábaných
elektromobilov – za značku Volkswagen sa môžete tešiť

18

na ID.3 a čerstvé Svetové auto roka – ID.4. Expozícia sa
bude priebežne obmieňať a v pláne je vystaviť aj horúcu
novinku, vrcholný model ID.4 GTX s pohonom všetkých
štyroch kolies.
Mimoriadne užitočná je interaktívna tabuľa s QR kódmi,
ktorá vám pomôže zodpovedať na všetky dôležité otázky
od výberu elektromobilu cez jeho nákup a financovanie,
inštaláciu domácej nabíjačky (tzv. wallboxu), možnosti
využívania zelenej energie, až po možnosti verejného nabíjania.Organizovať sa budú aj rozličné workshopy súvisiace s témou elektrickej mobility, kde sa od odborníkov
dozviete odpovede na všetky otázky. Dokonca budete

Výstava
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Kedy a kde?
Mooncity e-mobility store nájdete na prízemí v centrálnej zóne nákupného centra Aupark v Bratislave. Výstava bude otvorená denne
od 10. do 21. hodiny, 7 dní v týždni a bude trvať 6 mesiacov – od
6.5. do 6.11. 2021 – V prípade uzatvorenia obchodov kvôli prípadným protipandemickým opatreniam sa bude jeho trvanie posúvať
o čas, kedy by musel byť projekt zatvorený.
Tešíme sa na vás!

mať možnosť spýtať sa ich online. K dispozícii je aj detský
kútik či Green corner – fotostena s virtuálnou realitou.
Súčasťou expozície je aj možnosť prihlásiť sa na testovacie jazdy na elektrických modeloch VW a Audi a vyskúšať
si jazdu s elektromobilom na vlastnej koži.

špecifické príslušenstvo pre elektromobily.
Výstava je tiež vhodná pre firmy či samosprávy, ktoré sa
tu tiež môžu dozvedieť všetko potrebné ohľadom elektromobility, infraštruktúry, nabíjacích staníc a podobne.

Nielen pre nováčikov

V rámci výstavy prebieha aj súťaž o VW ID.4 na mesiac
aj s nabíjacou kartou od ZSE Drive. Na mesiac sa tak
stanete akoby majiteľom nového elektrického Svetového auta roka a ešte k tomu dostanete aj energiu
zadarmo. Stačí sa registrovať na stránke e-mobility.sk
a prihlásiť sa na odber newslettera.

Mooncity e-mobility store nie je iba pre nových zákazníkov. Elektromobilita sa dynamicky vyvíja a aj zákazníci,
ktorí už sú majiteľmi elektromobilu, si tu prídu na svoje.
Nájdu tu vystavené nielen „Lifestyle“ produkty zúčastnených značiek, ale aj vozidlá mestskej mikromobility či

Elektromobilistom na mesiac

Výstava
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Energia bez starostí
Nabíjanie dnes už nepredstavuje tú stresovú situáciu, keď
ste si okolo neho museli plánovať váš deň. Infraštruktúra
rastie, nabíjanie sa zrýchľuje a aj samotné elektromobily
majú čoraz väčší dojazd. Vďaka ZSE Drive máte
k dispozícii šikovné riešenia, nech už je váš životný štýl
s elektromobilom akýkoľvek.
Zvoľte si na cestu správneho partnera. ZSE Drive patrí
medzi najmodernejších poskytovateľov infraštruktúry
pre elektromobily v Európe a je súčasťou najväčšej
európskej energetickej skupiny E.ON. Získate tak:
✔ Najväčšiu sieť nabíjačiek na Slovensku
✔ Roaming v sieti vyše 100 tisíc nabíjacích staníc
v celej Európe, ktorá sa neustále rozrastá
✔ Prvotriedny servis a asistenciu
✔ Podporu všetkých rýchlostí nabíjania
✔ Aplikáciu, kde nájdete všetko potrebné
✔ Prístup k najrýchlejším nabíjacím staniciam na
Slovensku
✔ Možnosť využívať moderné technológie platenia
✔ Kompatibilitu so všetkými druhmi elektromobilov či
plug-in hybridov predávaných v EÚ.
Neobmedzujte sa. ZSE Drive ponúka domáci aj zahraničný roaming pre bezstarostné nabíjanie kdekoľvek,
kde to práve potrebujete. Samotné ZSE Drive má na
území SR vyše 130 nabíjacích staníc.
Cestujete? Za jednorazový poplatok 39 € s platnosťou
24 hodín môžete v rámci Európy načerpať toľko energie,
koľko len dokážete, tam, kde len chcete.
Nabíjacie programy bez viazanosti - prispôsobené
vaším potrebám:
So ZSE Drive si môžete vybrať z troch dostupných nabíjacích programov vhodných pre každého od občasného
užívateľa elektromobilu až po šoféra z povolania. Programy sú bez viazanosti a je možné ich kedykoľvek zmeniť.
Program ECO – platíte len za spotrebovanú energiu
Mesačný poplatok: 0 €
Cena za kWh pri štandardnom AC nabíjaní: 0,19 €
Cena za kWh pri rýchlom DC nabíjaní: 0,39 €
Cena za kWh pri ultrarýchlom nabíjaní: 0,49 €
Program PARTNER – keď máte elektromobil s nájazdom
do 1 000 km mesačne
Mesačný poplatok: 9 €

20
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Cena za kWh pri štandardnom AC nabíjaní: 0,09 €
Cena za kWh pri rýchlom DC nabíjaní: 0,29 €
Cena za kWh pri ultrarýchlom nabíjaní: 0,39 €
Program FLAT – keď z vášho elektromobilu skrátka
nechcete vystúpiť
Mesačný poplatok: 69 €
Cena za kWh pri štandardnom AC nabíjaní: 0,00 €
Cena za kWh pri rýchlom DC nabíjaní: 0,19 €
Cena za kWh pri ultrarýchlom nabíjaní: 0,29 €

Všade dobre, doma najlepšie
Chcete nabíjať doma? Vďaka komplexným riešeniam
od ZSE Drive sa to oplatí. Inteligentný domáci Smart
Wallbox vám nabije auto nočným prúdom za 9 centov
za kWh s výkonom 11 kW. Takéto nabíjanie navyše
šetrí batériu vo vašom elektromobile. Vy budete mať
vždy ráno nabité auto, pričom väčšina elektromobilov
ponúka aj možnosť predklimatizovať si ho pred cestou.
Tak sadnete do vychladeného alebo zohriateho auta
a získate tak aj väčší dojazd. Viac informácií o riešeniach
pre domácnosti nájdete na stránke.

S domácou tarifou od ZSE Energia môžete ušetriť
až 35 % nákladov na nabíjanie. Vo výsledky vás teda
100 km jazdy bude stáť iba 1,50 €.
Pre viac informácií o možnostiach nabíjať doma navštívte www.zsedrive.sk
Stiahnete na:
Všetko máte v mobile! S aplikáciou
ZSE Drive máte poruke zoznam
s mapou nabíjacích staníc, ich stav,
priebeh vášho nabíjania, novinky,
ceny a všetko, na čo si len spomeGoogle Play
Apple App Store
niete.

Riešenia aj pre váš biznis
S firemnými riešeniami od ZSE Drive si znížite náklady
a spravíte svoj biznis pre zákazníkov atraktívnejší.
Na mieru šité riešenia vám umožnia naplno využiť
všetko, čo elektromobilita ponúka. V ponuke ZSE Drive
nájdete rôzne hardvérové riešenia aj obchodné modely pre developerov, flotilových manažérov, obchodné
reťazce, parkoviská a mnoho ďalších. Pre viac informácií
sa oplatí navštíviť web www.zsedrive.sk/firmy.

Technológie
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Budúcnosť patrí
elektrickému pohonu:
digitálna prehliadka
k ženevskému
autosalónu 2020
poskytla nezvyčajné
pohľady na ID.3.

Volkswagen prináša
autosalón do obývačky
Plné haly a tlačenica pred pódiami so svetovými premiérami.
To, čo pred Coronou patrilo ku každému autosalónu, je od
začiatku pandémie tabu. Preto Volkswagen vyvinul digitálne
formáty, ktoré umožňujú virtuálne prehliadky noviniek.
Text: Volkswagen Foto: Volkswagen
Jasmin Murr, projektová koordinátorka
Volkswagen Experience Marketing, sa ešte
dobre pamätá na improvizovanú prezentáciu
na jar minulého roku. „Ženevský autosalón
bol predo dverami, stavba expozícií bola
takmer hotová. Potom prišlo zrušenie – a my
sme čo najrýchlejšie potrebovali náhradu.“
Na programe bola svetová premiéra nových
modelov Golf GTI, Golf GTD a Golf GTE a náhle ich bolo potrebné zinscenovať inak.
Počas štyroch týždňov vzniklo virtuálne
riešenie. Výhodou bolo, že digitálne zobrazenia nových modelov už boli k dispozícii. Aj
na plánovanie expozície autosalónu predtým
vznikli animácie. „Materiál sme mali. Z neho
sme čo najrýchlejšie vytvorili zaujímavú virtuálnu prechádzku,“ hovorí Jasmin Murr.
Čísla dokazujú, že tento recept sa trafil do
vkusu publika: vyše 100 000 návštevníkov
sa prostredníctvom národných stránok Volkswagen zúčastnilo na digitálnej prehliad22

ke. Takýmto spôsobom si mohli nové autá
nerušene poprezerať a v pokoji sa informovať
o všetkých podrobnostiach. Pre mnoho ľudí
sa stala výstava prístupnou až vo virtuálnom
formáte. „Viem o jednej staršej dáme z Írska,
ktorá takto po prvý raz v živote navštívila
autosalón. Pre mnohých záujemcov to bolo
možné preto, že mohli prehliadku pohodlne
absolvovať na smartfóne, laptope alebo vo svojej obývačke,“
hovorí Jasmin Murr.
Digitálny formát bol prínosom aj pre ochranu
klímy. Napríklad pri ceste lietadlom z Berlína
do Ženevy sa počas letu tam a späť emituje
približne 1,4 tony CO2. Výrazne menej je to
pri jazde automobilom z Mníchova do Ženevy, kedy bežný spaľovací motor vypustí do
atmosféry približne 180 kilogramov. Naproti
tomu na virtuálnu prehliadku trvajúcu jednu
hodinu pripadá iba okolo 100 gramov CO2 za
streaming na osobný počítač.

Informácie prostredníctvom
digitálnej tréningovej
platformy
Pred podobnou výzvou ako Jasmin Murr
stáli aj jej kolegovia Christian Böker
a Stefan Krilla. Uprostred pandémie sa
konalo uvedenie elektrického modelu ID.3
na trh – a s tým bolo spojené školenie
pre vyše 12 000 predajcov z celej Európy.
Pôvodne bolo v pláne centrálne podujatie
v Nemecku, v Mníchove, ktoré zahŕňalo
testovacie jazdy, školenie a výmenu informácií. „V čase Corony sa na to prirodzene
nedalo ani pomyslieť. Preto sme vytvorili
digitálnu tréningový platformu. Tam sa
predajcova mohli podrobne informovať
o ID.3 a celej téme elektrickej mobility
a následne si v kvíze otestovať svoje vedomosti,“ hovorí Christian Böker. Reálne
testovacie jazdy sa uskutočnili decentralizovane na jednotlivých trhoch pri zohľad-
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není príslušných protiepidemiologických
opatrení.
„Výsledky ankety ukázali, že tento formát sa
stretol s veľmi pozitívnou odozvou. No napriek úspechu prišli aj námety na zlepšenie,
ktoré sme použili hneď pri ďalšom podujatí
ID.4 Experience,“ dodáva Stefan Krilla, zodpovedný tím líder. Tieto zlepšenia sa týkali
napríklad prispôsobenia obsahov pre trhy
a intuitívnejšieho vedenia užívateľa.
Formát sa teda osvedčil – a preto sa bude
využívať aj pre ďalšie modely. Online riešenie prináša výhody predovšetkým v oblasti
efektivity a flexibility. „Digitálne školenie

sa dá spustiť kedykoľvek a dá sa ukončiť za
niekoľko hodín. Prezenčné podujatie naproti
tomu znamená najmenej dva dni neprítomnosti v práci,“ hovorí Stefan Krilla. Aj životné
prostredie profituje, pretože odpadajú
pracovné cesty lietadlom alebo autom.

To najlepšie z dvoch svetov
Aj tréningoví experti Martin Tornow a Andreas Büren sú presvedčení, že digitálne
formáty zostanú dôležité aj po Corone. Síce
obidvaja počítajú s tým, že v budúcnosti
sa budú opäť konať centrálne testovacie
jazdy pre predajcov. No silné stránky online

wokshopov sa budú naďalej využívať a rozširovať.
Podobne to vidí Jasmin Murr pri autosalónoch. Hovorí: „Vychádzam z toho, že budeme naše novinky predstavovať paralelne na
mieste a v digitálnych formátoch. Takýmto
spôsobom zasiahneme ešte viac ľudí.
Záujemcovia si budú môcť vybrať, ktorú
ponuku využijú.“ Kedy to bude, závisí od
vývoja pandémie Covid-19. Interne oddelenie Experience Marketing vyvodilo dôsledky
z doterajších skúseností. Nová štruktúra
zabezpečuje, že tím je na budúce podujatia
lepšie pripravený.

Virtuálne svetové
premiéry: v expozícii
Volkswagen čakali na
návštevníkov Golf GTI,
Golf GTD a Golf GTE.
Technológia
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Od mono-rádia
po online pripojenie:
Osem generácií
autorádií v Golfe
Golf je zrkadlom svojej doby. Ako
celosvetovo jediný masový model sa
s tým istým menom predáva už vyše 45
rokov. V každej jeho generácii pri tom
aj infotainment dokumentuje úroveň
technického pokroku. Spektrum siaha
od jednoduchého monofónneho rádia
z roku 1974 až po aktuálny multimediálny
systém s trvalým online pripojením. Keď sa
pozrieme na tento vývoj, môžeme cestovať
v čase z minulosti do súčasnosti.
Text: Kamil Pecho Foto: Volkswagen

Golf odštartoval v roku 1974 s príplatkovým autorádiom „Braunschweig“. Vľavo
malo kombinovaný otočný gombík vypínača a regulátora hlasitosti. Vpravo bol
gombík na manuálne ladenie staníc. Pod stupnicou tri tlačidlá: jedno na stredné, druhé na veľmi krátke vlny (VKV) a tretie osobitne na príjem staníc v pásme
VKV vysielajúcich v Nemecku dopravné informácie pre motoristov ARI (Autofahrer-Rundfunk-Information). LED dióda na stupnici indikovala správne naladenie.
A to bolo všetko. No onedlho pribudlo aj autorádio so stereofónnym prehrávačom
na kompaktnú magnetofónovú kazetu ako napríklad „Ingolstadt Stereo CR“. Pre
tých neskôr narodených – na magnetický pás kazety široký 3,8 mm sa dala doma
nahrať hudba z rádia alebo gramoplatní. Niečo ako analógový Spotify.

24
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Rádio „Braunschweig“
v Golfe prvej generácie.

Prístrojový panel prvého Golfa v základnej verzii obsahoval iba
rýchlomer s palivomerom, kontrolné svetlá a niekoľko spínačov.
Na montáž autorádia bola pripravená normalizovaná šachta
1DIN, jediný oválny reproduktor bol pod predným oknom.
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Digitálny tuner a Dolby

Rádiá „aplha“, „beta“ a „gamma“ (na obrázku)
pre Golf II už mali digitálny displej.

Už v roku 1983 priniesol Golf II prvý záblesk digitalizácie – aspoň
symbolicky. Originálne autorádiá zobrazovali frekvenciu naladenej
stanice na bodovom LCD displeji lebo prijímaciu časť rádia tvoril
tzv. PLL frekvenčný syntetizátor, ktorý zabezpečoval presné udržiavanie naladenej frekvencie vysielača, umožňoval automatické
vyhľadávanie staníc a funkciu elektronických predvolieb staníc – po
4 v každom vlnovom pásma, pričom v pásme VKV rádio prijímalo
stereo. Pri špičkovom príplatkovom autorádiu „gamma“ postúpila
ďalej aj mechanika kazetového prehrávača vďaka vypínateľnému
obmedzovaču šumu Dolby. Toto rádio malo výkon 4 x 7 wattov a od
jeho krádeže odrádzal bezpečnostný kód.

CD nastupuje

Rádio „gamma“ sa dalo doplniť externým
CD-meničom na 6 diskov.

Keď koncom roka 1991 debutoval Golf III, ešte mala kazeta v automobiloch celkom pevnú pozíciu napriek tomu, že nové médium –
kompaktný disk (CD) s digitálnym záznamom a optickým snímaním
laserom začal už prenikať aj do automobilov. Kazetový prehrávač
zostal zachovaný, no špičkové rádio „gamma“ po prvý raz umožňovalo pripojenie meniča na 6 CD. Kvalitný integrovaný prijímač
dopravných informácií cez RDS pri dopravnom hlásení prerušil
príjem rozhlasovej stanice alebo prehrávanie kazety, čím prispieval
k zvýšeniu bezpečnosti. Rádiu pribudla aj funkcia AS (autostore),
umožňujúca jedným stlačením tlačidla naladiť do predvolieb stanice
s najsilnejším signálom v danej oblasti.

2DIN otvára cestu navigácii

Špičkové rádio „delta“ pre Golf IV už
malo formát 2DIN a CD-prehrávač.

Golf IV v roku 1997 svojou kvalitou dizajnu a vypracovania posunul
latku v rámci kompaktnej triedy na úplne novú úroveň. S tým súvisel
aj nový dizajn autorádií s modrým displejom. Inovatívnou funkciou
bola pamäť dopravných informácií TIM (Traffic Information Memory) umožňujúca vodičovi zopakovať aktuálne hlásenie, ktoré dobre
nepostrehol alebo dodatočne prehrať najčerstvejšie dopravné informácie vysielané v čase, kedy rádio nebolo zapnuté. Pri lacnejších
typoch kazeta ešte zostala zachovaná, no špičkové rádio „delta“ vo
zväčšenom formáte 2 DIN (predný panel s rozmermi 18 x 10 cm)
malo integrovaný CD-prehrávač. Väčší formát predného panelu
rádia okrem toho umožnil použiť väčší farebný displej pre rádionavigačný systém – ako napríklad systém RNS MFD s CD-prehrávačom.

Podpora mobilnej komunikácie
Od roku 2003 mal nový Golf V s výnimkou najlacnejšieho rádia už
iba prístroje vo formáte 2DIN. Ako napríklad „RCD 300“ s mechanikou CD-prehrávača. Kazeta sa tým definitívne stala minulosťou, ako
nový prvok v kokpite pribudol mobilný telefón v držiaku, prepojený
s reproduktorom autorádia. Dizajn a technika rádionavigačného
systému „MFD2“ už ukazovali smer do budúcnosti. Po bokoch
displeja boli tlačidlá s premenlivou funkciou, na želanie bolo možné
k autorádiu pripojiť (zatiaľ iba analógovo) mobilný prehrávač MP3.
Výkon zosilňovača vzrástol na 4 x 20 W.
Rádio „RCD 300“ pre Golf V bolo
harmonicky integrované do kokpitu.
26
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Skutočný multimediálny systém
V roku 2008 priniesol Golf VI hneď dve novinky v oblasti infotainmentu. Rádionavigačný systém „RNS 510“ mal už nielen farebný
dotykový displej s uhlopriečkou 16,5 cm (rozlíšenie 800 x 480
pixlov), ale aj mechaniku DVD-prehrávača. Odvtedy môžeme po
prvý raz hovoriť o multimediálnom systéme. Vybavenie dopĺňal vstup USB na digitálne pripojenie záznamového médiá alebo
prehrávača MP3, integrovaný pevný disk (HDD) s kapacitou 30 GB
umožňoval nahrať si vlastné skladby, k dispozícii bol aj prijímač
digitálneho rozhlasového vysielania DAB. Integrovaný prijímač
dopravných informácií v dátovej podobe TMC umožňoval už dynamickú navigáciu – automatické prispôsobenie trasy vyhýbajúce sa
dopravným zápcham. Externý modul Bluetooth umožňoval telefonovanie s voľnými rukami.

Rádionavigačný systém RNS 510 pre Golf VI mal dotykový
displej, ktorý zobrazoval aj niektoré funkcie vozidla.

Nová architektúra – nové možnosti
Veľký skok vpred urobil Golf VII v roku 2012 vďaka tzv. modulárnej
stavebnici infotainmentu (MIB). Namiesto autorádia z jedného kusa
sa systém skladal z hlavnej jednotky namontovanej v odkladacej
schránke a displeja (s voliteľnou veľkosťou) v stredovej konzole.
Takáto koncepcia spolu s architektúrou hlavnej jednotky, umožňovala pružne inovovať infotainment a dopĺňať ho novými funkciami.
Užívateľský komfort zvýšilo hlasové ovládanie a senzor priblíženia
na dotykovom displeji. V roku 2016 Volkswagen zaviedol druhú
generáciu modulárnej stavebnice infotainmentu (MIB2). Špičkový
systém „Discover Pro“ bol po prvý raz v kompaktnej triede vybavený ovládaním gestami. Jeho zasklený kapacitný dotykový displej
s uhlopriečkou 23,4 cm (9,2 palca) na rozdiel od nižšieho modelu
„Discover Media“ už neobsahoval nijaké fyzické gombíky. Funkčnosť
a dizajn boli prispôsobené voliteľnému digitálnemu združenému
prístroju „Active Info Display“, s ktorým bol systém infotainmentu
prepojený. Cez „App Connect“ sa dal pripojiť smartfón, novinkou
bol hotspot WLAN.

Systém „Discover Media“ okrem trojrozmerného (3D)
zobrazovania mapy poskytoval aj funkciu hotspotu WLAN.

Online infotainment
Aktuálny Golf ôsmej generácie, ktorý sa predáva od konca roka
2019, už vlastne nemá klasické autorádio. Technologický skok
v oblasti infotainmentu sa dá prirovnať k premiére prvého smartfónu s dotykovým displejom. Každý Golf má dotykový displej
s uhlopriečkou 21 cm (8,25 palca) alebo 25,4 cm (10 palcov),
integrujúci aj ďalšie ovládacie prvky vozidla. Na spodnom okraji
rámika obsahuje nielen dotykový posúvač Touch-Slider ale aj dva
dotykové posúvače na reguláciu teploty štandardnej dvojzónovej
automatickej klimatizácie „Air Care Climatronic“. Trvalé online
pripojenie pomocou elektronickej karty eSIM umožňuje využívanie služieb „We Connect Plus“ ale aj príjem internetového rádia
(Webradio) a streaming médií. Mnoho možností nastavenia zvuku
a ambientné osvetlenie vytvárajú v kabíne perfektnú atmosféru
bez ohľadu na to, aký žáner posádka počúva – od klasickej hudby
až po techno.

Systém infotainmentu pre Golf VIII s trvalým online pripojením
je komplexne integrovaný do systému zobrazovania a ovládania.

Po 45 rokoch sa kokpit Golfa v ôsmej
generácii radikálne zmenil.
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Power Day

Herbert Diess, predseda
predstavenstva koncernu
Volkswagen otvoril
konferenciu
Power Day

Na konferencii Power Day v marci
tohto roku Volkswagen predstavil
plány v oblasti technológie
elektrického pohonu do roku
2030. Týkajú sa predovšetkým
batérie a nabíjania.
Text: Kamil Pecho Foto: Volkswagen

V rámci stratégie elektromobility je zásobovanie energiou kľúčovou oblasťou. Oblasť
samotného pohonu, t.j. elektromotory, ich
prevodovky a výkonová elektronika sú v súčasnosti natoľko vyzreté, že v najbližších
rokoch nemožno očakávať radikálnu zmenu.
Elektromotory modelov Volkswagen radu
ID. pracujú s účinnosťou vyše 90 percent,
efektivitu pohonu zvyšuje účinná rekuperácia. Zápas o všeobecnú akceptovateľnosť
elektrického pohonu sa preto logicky bude
odohrávať v oblasti batérie a nabíjania.

Batéria a nabíjanie rozhodujú
Všetci automobiloví výrobcovia v súčasnosti
používajú rovnakú technológiu batérií. Ich
základom sú lítiovo-iónové články v rozličnom vyhotovení, väčšinou dodávané
externými výrobcami z Ázie. Z nich automobilky konštruujú moduly systémov batérie.
To vytvára veľkú závislosť od externých
dodávateľov a nepriaznivo vplýva na cenu.
Ako povedal Herbert Diess, predseda
predstavenstva koncernu Volkswagen na
konferencii Power Day: „Elektrická mobilita sa stala jedným z našich základných
predmetov podnikania. Teraz systematicky
integrujeme ďalšie stupne reťazca tvorby
hodnoty. Tak si zabezpečíme dlhodobo
čelnú pozíciu v pretekoch o najlepšiu batériu
a najlepší zážitok zákazníka v epoche mobility bez emisií.“
Zodpovednosť za realizáciu technologického
harmonogramu nesie v rámci celého koncernu divízia Volkswagen Group Components
zamestnávajúca 80 000 pracovníkov. Vedie
ju predseda predstavenstva Thomas Schmall,
ktorý je zároveň členom predstavenstva koncernu Volkswagen pre oblasť techniky.
28

Vlastná výroba
článkov batérií v Európe
Na pokrytie rastúceho dopytu po článkoch
batérií začal koncern Volkswagen s maximálnou intenzitou budovať výrobné kapacity v Európe. „Do roku 2030 chceme s našimi
partnermi uviesť do prevádzky šesť závodov
na výrobu článkov v Európe a tým zabezpečiť stabilné dodávky,“ vysvetľuje Thomas
Schmall. Nové závody majú ročne vyrábať
články s celkovou kapacitou 240 GWh (gigawatthodín). Tým koncern Volkswagen aktívne prispeje k dosiahnutiu cieľov stratégie
Green Deal, prijatej Európskou úniou. Prvé
dva závody vzniknú v mestách Skellefteå
vo Švédsku a Salzgitter v Nemecku. Výroba
špeciálnych článkov premium bude prebiehať v spolupráci so spoločnosťou Northvolt
v švédskej gigafabrike „Northvolt Ett“. Rozbehne sa v roku 2023 a postupne má vzrásť
na ročnú kapacitu 40 GWh.
Gigafabrika Volkswagen v Salzgittri bude od
roku 2025 vyrábať články pre veľkoobjemový segment. Okrem toho bude zastrešovať
inovácie v oblasti procesov, konštrukcie
a chémie článkov. Aj tu je maximálna ročná
kapacita výroby perspektívne plánovaná na
40 GWh. Táto nová organizácia výroby má
vytvoriť lepšie úspory z množstva a znížiť
komplexnosť výroby. Obidve spomínané
gigafabriky budú okrem toho pri energeticky zvlášť náročnej výrobe článkov batérií
využívať elektrickú energiu z obnoviteľných
zdrojov, takže aj výroba bude neutrálna
z hľadiska CO2.
Ďalšie štyri plánované gigafabriky s kapacitou do 40 GWh vzniknú na rozličných
miestach Európy. Konkrétne lokality sú
v súčasnosti v štádiu výberu. V roku 2026

by mal spustiť výrobu tretí závod v Západnej Európe. Do úvahy pripadajú Španielsko,
Portugalsko a Francúzsko. Pre štvrtý závod,
ktorý má začať produkciu v roku 2027, sú
favoritmi Česká republika, Poľsko a Slovensko. Ďalšie dva závody by mali byť vybudované do roku 2030.

Jednotný článok
pre masívne úspory
Pri systéme batérie sa Volkswagen usiluje
o pokrok pri všetkých komponentoch až po
základný stavebný prvok. „Našim cieľom je
znížiť komplexnosť a cenu batérie a súčasne
zvýšiť jej výkonnosť a predĺžiť dojazd,“ hovorí
Thomas Schmall. „Tým sa elektrická mobilita
stane konečne dostupnou a preto aj hlavnou
technológiou pohonu.“ Okrem plánovanej
vlastnej výroby má výraznú úsporu nákladov
priniesť najmä nový jednotný článok batérie
v tvare plochého hranola. Bude zavedený do
výroby v roku 2023 a do roku 2030 sa má používať až v 80 percentách elektrických modelov koncernu Volkswagen. Z toho vyplýva,
že bude hlavným stavebným prvkom batérií
modulárnej stavebnice elektromobility MEB.
Tzv. článok premium sa bude používať v modeloch značiek Audi a Porsche využívajúcich
pripravovanú elektrickú stavebnicu PPE
(Premium Platform Electric).
Jednotný článok bude mať optimalizovanú
konštrukciu a pri jeho výrobe sa budú využívať inovatívne metódy. Volkswagen chce
postupne znížiť náklady na batérie v masovom segmente o 30 percent a vo vstupnom
segmente (s použitím alternatívnej chémie
lítium/fosfát železa) až o 50 percent. V súčasnosti tieto náklady predstavujú približne
100 eur na kilowatthodinu kapacity. Nový
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Dôležitým
predpokladom
rozvoja
elektromobility
sú nabíjacie
systémy pre
rozličné
podmienky

Od januára beží
pilotný projekt
recyklácie
batérií
v závode
Salzgitter

jednotný článok sa uplatní aj pri konštrukcii
batérie pre pripravovanú rodinu malého
mestského elektromobilu, ktorý sa začne
vyrábať v roku 2025. Bude využívať modifikovanú stavebnicu MEB s menšou batériou,
vďaka čomu bude mať dĺžku do 4,1 m.
Okrem verzie ID., ktorá nahradí menší e-up!,
sa bude vyrábať aj pod inými značkami
koncernu aby sa využila plánovaná kapacita
výroby 500 000 kusov ročne.

Integrácia reťazca
tvorby hodnoty
Okrem jednotného článku a vlastnej výroby
nový technologický harmonogram koncernu
zahŕňa aj integráciu ďalších článkov reťazca
tvorby hodnoty až po priemyselnú recykláciu. Pilotný projekt recyklácie, spustený v januári tohto roku v závode Salzgitter, ukazuje
že s využitím dostupných metód (hydrometalurgia) je druhotná využiteľnosť surovín až
95 %. Takýmto spôsobom chce Volkswagen
v spolupráci s vybranými strategickými
partnermi dlhodobo zabezpečiť dostupnosť
článkov pre svoju ofenzívu elektromobility.
Okrem zníženia ceny sa v rámci ďalšieho
vývoja lítiovio-iónovej technológie očakáva
ďalší pokrok v oblasti kapacity a rýchlosti
nabíjania. Nový jednotný článok batérie
vytvára optimálne podmienky pre prechod
k batérii s pevným elektrolytom (Solid-State). Volkswagen ju vyvíja v spolupráci s partnerom QuantumScape. Zavedenie tejto
batérie, ktorá predstavuje kvantový skok
v oblasti elektrického pohonu, Volkswagen
predpokladá v druhej polovici tohto desaťročia. Doba zrýchleného nabíjanie batérie
s pevným elektrolytom by mala klesnúť na
12 minút (VW ID.4, 77 kWh), čo už nie je

až tak veľmi vzdialené od doby tankovania
automobilu so spaľovacím motorom.

Globálna sieť
rýchlonabíjacích staníc
S ofenzívou v oblasti batérií súvisí aj výrazné
rozširovanie siete rýchlonabíjacích staníc.
Koncern Volkswagen plánuje v spolupráci
s partnermi do roku 2025 prevádzkovať v Európe približne 18 000 verejných
rýchlonabíjacích bodov. To predstavuje
päťnásobok súčasného stavu a má pokrývať
približne tretinu prognózovanej potreby na
kontinente v roku 2025.
K tomu má prispieť okrem spoločného podniku IONITY, budujúceho v 20 európskych
štátoch rýchlonabíjacie stanice do výkonu
350 kW, využívajúce elektrickú energiu
z obnoviteľných zdrojov, aj niekoľko strategických partnerstiev. V spolupráci s BP
plánuje Volkswagen v Európe vybudovať
približne 8000 rýchlonabíjacích staníc. Nabíjačky s výkonom 150 kW vzniknú na 4000
čerpacích staniciach BP a ARAL, z toho väčšina v Nemecku a vo Veľkej Británii. Zmluva
o spolupráci so spoločnosťou Iberdrola
má zabezpečiť vybudovanie rýchlonabíjacích staníc na hlavných cestných ťahoch
v Španielsku. V Taliansku je kooperačným
partnerom pre výstavbu nielen na diaľniciach, ale aj v centrách miest, energetický
koncern Enel. Na budovanie nabíjacích
staníc plánuje koncern Volkswagen do roku
2025 preinvestovať cca 400 miliónov eur.
Aj na ďalších dvoch veľkých globálnych trhoch – v USA a Číne – Volkswagen rozširuje
verejnú sieť rýchlonabíjacích staníc. Dcérska
spoločnosť Electrify America plánuje do
konca tohto roka uviesť v Severnej Amerike

do prevádzky približne 3500 rýchlonabíjacích staníc. V Číne má spoločný podnik
CAMS sprevádzkovať až 17 000 rýchlonabíjacích bodov do roku 2025.

Elektromobil ako súčasť
energetickej sústavy
Koncern Volkswagen chce v budúcnosti elektrické automobily integrovať do súkromných,
firemných aj verejných elektrických sústav.
To je významné pre širšie využívanie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, kde pri
výrobe dochádza k časovým posunom voči
spotrebe. Napríklad energia vyrobená počas
dňa v solárnych článkoch na streche rodinného domu sa dá uskladniť v batérii vozidla
a v prípade potreby priviesť do domového
elektrického rozvodu. Tým sa nielen zvyšuje
nezávislosť zákazníkov od verejnej elektrickej
siete ale dochádza aj k úsporám nákladov
a emisie CO2. Modely na báze stavebnice MEB
budú túto technológiu inteligentného nabíjania podporovať od roku 2022, v súčasnosti je
na ňu už pripravený model Audi e-tron, ktorý
využíva inú platformu elektrického pohonu.
Softvér manažmentu energie na cloude Elli
(dcérska spoločnosť pre nabíjanie) umožní napríklad z batérie 77 kWh modelu ID.3 päť dní
zásobovať elektrickou energiou rodinný dom,
pričom zostane k dispozícii ešte energia na
dojazd 200 km – čo môže stačiť na dochádzanie do práce počas pracovného týždňa. Volkswagen bude okrem toho ponúkať
celostný balík so všetkými modulmi a digitálnymi službami – od obojsmerného wallboxu
až po systém energetického manažmentu.
Táto technológia bude onedlho dostupná
v širšom meradle pre bytové domy, firmy
alebo verejnú elektrickú sústavu.
Technológia
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Pohľad do diaľky
Volkswagen používa projekčný head-up displej ako voliteľný
doplnok k združenému prístroju od roku 2014, kedy bol zavedený
v modelovom rade Passat. Teraz v novom ID.4 prichádza v úplne
novej kvalite, doplnený funkciou rozšírenej reality.
Text: Kamil Pecho Foto: Volkswagen
Prvý head-up displej, ktorý sa následne rozšíril aj do
modelových radov Tiguan a Arteon, mal kombinovanú
konštrukciu. Zobrazované dáta sa nepremietali priamo
na čelné sklo ale na výsuvnú matnicu na hornej strane
prístrojového panelu. Rozsah zobrazovaných informácií
vodič mohol nastaviť podľa potreby – digitálny údaj
rýchlosti jazdy, povolenú rýchlosť (rozpoznaná dopravná
značka), piktogramy – šípky pokynov navigácie, ako aj
informácie a výstražné upozornenia asistenčných systémov. Po vypnutí systému sa matnica zasunula do prístrojového panelu aby bola chránená pred poškodením.
Už tento systém predstavoval veľký pokrok, pretože
vodič sa mohol cez vysunutú matnicu pozerať na cestu
pred sebou a nemusel natoľko odpútavať pohľad od
premávky ako pri pohľade na združený prístroj.
Ďalší krok vpred predstavoval head-up displej bez
matnice (Windshield Head-up-Display), s ktorým prišiel
pred troma rokmi aktuálny Touareg. Zobrazenie displeja
s plochou 217 x 88 mm leží priamo v zornom poli vodiča na čelnom skle, jeho polohu, farebnú schému a obsah môže vodič individuálne nastavovať podľa potreby.
To bolo dôležité najme s ohľadom na široké spektrum
asistenčných systémov, ktorými môže byť Touareg ako

vlajková loď značky Volkswagen vybavený. Informácie
displeja sa virtuálne zobrazujú na ceste pred vozidlom
vo vzdialenosti cca 3 m.

Z luxusnej triedy
do kompaktného segmentu
Najdokonalejší head-up displej má teraz premiéru
v elektrických modelových radoch ID.3 a ID.4. Tento
systém pri zobrazovaní využíva rozšírenú realitu (Augmented Reality), vďaka čomu informácie pôsobia ešte
prirodzenejšie a vodičovi prinášajú úplne nový zážitok
z jazdy. Nový head-up displej s rozšírenou realitou značky Volkswagen tak navzájom prepája virtuálny a reálny
svet – vybrané symboly prispôsobuje vonkajšiemu
svetu a dynamicky ich zobrazuje.
Head-up displej s rozšírenou realitou premieta dôležité
informácie na čelné sklo do dvoch polí a dvoch rovín.
Veľké pole v hornej časti okna má uhlopriečku cca 1,8
metra a zobrazuje dynamické symboly, ktoré sa vodičovi
javia v zornom poli vo virtuálnej vzdialenosti cca 10
metrov pred vozidlom. V tomto „ďalekom okne“ sa
zobrazujú informácie asistenčných systémov a smerové
šípky navigácie, ako aj štartovný a cieľový bod navigáHead-up displej
s rozšírenou realitou
má v modelovom rade
ID.4 svetovú premiéru
v kompaktnej triede

30
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Klasický head-up displej (Touareg)
má pomerne malé zobrazovacie pole

cie. V spodnej časti čelného skla je „blízke okno“ ako
úzky pás. Zobrazuje aktuálnu rýchlosť, rozpoznané dopravné značky, ako aj symboly asistenčných systémov
a navigácie v statickej podobe. Tieto informácie vodič
vníma vo virtuálnej vzdialenosti cca 3 m pred vozidlom.

Reality show
Všetky zobrazenia sa prispôsobujú reálnemu svetu.
Je to zásluha jednotky generovania obrazu Picture
Generation Unit (PGU), ktorá je srdcom systému a je
uložená v prístrojovom paneli. Zvlášť intenzívny LCD
displej premieta vygenerované zväzky lúčov na dve
rovné zrkadlá, pričom optika rozdeľuje zložky pre blízku
a vzdialenú oblasť. Tieto rovné zrkadlá odrážajú lúče na
veľké konkávne (vyduté) zrkadlo s elektrickým nastavovaním, ktoré ich premieta ďalej na čelné sklo.
Ako zdroj zobrazenia slúži takzvaný AR Creator v jednej z dvoch centrálnych riadiacich jednotiek, ktoré sú
základom novej architektúry elektroniky modelov ID.
AR Creator vypočítava polohu symbolov tak, aby bola
prispôsobená obrazu okolia. Základné dáta na to poskytuje predná kamera, radarové senzory a digitálna mapa
navigácie. Zobrazenia vo veľkom okne sú stabilizované
voči pohybu automobilu a prispôsobené geometrii
projekčnej optiky.

A ako to vyzerá v praxi? Keď sa vozidlo približuje ku križovatke, na ktorej má podľa vypočítanej trasy navigácie
odbočiť, vodičovi sa zobrazia dve upozornenia. V prvom
kroku je to grafické avízo na úrovni cesty a následne tri
šípky na križovatke, zložené z trojuholníkov. Ako sa vozidlo
približuje ku križovatke, šípky sa úmerne zväčšujú, súčasne je ich textúra slabšia, aby nezacláňali pri výhľade na
cestu. Obdobne funguje head-up displej s rozšírenou realitou aj pri zobrazovaní informácií asistenčných systémov.
Napríklad keď sa vozidlo približuje k čiare ohraničujúcej
jazdný pruh bez zapnutých smerových svetiel, čo aktivuje
výstrahu systému Lane Assist, príslušná čiara sa zobrazí
oranžovou farbou. Keď je zapnutý systém Travel Assist,
automaticky udržiavajúci vozidlo v strede jazdného pruhu,
displej zobrazí dve zelené čiary. Pri automatickom sledovaní vozidla idúceho vpredu (ACC alebo Travel Assist) ho
displej označuje farebným pásom. Pri vypnutých asistenčných systémoch sa zobrazí červený výstražný signál ak sa
odstup zmenší na kritickú vzdialenosť.
Head-up displej s rozšírenou realitou predstavuje novú
kapitolu v zobrazovaní informácií pre vodiča. Vhodne
dopĺňa kompaktný digitálny združený prístroj modelov
radu ID. a dokumentuje stratégiu značky Volkswagen
ponúkať prvky high-tech v masovo vyrábaných modeloch za priaznivú cenu.
Technológia

30-31_Head up displey.indd 31

31

5/12/21 2:20 PM

Dôležitý
medzistupeň
Pre postupný prechod k elektromobilite zohráva
významnú rolu hybridný pohon, presnejšie systém
plug-in hybrid. V súčasnosti má Volkswagen v ponuke
sedem modelov s týmto druhom pohonu.
Text: Kamil Pecho Foto: Volkswagen

U značky Volkswagen má pohon plug-in
hybrid pomerne dlhú tradíciu, ktorý založil
Golf GTE siedmej generácie v roku 2014
a o rok neskôr sa k nemu pripojil Passat/
Passat Variant GTE. Dnes je okrem týchto
modelových radov (Golf v novej generácii)
hybridný pohon k dispozícii aj v modelových
radoch Tiguan, Arteon/Arteon Shooting
Brake a Touareg.

eHybrid, GTE a R
Napriek rozličnému označeniu majú všetky
modely Volkswagen rovnakú koncepciu
pohonu plug-in hybrid. Spaľovací motor
(benzínový) dopĺňa elektromotor, z ktorých
každý môže vozidlo poháňať samostatne,
pričom obidva motory môžu pracovať aj
spoločne. Elektromotor je integrovaný
priamo do skrine automatickej prevodovky. Zdrojom energie je vysokonapäťová
32

lítiovo-iónová akumulátorová batéria, ktorá
sa primárne nabíja z vonkajšieho zdroja
a počas jazdy aj rekuperáciou.
Modely skonštruované na báze modulárnej stavebnice komponentov s priečne
uloženým motorom MQB majú identické
pohonné ústrojenstvo, tvorené benzínovým štvorvalcom 1.4 TSI s výkonom podľa
modelu 110 kW (150 k) alebo 115 kW (156
k) a elektromotorom HEM80 s výkonom
85 kW (115 k). Elektromotor prstencového
tvaru je integrovaný priamo do skrine špeciálne adaptovanej 6-stupňovej dvojspojkovej prevodovky DSG (DQ400e). Krútiaci
moment hybridného pohonu sa prenáša
na predné kolesá. Odlišný spôsob regulácie súčasného pohonu obidvoma motormi umožňuje dosiahnuť niekoľko hodnôt
maximálneho systémového výkonu. V Golfe
verzia optimalizovaná z hľadiska efektívnos-

ti, označená eHybrid, dosahuje maximálny
systémový výkon 150 kW (204 k). V rade
Arteon/Arteon Shooting Brake pohon eHybrid dosahuje maximálny systémový výkon
160 kW (218 k), rovnaký ako majú Passat
GTE/Passat Variant GTE. Najsilnejšia verzia
s maximálnym systémovým výkonom 180
kW (245 k) poháňa Tiguan eHybrid a športovo ladený Golf GTE. Vo všetkých prípadoch
hybridný agregát poskytuje rovnaký maximálny systémový krútiaci moment 400 Nm.
Zdrojom elektrickej energie je lítiovo-iónová akumulátorová batéria, ktorá má o 50
percent väčšiu kapacitu ako pri prvých
modeloch GTE – 13 kWh. Podľa modelu sa
elektrický dojazd pohybuje od 50 do 70 km
(podľa WLTP). Pri dostatočne nabitej batérii
sa modely Volkswagen s pohonom plug-in
hybrid vždy rozbiehajú v elektrickom režime
(s výnimkou ak teplota batérie klesne pod
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Pohon plug-in hybrid v modeloch Volkswagen prezrádza nabíjacia zásuvka na ľavej strane
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Modely plug-in hybrid na báze
MQB ako Golf eHybrid majú
batériu pod zadným sedadlom
a palivovú nádrž pod podlahou
batožinového priestoru

-10°C) . S elektrickým pohonom môžu jazdiť
bez lokálnych emisií do rýchlosti 130 km/h.
Pri vyššej rýchlosti alebo potrebe vyššieho
výkonu sa pohon automaticky prepne do
režimu „Hybrid“. Vtedy elektromotor podporuje efektívny motor TSI pri zrýchľovaní.
Keď chce vodič opäť manuálne aktivovať
elektrický režim, môže to urobiť priamo
tlačidlom „E-Mode“ na stredovej konzole
vedľa voliacej páky prevodovky DSG alebo
prostredníctvom dotykového displeja systému infotainmentu.

Energia na želanie
Jednoducho koncipované ovládanie hybridného pohonu umožňuje vodičovi pri dlhej
jazde vytvoriť dostatočnú rezervu elektrickej energie – napríklad pre vjazd do
centrálnej mestskej zóny so sprísnenými
34

emisnými limitmi. Pri štarte vodič jednoducho nastaví prostredníctvom displeja
systému infotainmentu, koľko percent kapacity batérie má zostať rezervovaných. Na
to nemusí byť batéria úplne nabitá z vonkajšieho zdroja, pretože sa nabíja aj počas
jazdy motorom TSI a rekuperáciou. Na
nabíjanie batérie počas jazdy vodič aktivuje
menu „Režim pohonu“. V ňom sú v najvyššej úrovni na výber režimy „E-Mode“
a „Hybrid“. Keď vodič zvolí „Hybrid“, získa
prístup k indikátoru úrovne nabitia batérie
v desiatich stupňoch (0 až 100 percent kapacity). Indikátor zobrazuje aktuálny stav,
vodič ho môže jednoducho odčítať podľa
počtu vyfarbených segmentov batérie. Po
manuálnom prepnutím do režimu „Hybrid“
vodič môže nastaviť udržanie stavu batérie,
zvýšiť ho v krokoch po 20 percent alebo

znížiť na želanú úroveň. Okrem toho spravidla osobitné tlačidlo umožňuje aktivovať
športový režim „GTE“ v ktorom spaľovací
motor TSI a elektromotor spolu generujú
najvyšší systémový výkon.

Krátke nabíjanie
Batérie modelov Volkswagen s pohonom
plug-in hybrid sa nabíjajú z vonkajšieho
zdroja. Nabíjacia zásuvka krytá klapkou
je spravidla v ľavom prednom blatníku.
Batéria sa dá nabíjať z verejnej elektrickej
siete v domácnosti striedavým prúdom (AC)
s výkonom 2,3 alebo 3,6 kW. Integrovaná
nabíjačka automaticky reguluje proces
nabíjania, vodičovi stačí pripojiť kábel do zásuvky. Okrem toho vodič môže prostredníctvom systému infotainmentu („e-manager“)
alebo aplikácie „We Connect“ v smartfóne
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Touareg kombinuje
hybridný agregát
s pohonom
všetkých kolies

nastaviť obdobie nabíjania, napríklad na využitie lacnejšieho nočného prúdu. Z bežnej
elektrickej zásuvky (230 V/10 A) trvá úplne
nabitie batérie cca 5 hodín, pri použití nástennej nabíjacej stanice wallbox s výkonom
3,6 kW sa doba nabíjania skráti približne na
3,5 hodiny.

Hybridná vlajková loď
Pohon plug-in hybrid je k dispozícii aj pre
model Touareg, vlajkovú loď značky. Tu jeho
základ tvorí turbodúchadlom prepĺňaný
benzínový motor V6 3.0 TSI s výkonom
250 kW (340 k), doplnený elektromotorom
s výkonom 100 kW (136 k). Elektromotor
prstencového tvaru je umiestnený v modifikovanej skrini 8-stupňovej automatickej
prevodovky tiptronic, ostatné ústrojenstvo
pohonu všetkých kolies 4MOTION so samo-

svorným medzinápravovým diferenciálom
Torsen sa nelíši od verzií s benzínovým,
resp. naftovým motorom.
Lítiovo-iónová akumulátorová batéria uložená pod podlahou batožinového
priestoru má v tomto prípade väčšiu kapacitu 14,3 kWh netto, nabíjacia zásuvka je
umiestnená v ľavom zadnom blatníku. Batéria sa z bežnej elektrickej zásuvky v domácnosti dá úplne nabiť za 8 hodín, z wallboxu
s výkonom 7,2 kW za 2,5 hodiny.
Aj v rade Touareg je hybridný pohon na výber v dvoch alternatívach. Základná eHybrid
je vyladená na systémový výkon 280 kW
(381 k) a maximálny systémový krútiaci moment 600 Nm. Pre športovo ladený Touareg
R je pohon vyladený na systémový výkon
340 kW (462 k) a maximálny systémový
krútiaci moment je 700 Nm. S elektrickým

pohonom môže Touareg jazdiť rýchlosťou
do 135 km/h, elektrický dojazd je 47 km
(podľa WLTP). Obidve verzie dosahujú
elektronicky limitovanú maximálnu rýchlosť
250 km/h.

Cieľom je 100 km
Z hľadiska významu pre splnenie flotilových
limitov emisií CO2 má pohon plug-in hybrid
u značky Volkswagen význam pre budúcnosť. Ďalšiu evolúciu prinesie výkonnejšia
batéria, ktorá umožní predĺžiť elektrický
dojazd na cca 100 km. To predstavuje
optimálnu hodnotu pre tento druh pohonu,
pre dlhší dojazd bez lokálnych emisií sú
predurčené elektrické modely radu ID. Nová
generácia pohonu plug-in hybrid debutuje o niekoľko rokov v nových generáciách
modelov Passat a Tiguan.
Technológia
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Ako je to
s elektromobilmi?
Sú elektromobily ekologické? Aké majú s nimi skúsenosti
zákazníci? A čo môžeme čakať v blízkej budúcnosti? To sme
sa pýtali Miroslava Straku, produktového manažéra a experta
e-mobility Volkswagenu Slovensko.
Text: Juraj Hrivnák Foto: Juraj Hrivnák

Ako dlho už pracujete vo Volkswagene?
Pracujem tu už 16 rokov ako produktový
manažér a manažér pre elektromobilitu
a digitalizáciu.
To znamená, že v elektromobiloch sa
vyznáte lepšie, než drvivá väčšina bežných
spotrebiteľov. Spomínate si, ako vyzerala
vaša cesta k elektromobilite? Určite ste si
aj vy prešli obdobím prvotnej skepsy a pochybností o elektrických vozidlách. Kedy sa
to vo vás zlomilo?
Prvý kontakt s elektromobilom som mal asi
pred jedenástimi rokmi. Bolo to ešte s upraveným Golfom 6. generácie pod názvom
blue-e-motion, ktorý sa síce oficiálne ako
elektromobil nepredával, ale používal sa na
interné účely vo výrobnom závode. Na ňom
sme sa vozili a skúšali sme, aký dosiahne
dojazd. Vtedy ten dojazd neprekračoval
približne 150 kilometrov. Vozili sme sa
prevažne po meste a to bol pre mňa prvý
moment, keď som zistil, že dojazd 120 km
je v mestskom prostredí úplne v poriadku.
Páčilo sa mi na ňom to ticho a dostal ma
aj fakt, že som si tento elektromobil vedel
nabíjať doma. To znamená, že každé ráno
mohlo byť auto plne nabité. Aj keď prvé
elektromobily mali v porovnaní s dnešnými
oveľa menší dojazd, už vtedy som si uvedomil že sú na určitý účel. Tak, ako niekomu
môže vyhovovať naftový motor, pre niekoho
môže mať zmysel elektromobil. Napríklad
ak býva v meste, má kde nabíjať a najazdí
denne do 100 kilometrov.
36

Takže si nemyslíte, že elektromobily sú
odpoveďou na všetko?
Treba povedať, že odvtedy sa doba posunula a dnešné elektromobily ponúkajú dojazd
aj 500 kilometrov, čo prirodzene rozširuje
ich skupinu potenciálnych zákazníkov. Na
nedávnej konferencii PowerDay boli predstavené technológie na 700-kilometrový
dojazd, ktoré tu budú čo nevidieť, to znamená nie o desaťročia, ale v priebehu pár
rokov. To znamená, že už aj pre skupiny ľudí,
ktorí dnes jazdia stovky kilometrov denne,
bude takéto auto plnohodnotne využiteľné.
Čo sa vám na elektromobiloch najviac páči?
Už som spomínal to ticho a fakt, že si môžem elektromobil nabiť doma, ale páči sa mi
aj jednoduchosť ovládania a veľmi plynulá
akcelerácia a reakcie na plyn.
Sú elektromobily skutočne ekologické?
Vedia byť. Samozrejme, treba sa pozrieť
na celý reťazec výroby, do toho, ako sa
získavajú suroviny na jeho výrobu (čo je
pri elektromobiloch veľmi sledované, pri
bežných autách až tak nie), ako sa spracovávajú a ako sa celé vozidlo vyrába. Ak
zoberiem ako príklad VW ID.3, tak tento
model je vyrobený CO2 neutrálne. Má na to
aj certifikát od nezávislého inštitútu, ktorý
to potvrdil. Celý výrobný proces od získavania surovín až po výrobu je teda neutrálny.
To znamená, že v celom procese sa odbúrali
energeticky náročné alebo inak nevhodné
procesy a nahradili sa inými, alebo ak to

nešlo, tak emisie, ktoré sa vygenerovali, sa
na opačnej strane znížili buď zapojením sa
do nejakých environmentálnych projektov
alebo napríklad získaním solárnej či inej
zelenej energie na výrobu daného elektromobilu. To znamená že zákazník na konci
dostane vozidlo, ktoré je CO2 neutrálne, a je
už len na ňom, či bude pokračovať v tejto
ceste a získa si za zelenú energiu na dome
alebo firme, či bude využívať jej alternatívne zdroje, alebo nie.
Väčšinu ľudí straší fakt, že batéria predstavuje veľkú časť ceny vozidla, čiže je veľmi
drahá. Ako sa to bude vyvíjať smerom do
budúcnosti?
Áno. Batéria bude v budúcnosti inovovaná,
ako sme počuli na konferencii Power Day,
a jej cena má klesnúť o 50 %. Zároveň bude
batéria štandardizovaná, čo umožní dosiahnuť úspory z množstva. Zároveň treba
zdôrazniť, že s to istou batériou sa počíta na
celý životný cyklus vozidla a preto zákazník
nemusí kalkulovať s jej výmenou.
Ako je to dnes s recykláciou batérií? Existuje nejaký koncept ekologickej recyklácie
a opätovného použitia batérií?
Áno, máme nielen recykláciu, ale aj rôzne
typy repasov batérií. V prvom rade, ak sa
rozhodne, že batéria už nie je použiteľná
v danom vozidle, tak je snaha ju rozobrať a opraviť, aby sa znovu mohla použiť
v inom aute. Vymenia sa zlé články, nahradia sa novými. Ak je kapacita batérie slabá,
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je možné ju repasovať a spraviť z nej batériové úložisko energie a použiť ho v dome
alebo vo firmách. Posledná možnosť je recyklácia batérie, kedy sa batéria rozoberie,
materiály sa od seba pooddeľujú, extrahujú
sa z nej všetky použité vzácne kovy a tie
sa následne opäť použijú pri montáži novej
batérie.
S akými otázkami sa najčastejšie stretávate
od potenciálnych nových zákazníkov – záujemcov o elektromobil?
Najčastejšia otázka je jednoznačne „Ako ďaleko s tým zájdem?“. Na to máme odpoveď
– nech sa páči, požičajte si od nás elektromobil, vyskúšajte si ho a uvidíte. Každý
totiž jazdí inak a rovnako ako pri autách
so spaľovacím motorom, od štýlu jazdy je
závislá spotreba a teda aj dojazd. Zákazník si
uvedomí, že ak nejazdí vyslovene dynamicky alebo iba po diaľnici, tak prejde približne
toľko, koľko je maximálny dojazd údávaný
v technických parametroch. To je podobné
ako pri spaľovacích motoroch. Vozidlo pri
akomkoľvek jazdnom režime pravdivo informuje o dojazde a vodiča nič neprekvapí.
Druhá otázka je, kde to nabíjať. Väčšina našich zákazníkov má možnosť nabíjať si svoj
elektromobil doma. Majú teda aj záujem
o inštaláciu nabíjačky – wallboxu.
Tretia otázka je, aké sú nabíjacie možnosti
v prípade, že sa chcem s elektromobilom
vydať na dlhšiu cestu – napríklad dovolenku. Tu je odpoveďou naša európska sieť
nabíjacích staníc We Charge.
To, ako sa s elektromobilom jazdí a ako sa
také auto správa na ceste, už téma nie je.
Zákazníci vedia, že to auto sa správa rovnako, jazdí rovnako a funguje rovnako ako
bežné auto, len je tichšie a lepšie reaguje
na plyn.
Ako sú s elektromobilmi spokojní tí zákazníci, ktorí sa v minulosti rozhodli spraviť
ten krok a kúpiť si takéto auto?
Spätná väzba na ID.3 je pozitívna najmä
v súvislosti s priestrannosťou auta. Vnútri je
vďaka inej architektúre elektromobilu oveľa
viac miesta, než by človek od takého relatívne kompaktného auta čakal. Zákazníkom
sa páči napríklad aj jednoduchosť ovládania,
že napriek prvotným obavám z komplikovanosti nabíjania zistili, že v skutočnosti je
to veľmi jednoduché. A na záver samotná
jazda. Stačí zradiť D, stlačiť pedál a idete.
Výkon je k dispozícii okamžite.

Koľko elektromobilov ste už predali?
Za rok 2020 sme predali 127 modelov e-up!,
modelu ID.3 sme predali 44 kusov aj napriek
tomu, že prišiel až koncom roka a bol tam aj
dopredaj modelu e-Golf v počte 14 kusov.

už je celkom solídny znak toho, že závod si
stojí za tým, čo vyrába, a že kapacita batérie
neklesne v tomto období pod 70 %. Ak by
klesla, zákazník príde do servisu, zistí sa,
ktorý článok je vadný a ten sa vymení.

Takže už máte aj predstavu o tom, aké sú
tie autá spoľahlivé?
Spoľahlivosť softvéru je téma, ktorá sa preberala aj v médiách. Model ID.3 prechádza
práve teraz už druhou aktualizáciou softvéru, ktorá bola plánovaná. Týmto sa vylepšuje softvérová stabilita vozidla a pridali
sa aj rôzne komfortné funkcie. Tie detské
choroby, ktoré boli na úvod, sú odstránené,
a už by s nimi nemali byť problémy.

Prezraďte na záver čitateľom, aké trendy
nás v najbližších rokoch čakajú v oblasti
elektromobility a infraštruktúry.
Určite sa bude vylepšovať softvérová základňa vozidla. Budú pribúdať ďalšie komfortné funkcie... Naďalej sa bude rozširovať
infraštruktúra a zjednoduší sa aj proces nabíjania. Teraz sme zvyknutí na to, že máme
RFID karty alebo čipy, ktoré nosíme so
sebou a prikladáme ich pri nabíjaní k čítačke na stojane. V blízkej budúcnosti chystá
sieť Ionity automatické nabíjanie, kde by
mala nabíjacia stanica sama rozpoznať, aké
auto je k nej pripojené, zistí, či nemá nejakú
predplatenú energiu, ako napríklad ID.3 1ST
a automaticky spustí nabíjanie. Skončením
nabíjania sa tento proces automaticky zapíše aj vyfakturuje.

Tieto aktualizácie prebiehali v servise, či
„over-the-air“, teda na diaľku?
Prvé dve aktualizácie sa odohrali v servise,
keď musel zákazník fyzicky doniesť auto
k nám. Táto druhá aktualizácia, ktorá sa
realizuje v marci 2021, už zabezpečí to, aby
sa auto dalo aktualizovať na diaľku. Nie je to
teda iba update infotainmentu, ktorý sme
doteraz mali over-the-air, ale je to update
všetkých funkcií, ktoré sú vo vozidle.
Aká je vlastne záruka na elektromobily?
Platí na ne štandardná dvojročná záruka ako
na všetky naše autá, ktorá je samozrejme
rozšíriteľná až na 5 rokov v rámci voliteľnej
výbavy. Samotná vysokonapäťová batéria
má záruku 8 rokov alebo 160 000 km. To

Bežné otázky a odpovede
nájdete aj na webe
https://www.vw.sk/emobilita/
vsetko-o-elektromobilite
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Multitalent
Jedným z najobľúbenejších motorov nielen u značky
Volkswagen ale aj u ostatných značiek koncernu
je benzínový štvorvalec 1.5 TSI. Vďaka inovatívnej
konštrukcii má značný potenciál aj do budúcnosti.
Text: Kamil Pecho Foto: Volkswagen

Benzínový
štvorvalec
1.5 TSI je
moderný
a všestranný.

Aktuálny motor 1.5 TSI pochádza z konštrukčného
radu 211 TSI evo, rovnako ako trojvalec 1.0 TSI. Okrem
jedného valca navyše sa od neho líši aj väčším zdvihom piestov 85,9 mm namiesto 76,4 mm, z čoho pri
rovnakom vŕtaní valcov 74,5 mm pramení väčší objem
jednotlivých valcov a celkový objem 1498 cm3.
Motor 1.5 TSI mal premiéru na 37. motorárskom
sympóziu vo Viedni v apríli 2016 a od konca toho roka
sa začalo jeho postupné zavádzanie do modelových
radov značiek koncernu Volkswagen, skonštruovaných na báze modulárnej stavebnice komponentov
s priečne uloženým motorom MQB. Hlavným cieľom
pri vývoji bolo zvýšenie účinnosti oproti dovtedajšiemu štvorvalcu 1.4 TSI aspoň o 10 percent. Motor
TSI je v ponuke v dvoch výkonových modifikáciách
s výkonom 96 a 110 kW (130 a 150 k) pri otáčkach
5 000 – 6 000 min-1, z ktorých slabšia je vyladená pre
38

čo najvyššiu účinnosť. Obidve sa vyznačujú priaznivým
plochým priebehom krútiaceho momentu. Slabšia verzie podľa modelu poskytuje 200, respektíve 220 Nm
v širokom pásme otáčok spravidla od 1 400 do 4 000
min-1. Krútiaci moment výkonnejšej verzie dosahuje maximum 250 Nm v rozsahu otáčok od 1 500 do
3 500 min-1.

Valce podľa potreby
Obidve verzie majú spoločné konštrukčné prvky ako celohliníkovú konštrukciu, štvorventilovú techniku a ventilový rozvod 2xOHC s vačkovými hriadeľmi poháňanými ozubeným remeňom. Vačkový hriadeľ nasávacích
ventilov je vybavený variabilným časovaním s hydraulickým aktuátorom, ktorý ho kontinuálne pootáča voči
kľukovému hriadeľu. Ďalším komponentom prispievajúcim k zvýšeniu účinnosti je systém vypínania valcov ACT
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(Active Cylinder Technology). Tvorí súčasť ventilového
rozvodu a pri nižšom a strednom zaťažení (jazda ustálenou rýchlosťou a spomaľovanie) zatvára nasávacie
a výfukové ventily 2. a 3. valca a súčasne deaktivuje
vstrekovanie paliva. Na to dva páry elektrických aktuátorov v priebehu 11 milisekúnd axiálne posunú vačky
príslušných valcov a na zdvíhadlá ventilov začne pôsobiť
druhý kruhový profil vačky, čím zostávajú zatvorené.
Systém ACT prináša úsporu paliva v reálnej premávke až
do 0,4 l/100 km.
K zníženiu spotreby paliva prispieva aj zberné výfukové
potrubie integrované do hlavy valcov a elektronicky
ovládaný modul chladenia, zabezpečujúci tepelný
manažment. Vo fáze zohrievania motora na prevádzkovú teplotu chladiaca kvapalina v motore necirkuluje,
takže sa rýchlejšie zohreje, čím sa znížia trecie straty.
Vďaka elektronickej regulácii chladenia je motor v celom prevádzkovom rozsahu optimálne chladený podľa
potreby.

Ako Porsche
Úsporná verzia motora 1.5 TSI s výkonom 96 kW (130 k)
si na konto pripísala jeden svetový unikát – turbodúchadlo s variabilnou geometriou turbíny (VTG) pri
veľkosériovom benzínovom motore. Predtým túto
technológiu používala iba koncernová značka Porsche –
kvôli špeciálnym materiálom znášajúcim vysokú teplotu
výfukových plynov benzínového motora (cca 900 °C).
Turbodúchadlo s variabilnou geometriou má elektricky
ovládané nastaviteľné lopatky rozvádzacieho kolesa
turbíny. Ich nastavenie ovplyvňuje prúdenie výfukových plynov a tým prietokovú charakteristiku turbíny.
To umožňuje dosiahnuť už pri nízkych otáčkach motora
vysoký výkon turbíny a tým vysoký prepĺňací tlak, (maximálne až do 2,3 baru absolútne). Zvýšený akumulačný
efekt turbíny VTG spolu s redukovaným momentom zotrvačnosti prispieva k zvlášť spontánnej reakcii motora.
Ďalšou špecialitou úspornej verzie štvorvalca je Millerov
cyklus spaľovania zmesi s vysokým kompresným pomerom 12,5:1. Pri tomto cykle sa nasávacie ventily pri
čiastočnom zaťažení zatvárajú skôr ako piest dosiahne
dolnú úvrať, čím sa znižujú čerpacie straty a zvyšuje
termodynamická účinnosť.
Prepĺňanie využíva nepriame chladenie komprimovaného vzduchu. Jeho kvapalinový chladič je umiestnený
za výstupom turbodúchadla v tlakovom potrubí pred
škrtiacou klapkou, ktorá je týmto spôsobom chladená.
Touto konštrukčnou polohou sa podarilo pri zachovaní
veľmi kompaktného priestorového usporiadania komponentov zväčšiť objem a výkon chladiča, ktorý dokáže
teplotu komprimovaného vzduchu znížiť až na úroveň
15 Kelvinov nad teplotou okolitého vzduchu. Výfuková
sústava je vybavená okrem katalyzátora aj časticovým
filtrom, vďaka čomu motor spĺňa najprísnejšie aktuálne
emisné normy.

Malá elektrifikácia
S príchodom ôsmej generácie modelu Golf bol motor
1.5 TSI v obidvoch výkonových verziách adaptovaný
na systém mild-hybrid, čím získal označenie eTSI. Na
to dostal štartovací generátor 48 V, pripojený k motoru drážkovaným remeňom a lítiovo-iónovú akumulátorovú batériu s napätím 48 V. Prednosťou tohto
systému pohonu je ďalšie zníženie spotreby paliva
a emisií CO2 v reálnej premávke o cca 0,4 l/100 km,
ako aj komfortná a agilná charakteristika motora pri
rozjazde. Systém s napätím 48 V je vo vozidle navyše
k elektrickej sústave s napätím 12 V. Vyššie napätie
umožňuje pri brzdení rekuperovať výrazne väčšie
množstvo energie. Štartovací generátor 48 V preberá
rolu alternátora aj spúšťača, pričom súčasne funguje
aj ako malý a ľahký elektromotor, ktorý pri rozjazde
svojim krútiacim momentom podporuje spaľovací
motor. Batéria s napätím 48 V, uložená pod sedadlom
spolujazdca vpredu, cez menič jednosmerného napätia
48/12 V zásobuje aj hlavnú elektrickú sústavu s klasickou batériou 12 V. Motor 1.5 eTSI sa štandardne
kombinuje so 7-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou DSG (DQ200).

Aj plyn
Tretím derivátom populárneho štvorvalca je verzia
1.5 TGI adaptovaná na spaľovanie stlačeného zemného plynu CNG. Konštrukčne vychádza z úspornej
verzie 1.5 TSI pracujúcej v Millerovom cykle a dosahuje
rovnaký výkon 96 kW (130 k) pri otáčkach 5 000 min-1
a maximálny krútiaci moment 200 Nm v pásme otáčok
1 400 – 4 500 min-1. V modelovom rade Golf/Golf
Variant je stlačený zemný plyn CNG uskladnený v troch
vysokotlakových nádržiach pod podlahou batožinového
priestoru a zadným sedadlom. Nádrže majú celkový
objem 115 litrov a kapacitu 17,3 kg CNG, čo umožňuje
dojazd na plyn vyše 400 km. Keď sa plyn spotrebuje,
motor TGI sa automaticky prepne na benzín. Pomocná
nádrž na benzín s objemom 9 litrov umožňuje dojazd
cca 190 km, čo pohodlne stačí k najbližšej čerpacej
stanici CNG kdekoľvek v Európe. Tankovanie plynu je pri
tom rovnako jednoduché ako tankovanie benzínu alebo
nafty a aj doba tankovania je porovnateľná s bežnými
automobilmi.
Golf 1.5 TGI s prevodovkou DSG má kombinovanú spotrebu 4,1 – 4,3 kg stlačeného zemného plynu CNG na
100 kilometrov a emisie CO2 iba 111 – 117 g/km (v cykle
WLTP). Výhodou zemného plynu ako paliva je, že vozidlo na CNG produkuje 25 % menej emisií CO2 oproti
rovnako výkonnému vozidlu s benzínovým motorom.
Okrem týchto ekologických benefitov patria k výhodám
plynového pohonu aj zvlášť nízke prevádzkové náklady.
Ekologická bilancia pohonu je ešte lepšia pri použití
biometánu, vyrobeného z rastlinného odpadu alebo
syntetického plynu e-Gas.
Technológia
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Reč svetla
Digitálni asistenti si čoraz viac podmaňujú náš každodenný
život. Sú to malí pomocníci, ktorí nám na zavolanie pustia
obľúbenú skladbu, povedia predpoveď počasia alebo
v domácnosti ovládajú svetlá a kúrenie. Keď sú na príjme
alebo komunikujú s nami, často sa prejavujú svietiacim
farebným prstencom.
Text: Volkswagen Foto: Volkswagen

Aj v najnovšej generácii elektrických modelov radu ID.
sa objavuje tento prvok – ako ID. Light. Je to úzky svietiaci pás pod predným oknom, ktorý vodiča intuitívne
podporuje. Rozličnými svetelnými impulzmi signalizuje,
či je vozidlo pripravené na jazdu, ktorým smerom bude
podľa navigácie najbližšie odbočovať alebo či sa batéria
práve nabíja.
ID.3 a ID.4 sú prvé modely Volkswagen sériovo vybavené
novým prvkom ID. Light. Svietiaci pás ID. Light tvorí 54
viacfarebných svietiacich diód LED umiestnených na prístrojovom paneli pod spodným okrajom predného okna.
Tým je tento signalizačný prvok v periférnom zornom poli
vodiča a z určitého uhla je viditeľný aj zvonka. Pomocou
rozličných farieb a vzorov ID. Light vysiela intuitívne pochopiteľné signály, ktoré vodič vníma aj keď je sústredený
na cestu pred sebou a premávku na nej.
40

„Chceli sme dosiahnuť nový druh komunikácie medzi
autom a človekom“, hovorí Mathias Kuhn, vedúci oddelenia dizajnu užívateľského rozhrania značky Volkswagen. „Dôležité bolo vytvoriť minimalistickú interakciu,
ktorá je ľahko pochopiteľná a súčasne emocionálna.“
Táto súhra medzi človekom a strojom sa začína hneď,
ako sa vodič posadí za volant ID.3 alebo ID.4.
Jednotlivé spôsoby signalizácie sú nasledujúce:
➤ Uvítacia animácia bielej a modrej farby, ktorá rozsvietením signalizuje vodičovi, že auto je pripravené
na jazdu. To je užitočné preto, lebo na rozdiel od
vozidiel so spaľovacím motorom elektromobily nevydávajú zvuk motora keď stoja. Animácia prebieha
s opačným poradím farieb keď vodič opúšťa vozidlo.
➤ Ak je počas jazdy aktívny navigačný systém vozidla,
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S čoraz väčším počtom asistenčných systémov a displejov v moderných automobiloch rastú aj nároky na
pozornosť vodiča. „Čím sú displeje v autách väčšie,
tým viac času vodič potrebuje aby sa pozrel na displej
a spracoval všetky informácie,“ hovorí Dr. Stefan Franke, jeden z vývojových pracovníkov ID. Light. „Napríklad
keď vodič počuje pokyn navigačného systému, udávajúci smer odbočenia, musí informáciu v mysli priradiť príslušnému smeru. Preto bolo dôležité nájsť nové spôsoby
ako intuitívne komunikovať s vodičom a minimalizovať
riziko odpútania pozornosti,“ vysvetľuje expert, ktorý
bol štyri roky zodpovedný za vývoj.

Na zvládnutie týchto výziev a vytvorenie jednoduchého a inteligentného systému, oddelenie výskumu
a vývoja venovalo množstvo hodín koncepcii systému
ID. Light. A výsledok je vydarený, pretože ID. Light
nikdy nezobrazuje naraz dve informácie. Systém je naprogramovaný tak, že v určitom okamihu zobrazuje iba
najdôležitejšiu informáciu. Umiestnenie na spodnom
okraji predného okna je v oblasti periférie zorného
poľa vodiča, takže vníma informácie bez toho, aby
musel odpútať pozornosť od cesty pred sebou.
Všetky farby a animácie sú podriadené starostlivo
zostavenej „obrazovej reči“, ktorá pôsobí priateľsky,
univerzálne a je ľahko zrozumiteľná. Farebné signály
poskytujú vodičovi nevyhnutné informácie keď sa
pozerá na cestu. „Chceli sme vyvinúť asistenta, ktorý
by bol sprievodcom v automobile poskytujúcim všetky
potrebné informácie v správnom okamihu tak, aby im
vodič intuitívne porozumel,“ hovorí Sascha Ziebart,
vedúci projektu. „Nepôsobí to tak, ako by človek komunikoval s ďalším strojom ale skôr akoby ho automobil sprevádzal vo všetkých situáciách a dával naňho
pozor.“
„Naše funkcie a vizuálne symboly môžeme na základe
spätnej väzby od zákazníkov a nových technológií opatrne rozširovať,“ hovorí Thorb Baumgarten, špecialista
Volkswagen pre oblasť ľudských faktorov. „ID. Light na
komunikáciu medzi vozidlom a vodičom môže byť príkladom pre mnoho budúcich inovácií v tejto oblasti.“

Privítanie po nastúpení a rozlúčenie pri vystupovaní
z vozidla signalizuje bielo-modrá animácia

Modrý pás prebiehajúci do jednej strany
je nenásilným upozornením na odbočenie

Proces nabíjania vizualizuje postupujúci
zelený pás, ktorý je voditeľný aj zvonka

ID. Light vodič vidí vo svojom
periférnom zornom poli

➤

➤
➤
➤

ID. Light zobrazuje najbližšiu zmenu smeru animovanou modrou líniou, ktorá plynie na tú stranu, na
ktorú bude vozidlo odbočovať.
Ak vodič alebo spolujazdec aktivujú hlasové ovládanie vo vozidle, ID. Light odpovedá bielou farbou pred
príslušným členom posádky.
Prichádzajúce telefonické hovory signalizuje jemné
zelené blikanie v strede pásu.
Pri núdzovom brzdení bliká ID. Light jasnou červenou
farbou.
Zvlášť užitočná je funkcia aj pri nabíjaní. Keď vodič
pripojí ID.3 alebo ID.4 k nabíjačke, ID. Light pulzuje
zeleným stĺpcom zobrazujúcim úroveň nabitia batérie, vďaka čomu majiteľ môže aj pohľadom zvonka
skontrolovať stav nabíjania.

Technológie
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Skúška pravdy
Rainer Zietlow, ktorého slovenskí fanúšikovia značky Volkswagen
mohli stretnúť v roku 2018, keď z bratislavského závodu vyrazil
s novým Touaregom na autosalón v Pekingu, koncom minulého
roka absolvoval ďalšiu maratónsku diaľkovú jazdu. S novým ID.3
za 65 dní navštívil 652 nabíjacích staníc v Nemecku.
Text: Kamil Pecho Foto: Volkswagen

Rainer Zietlow a Dominic Brüner vyštartovali na rekordnú jazdu spod Álp v Južnom Bavorsku

Na rekordnú jazdu so spolujazdcom Dominicom Brünerom vyštartoval koncom septembra a do cieľa došiel
začiatkom decembra 2020. Cieľom podujatia bolo preveriť, ako je Nemecko pripravené na elektromobilitu po
stránke infraštruktúry a súčasne otestovať nový Volkswagen ID.3 ako diaľkové vozidlo. Maratónska jazda,
pôvodne plánovaná najmenej na 20 000 km, odštartovala 28. septembra popoludní z parkoviska najjužnejšie
položeného hotela v Nemecku v blízkosti Obrestdorfu
v južnom Bavorsku (Allgäu). Cieľom bolo najsevernejšie
položené parkovisko v Nemecku pri obci List na ostrove
Sylt v Severnom mori. Itinerár trasy, zahŕňajúcej najmenej 650 rýchlonabíjacích staníc s výkonom vyše 60 kW,
ktorá by efektívne prešla čo najväčším počtom oblastí
42

v Nemecku, pripravil Inšitút pre dopravnú logistiku
Technickej Univerzity v Dortmunde.

Cesta skoro (okolo sveta)
Naplánované rýchlonabíjacie stanice mali celkovo 69
rozličných prevádzkovateľov, prístup k nim mala umožniť služba We Charge, ktorú Volkswagen poskytuje majiteľom modelov radu ID. Ako testovacie vozidlo poslúžil
predsériový exemplár ID.3 Pro S, vybavený batériou
s kapacitou 77 kWh netto, ktorá zabezpečuje dojazd
do 549 km podľa WLTP. Tento model sa začal predávať
až na jar tohto roku. Približne polovica naprogramovaných nabíjacích staníc bola na diaľniciach, štvrtina
vo vidieckych regiónoch a štvrtina v mestách. Už po
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prvej polovici trasy bola bilancia pozitívna. Maximálny
nabíjací výkon 125 kW, ktorý vozidlo podporuje, bolo
možné dosiahnuť na väčšine z 350 testovaných staníc
rozličných prevádzkovateľov. Prístup cez We Charge bol
zaručený bez ohľadu a prevádzkovateľa.
Zaujímavým poznatkom bolo, že práve v mestskej premávke ID.3 spotreboval najmenej elektrickej energie.
V praxi sa hodnota pohybovala okolo 15 kWh/100 km,
čo predstavuje v Nemecku náklady cca 4 eurá. Priemerná spotreba v zmiešanej premávke sa približovala
k hranici 20 kWh/100 km.

šenie vidí automobilový rekordér pri starších nabíjacích
stojanoch, kde čítačky kariet nie vždy fungovali. Aj pri
umiestnení je priestor na zlepšenie. Niektoré nabíjacie parky na diaľniciach alebo v mestách sa dajú ťažko
nájsť lebo sú na odľahlom mieste, často sú stiesnené
alebo v noci nie sú optimálne osvetlené. Na niektorých
miestach nefungovalo niekoľko stojanov. A v niektorých
odľahlých regiónoch sú ešte stále „biele miesta“ v nabíjacej sieti, napríklad na Meklenburskej jazernej plošine
alebo v pohorí Eifel.

We Charge funguje

Skúsenosti z tejto maratónskej jazdy Rainer Zietlow
sformuloval ako apel na prevádzkovateľov nabíjacích
staníc, vlastníkov a politikov: „Aby bola elektromobilita
úspešná, nabíjacie stanice musia byť lepšie viditeľné.
Predstavujú symbol zmeny, preto patria do centier
miest a centier parkovísk, majú byť prominentne označené aby symbolizovali klimaticky neutrálnu mobilitu
budúcnosti.“ Posádka sa počas maratónskej jazdy
stretla so živým záujmom verejnosti, takmer na každej
nabíjacej stanici sa okoloidúci zaujímali o podujatie
a praktické skúsenosti súvisiace s nabíjaním. Konečná
priemerná spotreba elektrickej energie testovacieho
vozidla Volkswagen ID.3 Pro S, vybaveného batériou
s kapacitou 77 kWh, bola 19 kWh na 100 km. Najdlhšia
denná trasa medzi dvoma nabíjaniami bola 420 km, čo
vozidlo zvládlo bez problémov vďaka dojazdu 549 km
v cykle WLTP. S celkovou trasou 28 198 km si Rainer
Zietlow pripísal na konto svoj štvrtý svetový rekord:
„najdlhšia kontinuálna jazda s elektrickým automobilom
v jedenej krajine.“

Bilancia po skončení maratónskej jazdy priniesla aj
námety na zlepšenie. „Nemecká sieť nabíjacích staníc
je celkovo dobrá a má pozoruhodne hustú štruktúru,
s elektrickým automobilom sa dá dostať do najodľahlejšieho kúta krajiny a zasa naspäť,“ hovorí Rainer Zietlow.
Potešiteľná bola aj skúsenosť, že aplikácia Volkswagen
We Charge App zobrazovala spoľahlivo voľné nabíjacie
stojany v reálnom čase, aj že stojany kartu We Charge
akceptovali bez výnimky. Problémy neboli na nijakom
stojane ani s konektorom CCS a Typ 2. Okrem toho
posádka dobíjala batériu aj na verejne prístupných
nabíjacích stojanoch u 865 autorizovaných predajcov
Volkswagen.
Až na niekoľko výnimiek posádka Zietlow – Brüner
nenarazila pri nabíjaní na vážne problémy. Približne v 15
prípadoch sa jednotlivé stojany nedali použiť – pri 652
vybraných staniciach to predstavuje kvótu 2,3 percenta.
„Pretože sa to občas môže stať, neoplatí sa jazdiť na
doraz,“ radí Rainer Zietlow. Výrazný potenciál na zlep-

Nabíjacie stanice musia byť viditeľné

Ešte jeden rekord

Na jeseň uplynulého roku absolvoval rekordnú jazdu s elektromobilom ID.3 aj švajčiarsky špecialista na efektívnu jazdu Felix Egolf.
Ako vozidlo si zvolil model z uvádzacej série ID.3 1ST Pro, vybavený
batériou s kapacitou 58 kWh, umožňujúcou dojazd 420 km podľa
WLTP. Vyštartoval z výrobného závodu Zwickau smerom do Švajčiarska so zámerom dôjsť čo najďalej. Preto počas jazdy využíval
rozličné triky ako jazda po diaľnici v aerodynamickom „tieni“
nákladného vozidla. Napriek tomu základné spotrebiče vozidla
ako rádio, navigácia, denné svetlá a ventilácia boli trvalo zapnuté.
Okrem vodiča bol v kabíne aj kameraman, užitočné zaťaženie spolu
s technickým vybavením predstavovalo 250 kg.
Trasa jazdy viedla po verejných cestách a diaľniciach, napríklad
cez Bayreuth a Ulm. Po 9 hodinách jazdy posádka dorazila do
Schaffhausenu. Vozidlo tak prešlo 531 km na jedno nabitie batérie,
čím prekonalo normovaný dojazd podľa WLTP o 26 percent. Trasa
jazdy viedla 44 percent po diaľnici a 56 percent po vidieckych cestách. Nízka priemerná rýchlosť 56 km/h sa premietla do vynikajúcej
spotreby elektrickej energie iba 10,9 kWh/100 km - normovaná
spotreba príslušného modelu ID.3 podľa WLTP je 15,4 kWh/100 km.
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Kolekcia ID. Si pripravený?
Inteligencia, inovatívnosť, výkonnosť: ID. rodina pôsobivo demonštruje,
čoho všetkého je elektrická mobilita schopná. A ešte oveľa viac. ID.
znamená úplne nový spôsob života a premieňa špičkovú technológiu
na zábavný zážitok. Objav nový životný štýl. S novou kolekciou ID.
Osuška
Plážová osuška z jemného froté
materiálu pre chvíle oddychu.
Materiál: 100 % bavlna.
Farba: kamuflážový
vzhľad ID.3. Rozmery:
180 x 125 cm.

Ponožky
Budúcnosť nám leží pri nohách. Ponožky s elektrizujúcim
vzhľadom ID.3. Materiál: 75 % bavlna, 20 % polyamid, 5 % elastan.
Farba: kamuflážový vzhľad ID.3. Veľkosti: 39 – 42, 43 – 46.

Skladací dáždnik
Fľaša na pitie
Dvojplášťová vákuovo
izolovaná fľaša na pitie
z nehrdzavejúcej ocele.
Matný povrch s lesklou
potlačou „Now you
can“. Vákuové tesnenie
udržuje kvapaliny
horúce alebo chladné
až 8 hodín. Bez obsahu
BPA. Farba: tyrkysová.
Objem: 0,5 l.

Veselo aj do dažďa.
Automatický skladací dáždnik so
systémom odolným proti vetru.
Rukoväť s mäkkým povrchom.
S ID. logom a celoplošnou potlačou
v šesťuholníkovom dizajne. Vrátane
ochranného obalu s bielym logom VW.
Farba: žltá. Priemer: 97 cm.

Pánska outdoorová bunda
Štýlová hybridná pánska bunda s kapucňou
a prešívanými vložkami vpredu a vzadu. So
zipsom v kontrastnej farbe a bočnými
vreckami. S potlačou znaku ID. v hornej časti
chrbta. Materiál: 100 % polyester.
Farba: tmavomodrá. Veľkosti: S – XXXL.
44

Príslušenstvo

44-45_Aftersales.indd 44

5/12/21 2:33 PM

Pre milovníkov modelu Golf
Golf už sedem generácií po sebe neustále prekonáva
všetky očakávania. A to platí aj pre najnovší Golf 8.
Pozrite si k nemu tematickú lifestyle kolekciu.

Zmenšený model Golf 8

Šiltovka

Stále skvelé, aj v miniatúrnej podobe.
Golf 8 vám umožní vychutnať
si pocit z úplne nového
Golfu aj doma či
v kancelárii. Materiál:
zinková tlaková zliatina.
Farba: Lemon Yellow
Metallic. Mierka: 1 : 43.

Klasická šiltovka so špeciálnou
gumovou potlačou. S kovovým
uzáverom na prispôsobenie
veľkosti s nápisom Volkswagen
a žltým štítkom s logom VW
na zadnej strane. Materiál:
100 % bavlna. Farba:
sivá melírovaná.

Dámske tričko
Dámske tričko s okrúhlym výstrihom v ležérnom strihu. Lesklá
gumová potlač čísla „8“ vpredu.
Žltý tkaný pásik z vnútornej
strany krku s bielym nápisom
Volkswagen. Materiál: 100 % bavlna.
Farba: žltá. Veľkosti: XS – XXL.

Športový vak
Na všetko, čo sa vám hodí vziať
si so sebou. Módny vak so
šnúrkovým sťahovaním
z vodoodpudivého materiálu.
S veľkou číslicou „8“ a žltým
štítkom s logom VW.
Materiál: 100 % polyester
s PU vrstvou.
Farba: modrá.
Rozmery:
45 x 35 cm.

Produkty nájdete aj na našom webe:
www.vw.sk/servis-prislusenstvo/
prislusenstvo/lifestyle

Cestovná taška
Sem si zbalíte naozaj všetko. Športová cestovná taška
s viacerými priehradkami a štýlovou potlačou číslice “8”.
S vystuženým nastaviteľným ramenným popruhom. Má
objem 40 litrov a unesie až 15 kg. Materiál: 100 % polyester
s PVC vrstvou. Farba: sivý melír. Rozmery: 60 x 32 x 32 cm.

Bližšie informácie ohľadom cien
a dostupnosti originálneho
príslušenstva získate u niektorého
z našich partnerov Volkswagen - ich
zoznam nájdete na www.vw.sk
Príslušenstvo
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Volkswagen už 30 rokov
„made in Slovakia“
Volkswagen začal písať svoj slovenský príbeh presne pred 30 rokmi.
Jeho motor ide stále naplno, len mu priebežne treba dopriať preventívnu
údržbu, aby zvládol aj náročné a krízové časy. Z malej fabriky, v ktorej
v začiatkoch vyrábali zamestnanci autá ručne a na dnešné pomery
v malých objemoch, sa stala európska Fabrika roka s najmodernejšími
technológiami, ktoré pomáhajú produkovať čoraz technologicky
náročnejšie produkty.
Text: Lucia Kovarovič Makayová Foto: Volkswagen Slovakia
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Ako sa to celé začalo? Bol to práve akýsi
medzičas – krátko po revolúcii a krátko pred
vznikom samostatnej Slovenskej republiky.
Ponuku investovať vo vtedajšom Československu dostalo 12 svetových automobiliek,
záujem prejavila polovica a tri spoločnosti
sa zúčastnili rokovaní – medzi nimi aj nemecký Volkswagen, ktorý už dlhšie „pokukoval“ po svojom východnom susedovi,
konkrétne Škodovke. Areál Bratislavských
automobilových závodov (BAZ) na okraji
Bratislavy však vystúpil z tieňa a zamiešal
kartami i vďaka svojej výhodnej polohe. Stál
za tým „prvý muž automobilového priemyslu na Slovensku“ – Jozef Uhrík. Nemci
požiadali o stretnutie s najvyššími predsta-

viteľmi vtedajšej vlády a následne prišlo 12.
marca 1991 k podpisu dohody o vytvorení
novej spoločnosti a podnikateľskom zámere
medzi koncernom Volkswagen, BAZ a vládou.
Samotná spoločnosť pod názvom Volkswagen Bratislava vznikla o necelé tri mesiace
neskôr, 30. mája 1991. Areál BAZ-ky sa začal
meniť na nepoznanie, postupne pribúdali
nové výrobné haly, tisíce nových zamestnancov a z liniek zišlo za 30 rokov viac ako
6 miliónov áut, pätnástich modelov pod
logom piatich koncernových značiek. Do
rozvoja podniku bolo investovaných rekordných viac ako 4,5 miliardy eur.
„Tridsaťročná história spoločnosti Volkswa-

gen Slovakia je úspešným príbehom, za
ktorým stoja tisícky zamestnancov. Viac ako
40 % z nich nám je verných vyše 10 rokov,
čo dokazuje stabilitu a spoľahlivosť podniku
ako zamestnávateľa. Za tento čas získal bratislavský závod vysokú odbornú kompetenciu a dôveru zo strany koncernu, ktorá bola
zhmotnená do mnohých úspešných projektov,“ uviedol Dr. Oliver Grünberg, predseda
predstavenstva a člen predstavenstva pre
technickú oblasť vo Volkswagen Slovakia.
Dnes pracujú vo Volkswagen Slovakia ešte
takmer tri desiatky pamätníkov z prvej stovky zamestnancov, ktorí stáli v roku 1991 na
štartovacej čiare a kompletne ručne vyrábali
prvé Passaty.

TOP 30 kľúčových udalostí z histórie Volkswagen Slovakia

1.

Príchod Volkswagenu na Slovensko (1991)
Dvanásteho marca bola uzavretá základná dohoda o vytvorení novej spoločnosti a o podnikateľskom zámere medzi nemeckým koncernom Volkswagen AG, Bratislavskými automobilovými
závodmi (BAZ) a vládou. Následne vznikol 30. mája Volkswagen
Bratislava, s. r. o. (80 % Volkswagen AG, 30 % BAZ).

2.

Vianočný zázrak (1991)
Tri dni pred Vianocami bol v Bratislave kompletne ručne
vyrobený úplne prvý Volkswagen Passat. Bol to tzv. kusovník – čiže
prvé auto, na základe ktorého sa rozbiehala predsériová a následne
sériová výroba. Ikonický biely Passat sa stal prvým automobilom
vozového parku a slúžil aj ako tzv. expres kuriér, keď bolo potrebné
zabezpečiť urgentnú dodávku dielov. Toto vozidlo je dodnes súčasťou zbierky historických vozidiel v bratislavskom závode.

4.

Passat dostal súrodenca (1994)
Do portfólia pribudol druhý model VW Golf, ktorý zotrval
v Bratislave až do roku 2005. V novom tisícročí sa však už na trón dostali SUV vozidlá, ktoré tvoria základy slovenskej produkcie dodnes.

5.

Na scénu prichádzajú prevodovky (1994)
Deväťdesiate roky priniesli aj začiatok sériovej výroby prevodoviek. Tie slovenské boli zabudované už do viac ako 8 miliónov
koncernových áut po celom svete.

3.

Prvý Volkswagen s rodným listom „made in Bratislava“ (1992)
Je to tu! 14. február sa zapísal do histórie ako deň štartu
sériovej produkcie vozidiel s logom VW v Bratislave. Z linky zišiel
prvý sériovo vyrábaný VW Passat a do júna bolo vyrobených viac
ako tisíc kusov.

Háčik – pýcha
zamestnancov, vďaka
ktorej (vraj) prišli do Bratislavy úspešné SUV modely.

6.

Aby v tom (ne)bol Háčik (1996)
Koluje legenda, že za príchodom výroby SUV vozidiel na Slovensko stál Háčik. A nebola to hocijaká návnada. Háčik je svetový
unikát – štúdia terénneho vozidla, ktorá vzišla z vlastnej iniciatívy
zamestnancov bratislavského závodu. Koncept tohto vozidla vychádzal z Golfu III syncro a Golfu variant. Všetky jeho časti boli vyrobené v Bratislave vrátane špeciálnych okien a interiéru. Výroba Háčika
trvala približne tri mesiace a ďalej už ten úspešný príbeh poznáte...

7.
Historický okamih – prvý sériový Passat zo Slovenska.

Tretí z VW rodiny (1999)
Na sklonku tisícročia sa v Bratislave začal vyrábať model Volkswagen Polo. Zmena názvu firmy na Volkswagen Slovakia naznačila expanziu spoločnosti mimo hlavného mesta.
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16.

Aby mali príbehy dobrý koniec (2008)
V roku 2008 vznikla Nadácia Volkswagen Slovakia, ktorá
doteraz prerozdelila viac ako 9 miliónov eur na podporu vzdelávania
a ďalších významných dobročinných projektov.

17.

Začiatok éry s veľkým E (2010)
Bolo vyrobené úplne prvé hybridné vozidlo koncernu
Volkswagen Touareg Hybrid, ktorý predstavoval základ pre vývoj
a výrobu čisto elektrických automobilov koncernu Volkswagen.

18.
Karosérie pre SUV modely pomáhajú vyrábať
najmodernejšie roboty a spájacie technológie.

8.

Volkswagen smeruje na sever (2000)
V údolí Turčianskej kotliny, v obkolesení majestátnych hôr, sa
rozbiehala výroba komponentov pre prevodovky, podvozky a neskôr
aj motory. Vznikol závod v Martine, ktorý aktuálne zamestnáva viac
ako 800 ľudí a je jedným z najväčších zamestnávateľov v regióne.

Príchod rodiny malých mestských vozidiel (2011)
Do Bratislavy prišiel po SUV vozidlách ďalší veľký projekt
– New Small Family. Rodinu troch malých mestských áut vytvorili
Volkswagen up!, ŠKODA Citigo a SEAT Mii.

19.

Zrodila sa elektrizujúca hviezda (2013)
Odštartovala sériová výroba prvého elektrického vozidla
koncernu Volkswagen. Elektrický motor a batériu zabudovanú do
podvozku – oboje vyvinuté v rámci koncernu – dostal Volkswagen
e-up!

9.

Príchod novodobých Superstars (2001)
Bol to začiatok najväčšieho investičného projektu v dovtedajšej histórii Volkswagen Slovakia. Padlo rozhodnutie, že v Bratislave
sa bude vyrábať vlajková loď značky Volkswagen, model Touareg.
A spolu s ním čiastočne aj Porsche Cayenne, ktoré si na svoju veľkú
chvíľu muselo ešte pár rokov počkať. Zatiaľ sa na Slovensku začali
montovať karosérie, pričom finalizácia prebiehala v nemeckom
Lipsku.

10.

Premiéra svetových hviezd (2002)
Nastala chvíľa, keď spoza brán bratislavského závodu
začali vychádzať prvé prémiové SUV vyrobené na Slovensku.

11.

Hosť zo Španielska (2003)
Na krátky čas sa v Bratislave usídlila výroba modelu Ibiza
sesterskej značky SEAT.

12.

Prvý milión (2003)
Volkswagen Slovakia sa stal najväčším automobilovým
výrobcom v histórii krajiny. Do roku 2003 vyrobil prvý milión vozidiel. Do dnešného dňa ich počet ďaleko presiahol 6 miliónov.

13.

Lakovňa (2003)
Po vyše desaťročí nastal čas na spustenie novej lakovne
v samotnom srdci závodu.

V roku 2013 odštartoval koncern Volkswagen e-mobilitu na
Slovensku, neskôr pribudli aj súrodenci sesterských značiek.

20.

Gigantická sila z lisovne (2013)
Do prevádzky bola uvedená novopostavená lisovňa,
ktorej srdcom sa stal v tom čase najsilnejší lis v koncerne s celkovou
lisovacou silou 91 000 kN. Pre lepšiu predstavu: takýto tlak by vznikol, ak by sa na seba poukladalo 4 245 vozidiel Volkswagen Touareg.
Teoreticky by to bola veža vysoká 7 km. Vyrábajú sa tu prevažne
hliníkové vonkajšie pohľadové diely na bratislavské SUV modely,
ale napríklad aj kapota na Porsche Macan.

21.

Nový závod v Stupave (2014)
Na skok od závodu v Devínskej Novej Vsi bola otvorená
nová Nástrojáreň SK. V Stupave vyrábajú nástroje a prípravky pre
výrobné závody po celom svete.

22.

Tretí do partie (2005)
Medzi SUV modely pribudol tretí model tretej značky –
špičkové Audi Q7.

Tam, kde tancujú roboty (2015)
Do popredia sa začal dostávať hliník a nové spájacie
technológie. V Bratislave bola otvorená nová karosáreň, do ktorej
sa investovalo 600 miliónov eur a zaradila sa medzi najmodernejšie
karosárne na svete. Tisícka robotov v nej dnes „tancuje“ okolo karosérií pre tri modely Volkswagen Touareg, Audi Q7 a Audi Q8.

15.

23.

14.

Prvá Škodovka z Volkswagen Slovakia (2008)
Prvým modelom od – obzvlášť v našom regióne obľúbenej „domácej“ značky ŠKODA, ktorý sa vyrábal v Bratislave pod
vlajkou Volkswagenu, bola ŠKODA Octavia.
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Partner tisícok slovenských rodín (2015)
Od roku 2015 si Volkswagen Slovakia drží počet zamestnancov stabilne ako spoľahlivý a zodpovedný zamestnávateľ nad
päťcifernou hranicou 10-tisíc zamestnancov.
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24.

Porsche kompletne zo Slovenska (2017)
Slovensko si získalo dôveru luxusnej značky Porsche
i celého koncernu a po niekoľkoročných skúsenostiach a odvedenej
kvalitnej práci získalo do portfólia kompletnú produkciu novej generácie modelu Porsche Cayenne. Od roku 2017 tak odchádza tento
tátoš exkluzívne z Bratislavy do celého sveta na kolesách. Pre tretiu
generáciu bola postavená nová karosáreň a nová montážna hala.
Výška investície dosiahla 800 miliónov eur.

25.

SUV refresh (2018)
Dlho na seba nenechala čakať ani nová generácia modelu
Volkswagen Touareg, ktorého výroba sa presťahovala do novej
karosárne k modelom Audi. V tom istom roku prišiel do Bratislavy
nový SUV model – Audi Q8, rovnako vo všetkých motorizáciách
vyrábané výlučne na Slovensku.

26.

Elektrické trojičky (2019)
V auguste sa začal sériovo vyrábať vynovený Volkswagen
e-up! s väčším dojazdom a koncom roka dostali elektrický pohon
ďalšie dva modely ŠKODA CITIGOe iV a SEAT Mii electric. V súvislosti so záväzkom koncernu vykročiť smerom k uhlíkovej neutralite
postupne narastá podiel elektrických a plug in hybridných vozidiel
vo výrobe.

27.

Porsche dostalo parťáka (2019)
V segmente Porsche našiel svoj domov druhý model –
príťažlivé Porsche Cayenne Coupé.

28.

Elektrická ofenzíva (2020)
Koncom roka 2020 mali plug in hybridný pohon už všet-

Volkswagen Touareg je vlajkovou loďou bratislavského
závodu už takmer dve desaťročia.

ky kompletne vyrábané SUV z bratislavského závodu. Po novom aj
Volkswagen Touareg a Audi Q8.

29.

Šesť plus jedna (2020)
Svoju veľkú chvíľu v žiari svetelného tunela na konci
výrobnej linky oslávilo 6. miliónte vozidlo. V Bratislave sa zároveň
začal vyrábať 9. model, do segmentu New Small Family prišlo na
finálnu montáž kompaktné SUV ŠKODA Karoq.

30.

Kruh sa uzatvára, legenda sa vracia (2020)
Do Bratislavy sa vráti výroba modelu Volkswagen Passat
a spolu s ním pribudne do portfólia aj ŠKODA Superb. Investícia
v objeme 500 miliónov eur bude zavŕšená v roku 2023 štartom
produkcie nových generácií uvedených modelov.

S láskou k detailu
vyrobili v Bratislave
za 30 rokov viac ako
6 miliónov vozidiel.
Reportáž

46-49_Reportaz Zavod.indd 49

49

5/12/21 2:35 PM

Prihlasujeme auto
Kúpili ste si nové alebo jazdené auto či motorku?
Na Slovensku či v zahraničí? Na tieto veci by ste
mali myslieť pri ich prihlasovaní na Slovensku.
A poradíme vám aj, ako môžete ušetriť.
Text: Juraj Hrivnák Foto: autor

Prihlasovanie auta do evidencie je síce administratívny
úkon, ktorý treba pretrpieť a niekedy zaňho aj zaplatiť
nemalé peniaze, ale predsalen je to väčšinou začiatok
niečoho pekného. Auto sa predsa kupuje aj srdcom.
Prinášame vám pár užitočných rád, aby to celé prebehlo
hladko.

Aktuálne informácie
Keďže niektoré predpisy sa môžu s nástupom novej
vlády rýchlo zmeniť, odporúčame vám podrobne sa
informovať na stránke Ministerstva vnútra SR – www.
minv.sk.

Vaše doklady
Zoberte si so sebou váš platný doklad totožnosti a ak
kupujete auto na firmu, tak aj originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list.

Doklady od vozidla
Základom je „veľký techničák“, alebo osvedčenie
o evidencii časť II. V prípade dovezeného auta musí
byť preložené. Výnimkou je, ak je v českom jazyku.
Toto platí pre všetky cudzojazyčné dokumenty. Ďalej si
nezabudnite doklad o nadobudnutí vozidla. To môže byť
kúpna zmluva, faktúra alebo lízingová zmluva. Ak máte
k autu COC doklad, vezmite pre istotu aj ten.

Poistenie
Pre úspešné prihlásenie auta musíte predložiť doklad
o uzatvorenom PZP, teda o poistení zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Pozor na splnomocnenia!
Ak kupujete auto na lízing, potrebujete úradne overené
splnomocnenie lízingovej spoločnosti. To isté platí, ak
prihlasujete auto inému držiteľovi alebo vlastníkovi. Ak
prihlasujete auto na firmu, bez splnomocnenia ho môže
50

prihlásiť iba samotný živnostník alebo konateľ danej
spoločnosti.

Iné
Ak vám bol na kúpu vozidla poskytnutý príspevok ako
kompenzácia z dôvodu zdravotného postihnutia, vyžaduje sa aj doklad o poskytnutí tohto príspevku. Na záver
sa psychicky pripravte na to, že budete platiť tzv. registračný poplatok, ktorý závisí od výkonu a veku auta.

Jazdené a dovezené autá
Ak ste si z členského štátu EÚ doviezli nové
vozidlo s typovým schválením ES (t.j. max. 6
mesiacov staré, s nájazdom menej ako 6 000
km), musíte doniesť COC. Je potrebné priniesť
aj potvrdenie vydané daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku. Toto
potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla
predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom,
že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového
dopravného prostriedku z iného členského štátu
Európskej únie.
Pri ojazdenom aute budete popri štandardných
dokladoch potrebovať aj doklad o platnej technickej a emisnej kontrole. Autá dovezené zo zahraničia musia mať doklady preložené, výnimkou býva
čeština. Spravidla odporúčame absolvovať novú
technickú a emisnú kontrolu. Preklad dokladu
o EK a TK totiž môže byť drahý a takto aspoň
máte s TK a EK rovno na dva roky pokoj.
Ak prihlasujete vozidlo z iného okresu SR, zoberte
si so sebou tabuľky s EČV, pretože ich musíte
odovzdať.

Poradňa

50-51_Prihlasenie auta.indd 50

5/12/21 2:35 PM

Zhlboka sa nadýchnite
vďaka Originálnym peľovým filtrom Volkswagen

Doprajte si čistý vzduch pri každej jazde. Hlavne počas dovolenkovej sezóny
čaká klimatizáciu vášho vozidla najväčší nápor. Originálne peľové filtre
Volkswagen zabezpečia pravidelný prívod čerstvého vzduchu do interiéru
vozidla, zachytia množstvo škodlivín či alergénov a zároveň účinne
ochránia klimatizačný systém vášho vozidla pred znečistením.
Navštívte svojho najbližšieho servisného partnera Volkswagen
a využite možnosť výmeny filtra pri kompletnom servise klimatizácie.

volkswagen.sk

Pozor! Odhlásenie už len
so splnomocnením!
Kedysi sa dalo auto odhlásiť na nového majiteľa
bez jeho splnomocnenia. Keďže ľudia tento systém zneužívali, dnes to nie je možné a vozidlo
odhlásite na nového majiteľa buď v jeho prítomnosti, alebo s úradne overeným písomným
splnomocnením. Výnimkou je len odhlásenie na
osobu blízku držiteľovi vozidla, alebo ak budúci
držiteľ vozidla zaslal orgánu Policajného zboru
plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej
služby zavedenej na tento účel.

Ako ušetriť pri prihlasovaní vozidla?
Nad väčšinou z týchto možností nemáte priamu
kontrolu, avšak je dobré vedieť, kedy si môžete
nárokovať zľavu z poplatku za prihlásenie auta do
evidencie. Každé euro je predsa dobré.

ta iný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla ako
používa polícia, je možné vypočítať nový poplatok
a môžete ušetriť. Otázka je, koľko zaplatíte za daný
posudok, aby sa vám to oplatilo.

Spravte si aspoň 4 deti

Kúpte si ekologické auto

Veru tak. Ak prihlasujete auto kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami s výkonom do 110 kW a poberáte prídavok na dieťa na štyri deti, zníži sa vám
poplatok o 50 %, najviac však na 33 €. Nezabudnite
si kópiu rodných listov vašich detí.

Registračný poplatok sa zníži o 50 % (najviac však
na 33 €) ak si kúpite hybrid, plug-in hybrid, elektromobil alebo auto na CNG, LPG či dokonca vodíkový
pohon.

Kúpte si malú motorku kategórie L1e

Ak ste vozidlo zdedili na základe úradného príkazu
alebo rozhodnutím súdu a zánikom bezpodielového
spoluvlastníctva manželov, ste od prihlasovacieho
poplatku oslobodení.

Poplatok nemusíte platiť ani za motorku kategórie
L1e, to znamená s motorom s objemom do 50 cm3
s výkonom do 4 kW a maximálnou rýchlosťou do 45
km/h.

Vypočítajte si vlastný koeficient
Staršie autá majú registračný poplatok znížený
koeficientom v závisosti od ich veku. Ak prinesiete
znalecký posudok, na ktorého základe sa vypočí-
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Dedenie

Zdravotný stav
Ak ste na auto dostali príspevok z dôvodu kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia, ste od poplatku
oslobodení. Ak ste iba držiteľom preukazu ZŤP, zníži
sa vám poplatok o 50 %, najviac však o 100 €.
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Autá sa menia.

S čím všetkým sa budeme
musieť už čoskoro rozlúčiť?
Svet prechádza čoraz rýchlejšími zmenami. Rovnako tak
je to aj v automobilovom priemysle. Ako budú vyzerať
autá budúcnosti? A s akými prvkami, na ktoré sme
bežne zvyknutí, sa budeme musieť rozlúčiť?
Ručná brzda
Charakteristický zvuk zatiahnutia ručnej
brzdy v nových autách prebralo elektronické zabzučanie brzdových čeľustí. Odstránenie klasickej pákovej ručnej brzdy
si najmä v našich končinách nevyslúžilo
práve najlepšie reakcie. Aj napriek tomu
je klasická ručná brzda už dnes odsúdená
na zánik. Zimné šmýkanie sa na snehu na
prázdnom parkovisku tak už nikdy nebude
také, ako bolo doposiaľ.

CD mechanika
Skrátenie dlhej cesty pustením svojho obľúbeného CD?
Bohužiaľ, v budúcnosti už len ojedinele. Možno si to
mnoho ľudí ani nevšimlo, no z nových áut sa pomaly začína vytrácať klasická CD mechanika. Obľúbené skladby
je teda možné počúvať už len z USB kľúčov, poprípade
vďaka streamovacím službám, čo umožňuje konektivita
auta so smartfónom. CD tak síce zažilo pomerne skvelé
roky, no ako sa vraví, niečo sa končí a niečo začína. Budúcnosť je teda jednoznačne v online službách.

Tlačidlá v interiéri
Pamätáte si ešte na časy, kedy na ovládanie
infotainmentu bolo potreba využívať niekoľko kombinácií tlačidiel? Či sa nám to páči alebo nie, od mechanických ovládacích prvkov
sa postupne upúšťa. Ich miesto prebrali dotykové plochy a dotykové obrazovky. Tým sa
samozrejme zjednodušila koncepcia interiéru,
no niektoré úkony sa zas skomplikovali.
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Vonkajšie spätné zrkadlá
Ďalšia oblasť, ktorú značne postihla digitalizácia. Aj keď sa to môže zdať akokoľvek prehnané, v budúcnosti budú autá so spätnými zrkadlami raritou. Ich miesto aj kvôli aerodynamike
preberú kamerové systémy. S kamerovou
technikou však už dnes začína koketovať
značné zastúpenie výrobcov. Je teda len
otázkou času, pokým sa v interiéri
dočkáme ďalších displejov.

Manuálna prevodovka
Už keď sme pri odstraňovaní základných
mechanických častí, nemôžeme vynechať
manuálnu prevodovku. Jej vývoj je pomerne
náročný a navyše drahý. Okrem toho, ľuďom
čoraz viac „chutí“ automat, s ktorým je počas jazdy omnoho menej práce. Volkswagen
manuálnu prevodovku ešte pár rokov podrží,
lebo iba nedávno investoval do vývoja
nových skríň pre modely typu Polo a Golf.
Priaznivci manuálu tak ešte nemusia mať
hlavu v smútku. Časom však automat bude
jednoznačne dominovať. To, že manuálnej
prevodovke hrá labutia pieseň, dosvedčuje aj
prechod na alternatívne spôsoby pohonu.

Kľučky dverí
Možno sa to zatiaľ môže zdať nepravdepodobné, no v budúcnosti na autách neuvidíme
ani klasické kľučky na dverách. Ich miesto už
dnes začínajú obsadzovať alternatívy. Medzi
najrozšírenejšie patria „miznúce“ kľučky, či
dokonca dotykové plochy. Niektoré modely
využívajú otváranie dverí tlačidlom.
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Koncepcia interiéru
V tomto prípade už trochu koketujeme s ďalekou
budúcnosťou. Napriek tomu, je už teraz vhodné sa zamyslieť nad tým, dokedy budeme mať interiér v autách
taký ako dnes. Moderné koncepty áut totiž čoraz častejšie ukazujú, že sa v budúcnosti dočkáme razantných
zmien. Autonómnosť v sfére automobilového priemyslu umožní otočenie predných sedadiel smerom k zadným a tým sa vytvorí akýsi konferenčný priestor
– opäť sa stačí pozrieť na koncept ID. BUZZ.
Zmien sa môže dočkať aj palubná doska, či
dokonca aj batožinový priestor.

Spaľovacie motory
Áno. Bohužiaľ, spaľovacie motory pravdepodobne vstupujú do finálnej fázy
svojho života, aj keď je možné, že táto fáza potrvá ešte dlho. Je logické, že konvenčné agregáty nezmiznú zo dňa na deň. Avšak najnovšie európske predpisy,
nová norma EURO 7, tlak spoločnosti a klimatické zmeny si vyžiadajú zmeny
aj pod kapotou. Niektoré štáty už majú stanovené časové horizonty, v ktorých
chcú so spaľovacími motormi nadobro skoncovať. Európskym, a pravdepodobne aj svetovým, priekopníkom v tejto oblasti má byť Nórsko. Tamojšie úrady
totiž plánujú zákaz predaja nových áut so spaľovacím motorom už v roku 2025.
Pomyselným posledným klincom do rakvy by mal byť rok 2030. Po tomto dátume sa zákaz predaja konvenčných pohonov rozšíri aj do iných krajín Európy.
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Volant
Odstránenie volantu je síce hudbou budúcnosti, no
raz určite príde. Stane sa buď nepotrebným alebo
bude nahradený. Ako jeho možná náhrada sa zdá
byť použitie akéhosi joysticku, respektíve auto
úplne bez volantu. Napriek tomu, bude pri autonómnosti moderných áut za niekoľko desaťročí už
nepotrebný. Stačí sa pozrieť na koncepty Volkswagenu – taký ID. VIZZION už volant nemá.
Koniec-koncov, auto v budúcnosti nebude
len mechanický stroj, ale pôjde o výkonný
počítač s umelou inteligenciou.

Charakteristický
zvukový prejav
S koncom spaľovacích motorov pravdepodobne skončí aj charakteristický zvukový
prejav áut. Moderné autá už viac nebudú znieť
ako surový osemvalec, ale skôr ako trolejbus, mixér
alebo auto z nejakého sci-fi filmu. Ku koncu hlasného
zvukového prejavu silného motoru má „dopomôcť“ aj nariadenie Európskej únie. Počnúc rokom 2026 budú musieť
byť aj športové autá podstatne tichšie ako je tomu dnes.

Základné opravy doma
Komplikovanie áut so sebou prináša aj komplikácie pre spotrebiteľov. Zatiaľ, čo pred pár rokmi
bolo bez problémov možné doma v garáži opraviť
takmer čokoľvek, budúcnosť bude iná. Už dnes
by si klasický domáci automechanik asi len ťažko
trúfol opravovať niečo v motorovej časti. Nástup
novodobého vonkajšieho osvetlenia navyše znemožní aj výmenu klasickej žiarovky. Sprísňujúce
sa technické normy taktiež podstatným spôsobom sťažujú život aj vyučeným automechanikom.
Technológie
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Každodenní pomocníci
Asistenčných systémov je už toľko, že pri testoch áut z nich väčšinu autori
ani nespomenú. Inak by im nezostal priestor takmer pre nič iné. Mnohé
asistenčné systémy sú však užitočné a zachraňujú životy. Preto je na
mieste zopakovať si, čo je dnes vlastne v ponuke a ako to funguje.
Text: Juraj Hrivnák

Kamera sleduje pruh,
v ktorom sa vozidlo
nachádza.
Pred tým, než by vodič nechtiac opustil
svoj jazdný pruh, systém jemne nasmeruje
volant späť na správny smer.

Lane Assist – udržiavanie v jazdnom pruhu
Asistent, bez ktorého sa nekompromisne strhávajú body v Euro NCAP, bol na začiatku
skvelý. Kamera za čelným oknom sleduje jazdné pruhy a keď ich prekročíte bez smerovky,
auto vás upozorní buď akusticky, trasením volantu, alebo vaše auto rovno vráti späť do
pruhu. Skvelé, ak ste unavení alebo rozptyľovaní. Kýchajúci alergici vedia svoje.
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Front Assist – brzdenie pred prekážkou
Predkolízny asistent s rozpoznávaním chodcov a cyklistov už zabránil mnohým ťukancom a isto zachránil aj pár životov. Je to nepochybne skvelá funkcia, ak funguje tak,
ako má. To znamená, že úroveň jej ostražitosti musí byť nastaviteľná a nesmie vyvolávať falošné poplachy napríklad pri predbiehaní. Volkswagen tieto parametre spĺňa.

Travel Assist –
Inteligentný adaptívny tempomat
a čiastočne autonómne riadenie
Volkswagen prišiel medzi prvými s adaptívnym radarovým tempomatom, ktorý navyše prispôsobuje rýchlosť auta aktuálnym
dopravným obmedzeniam a dokonca aj profilu cesty. Auto teda
spomalí pred zákrutami, kruhovými objazdmi či pri vjazde do
obce. Samozrejme, že keď dobehnete pomalšie auto, tempomat od neho bude udržiavať nastavený odstup. Je to skvelý
pomocník, ktorý výrazne znižuje riziko, že dostanete pokutu.
Máte možnosť si zvoliť, či chcete, aby tempomat prihliadal na
rýchlostné obmedzenia, alebo nie.

Blind Spot Monitor –
monitoring mŕtveho uhla
Posledný z trojice najdôležitejších asistenčných systémov. Pomocou špeciálnych senzorov
vás upozorní na prítomnosť iného automobilu
vo vašom mŕtvom uhle. Tento systém využíva
tri druhy zásahov. Vizuálny – rozsvietením
kontrolky v blízkosti daného spätného zrkadla,
akustický a niektoré vám dokonca aj aktívne
zasiahnu do riadenia, ak hrozí zrážka.
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Trailer Assist – cúvanie s prívesom
Asistent cúvania s prívesom spopularizoval práve Volkswagen.
Páčkou na ovládanie zrkadiel si zvolíte želaný smer prívesu a o ostatné sa už postará auto. Šikovné!

Area View – 360°
parkovacie kamery
Aj v tom najlepšie navrhnutom aute
nemáte dokonalý prehľad o jeho najbližšom okolí. V čase, keď disky rastú a profil
pneumatík sa neustále znižuje, sa veľmi
hodí vidieť auto zo simulovanej vtáčej
perspektívy. O takýto pohľad sa starajú
zväčša štyri kamery, ktorých obraz dokopy
pospája šikovný softvér. Máte tak prehľad
o polohe obrubníkov či odkrytých kanálov.
Niekedy sa dajú jednotlivé kamery využívať aj samostatne – predná na náhľad do
neprehľadnej križovatky, bočné na kontrolu
obrubníkov a zadná na cúvanie.
60
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Upozornenie na odchádzajúce vozidlo
Nenápadný asistenčný systém, avšak veľmi užitočný. Vozidlá VW vybavené
systémom štart-stop mali funkciu, pri ktorej sa auto samé naštartovalo, ak sa
auto pred ním pohlo. Táto funkcia samozrejme predpokladala, že sa vám v rámci systému štart-stop vypol motor. Aj tak to bola drobnosť, ktorá potešila.

IQ.Light – matrix LED svetlá
Vodič môže jazdiť iba tak bezpečne, na akú vzdialenosť
vidí. Matrix LED svetlá sa starajú o maximálny rozhľad
v noci, keď osvetľujú vozovku a okolie diaľkovým
režimom, ale vodičov okolitej premávky zo svojho lúča
selektívne vynechajú. Najvyššiu špecifikáciu Matrix
LED svetiel z ponuky VW má Touareg. Používa najväčšie množstvo LED diód.

Park Assist –
automatické parkovanie
Tento systém je schopný zaparkovať auto za
vás. Zmeria si parkovacie miesto, oznámi vám,
či je pre vás vhodné a keď súhlasíte, stačí len
pridávať a brzdiť. O manévrovanie sa postará
auto samé. Najvyššiu verziu tohto systému ponúka model Touareg. Nemusíte pritom sedieť
v aute a parkovací manéver ovládate mobilom.

Ovládanie gestami
Síce nejde o asistenčný systém,
ovládanie gestami pomáha lepšie
sa sústrediť na jazdu, pretože
vybrané pokyny nemusíte triafať
prstom na presne vymedzenú
plôšku na dotykovej obrazovke.
Stačí prirodzene mávnuť rukou
v priestore a je vybavené.
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Hriechy
mladosti
Prvé auto je ako prvá láska. Nedá sa naň zabudnúť. Za volantom
Scirocca sa vrátite späť do roztancovaných 80. rokov, ale musíte
dávať pozor, aby ste si to nenamierili k najbližšej diskotéke!
Text: Alf Cremers Foto: Frank Herzog
62
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Aktraktívne balenie
na základe z Golfu
prvej generácie.
Oproti predchodcovi
pôsobí Scirocco II
uhladenejšie. Ženám
skrátka pristane.

Hriechy mladosti dávajú zabrať originalite: drevený volant
Raid a hlavica radiacej páky Galaxy sa však dajú rýchlo
vymeniť. VW za takmer 5 000 € je v dokonalom stave.

Coupé z Wolfsburgu dnes nie je žiadny vyhľadávaný artikel. Nie je veľmi výkonné ani exkluzívne, ani
obzvlášť prestížne. Ak ste si v mladosti nevychutnali
Mantu B, Capri III alebo Hondu CRX, nepodarí sa vám
to ani v strednom veku. Navyše budete za volantom
vyzerať dosť zvláštne. Také Porsche 928 – to je niečo
iné, BMW 635 CSi – kedykoľvek, Opel Monza 3.0 E –
prečo nie? Ale práve VW Scirocco? Navyše z druhej
série, zženštilo vyzerajúci a vďaka súprave doplnkov Kamei X-1 aj trochu prezdobený? Takže prečo
vlastne? Asi jedine preto, že ste pred štvrť storočím
jazdili na úplne rovnakom aute, ktoré už dávno odvial
čas. Dnes by ste sa možno chceli vrátiť o nejaký ten
rok späť, do obdobia zakonzervovaného v peknej
plechovej schránke s nápisom VW.
Nikdy som nemal Scirocco II, svoje najkrajšie roky som
strávil za volantmi dôstojných, ale neprijateľne nudných áut „pre dôchodcov“: Audi 100, VW K70 alebo
Fordu Granada. Až do dnešného dňa som sa domnieval, že ma malý a nízky športiačik nemôže vyviesť
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Červené pásiky
nenápadne
pripomínajú GTI,
biele kryty
smeroviek sú
pôvodné.

z miery, že som imúnny voči jeho štvormetrovej dĺžke,
tisícke kilogramov a štvorvalcovému motoru s objemom
1,8 litra a maximálnym výkonom 66 kW (90 k). Cena
5 000 € - už toto číslo odporuje mojim zásadám, najlepšie charakterizovaným príslovím „maximum za svoje
peniaze“. Rovnakú čiastku peňazí by som mohol minúť na
Jaguar XJ 40, BMW 750i alebo Mercedes-Benz 280 SLC!
Ďalšou mojou zásadou je maximálna originalita. A práve
v prípade strieborného GTX som narazil: nepôvodné disky
kolies, iný volant a hlavica radiacej páky, moderné rádio
a niekoľko zbytočných drobností, ktoré by som najradšej
odtrhol a vyhodil hneď na mieste. Potom však trochu
zmením svoj uhol pohľadu... Buďme veľkorysejší! Či si už
nepamätáme vlastnú mladosť? Všetci ostatní áno, ale ja
som si svoju mladosť premárnil...
No dobre, raz teda vyskúšam nejaký ten „športiak pre
kaderníčky“ a samotné usadenie sa za volant prebehlo
celkom dôstojne. Dostanem dávku vône „zelené jablko“
z voňavého stromčeka zaveseného na zrkadle a hneď sa
poobzerám, či ma v tomto niekto náhodou nevidí. Ja,
človek viac ako päťdesiatročný – a v Sciroccu... Zdá sa
mi to ako riadna hanba, porovnateľná hádam iba s návštevou detských hojdačiek. Ale nikde nikoho, takže sa
môžeme trochu porozhliadať. Rádoby športový interiér
64

je v perfektnom stave, palubná doska nepotrhaná, prístrojový panel chladný a nekompromisný. Úzke športové
sedadlá s tenkým štvorcovaným poťahom sú ako nové,
takže tých 146 000 najazdených kilometrov vyzerá
dôveryhodne. Sedím dosť nízko, uvoľnene a s jemne
pokrčenými pažami, pravá ruka sa automaticky presunie
z lešteného dreveného volantu na radiacu páku.
Scirocco II, montované v Karmannovej karosárni v Osnabrücku, vychádza technicky z Golfu I. Presvedčí vás o tom
napríklad rázvor: 2,4 metra. To je ale zároveň aj všetko,
čo pripomína populárne krabicovité a úzke vozidlo. Otočením kľúčika prebúdzam motor k životu, niekoľkokrát
prešliapnem plyn, aby sa ustálila látková výmena v karburátore a o chvíľu si štvorvalec brble ako kedysi dávno
moje nové Audi 100 L, limitovaná edícia Marathon, ročník
1975. Tam som si vychutnával 1 600 cm3 s výkonom
62 kW (85 k). Továrenské označenie tohto agregátu je EA
827. Hneď po legendárnom koncernovom boxeri je toto
druhý najúspešnejší nemecký štvorvalec.
Nejde o prevratnú technickú konštrukciu, ale skôr o trvanlivý, úsporný a točivý motor s prekvapujúcou termodynamikou. Jeho konštruktér Franz Hauk z neho dostal
mimoriadnu účinnosť a vzhľadom na jeho nezničiteľnosť
ho nájdeme aj pod kapotou vznetových modelov. Pod
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Nové celoročné
obutie Dunlop na
diskoch MiM.
Kompletná sada
dokladov k vozidlu.
Coupé s výhľadom
na ohlohu.
Teplomer oleja
a súdobé audio.

názvom EA 828 sa z neho stal vyšľachtený päťvalec,
neskôr sa objavil v modeli Golf II GTI 16V, kde využíval
hlavu so štvorventilovou technikou.
Prejav vysokozdvihového štvorvalca v Sciroccu II dokáže
potešiť. Celé auto váži iba 960 kg a 90 koní s ním vôbec
nemá veľa práce. Ochota sa vytáčať je prekvapujúca,
rovnako ako jeho záťah. Navyše nemusíte neustále
radiť, ale ja radím rád, tak naplno využívam možnosti
päťstupňovej prevodovky. Scirocco navyše nie je žiadna
„fajnovka“ s automatom, koženými vankúšmi na sedadlách a veľkou lakťovou opierkou.
Budem jazdiť tak, ako by som s Volkswagenom jazdil
skôr – ofenzívne, ostro a v snahe imponovať krásnej (ale
imaginárnej) spolujazdkyni, bez limitov, ktoré som si
kedysi sám určil. Motor je po zohriatí ochotný, radiť môžete až pri 5 000 otáčkach za minútu. Pohyb páky je pre
priečne uložený motor o niečo dlhší, ale na zážitku to
vôbec neuberá. Tiché a takmer prázdne okresky v okolí
Fürstenfeldbrucku sa podobajú na slalomovú dráhu
a priateľsky vás vyzývajú, aby ste si ich užili. Scirocco sa
chová sebaisto, na prednokolku nie je ani príliš nedotáčavé a pri plnom vytočení kolies pripomína najstaršie
Mini. Riadenie je bez posilňovača, kontakt s vozovkou
si tak vychutnáte naplno. Nápravy sa dajú prirovnať

k motoru: bez problémov zo seba vydajú to najlepšie
a zložité konštrukcie im môžu iba závidieť.
Jedno popoludnie strávené v Sciroccu má posunulo do
neurčitého obdobia medzi dvadsiatymi a tridsiatymi
rokmi. Pripomenulo mi obdobie vzácnych špeciálnych
edícií svojho radu, ktoré som vtedy považoval za trápne,
ale dnes ich mám za milé: Scala, White Cat alebo Tropic,
dodávaných v odtieňoch perleťovo bielej, kiwi hnedej
alebo tyrkysovej Madison.
Autá a staré časy, oboje krásne ako vtedajšia reklama na
rum Bacardi: „Come on over, have some fun...“ (Poď ku
mne, zabav sa). Zrazu mi to dochádza... Jazda vyzerajúca hravo ako plážový volejbal. K tomu ešte posuvná
strecha, zelenkasté sklá a krásne hliníkové kolesá VW
Avus ako zavŕšenie mejkapu. Keby som mal ešte raz
dvadsaťpäť rokov, zobral by som si na GTX aj pôžičku!
Tých 26 230 mariek by som z vlastného vrecka určite
dokopy nedal. Ako sa človek aj v sebe mýli – zrazu mi
strieborné Scirocco II pripadá ako nesplnený sen z vlastnej mladosti. Neustále spomínaný triumvirát Audi, VW
a Ford dostáva doplnok. Či rovno konkurenta? Či už tak
alebo onak, napriek počiatočným pochybám zdvíham
palec pre kupé, symbol obdobia, ktoré stojí za pripomenutie.
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Štúdia e-BULLI kombinuje komfortnú nehlučnú „plavbu“ po ceste s retro-šarmom.
66
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Návrat do
budúcnosti
Jedným z kultových automobilových veteránov
je VW Bus prvej generácie, najmä vo verzii Samba
s ôsmimi panoramatickými oknami v strope
a zhŕňacou plátennou strechou. Spoločnosť
eClassics jeden takýto zrenovovaný exemplár
vybavila technikou elektrického pohonu
z aktuálnych modelov Volkswagen.
Text: Kamil Pecho Foto: Volkswagen

Vozidlo, ktoré bolo pôvodne plánované ako
štúdia pre zrušenú výstavu Techno Classica
2020, vzniklo v úzkej spolupráci s konštruktérmi značky Volkswagen Úžitkové vozidlá
a závodom Volkswagen Group Components. Spoločnosť eClassics GmbH & Co. KG
z Renningenu, špecializovaná na prestavby
vozidiel na elektrický pohon, ešte v roku
2019 uzavrela licenčnú dohodu s koncernom
Volkswagen. Jej prvým projektom, predstaveným na poslednom frankfurtskom autosalóne pred dvoma rokmi bol eKäfer – VW
Chrobák prestavaný na elektrický pohon
s využitím komponentov z modelu e-Up.
Výsledkom spolupráce veľkého automobilového výrobcu a inovatívnej, špecializovanej firmy je v prípade e-BULLI crossover
z ušľachtilého automobilového veterána
a elektrického automobilu hig-tech.

Najprv renovácia
Základom projektu bol VW BUS (T1)
Samba, vyrobený v roku 1966 v Hannoveri,

ktorý prežil 50 rokov v Kalifornii. To bolo
výhodné kvôli prevádzkovým podmienkam – vozidlo s minimálnou protikoróznou
ochranou nikdy nejazdilo po nasolených
cestách, takže substancia karosérie nebola
tak dramaticky napadnutá ako pri rovnako
starých vozidlách v Európe. Profesionálnu
renováciu realizovalo oddelenie Volkswagen Úžitkové vozidlá Oldtimer v Hannoveri.
Súbežne s renováciou karosérie prebiehal
návrh koncepcie interiéru v dizajnovom
centre značky Volkswagen Úžitkové
vozidlá. Ideou bolo vytvoriť čo najautentickejší „restomod“, t.j. modifikovať interiér
iba v minimálnej miere tak, aby vyhovoval
požiadavkám novej techniky. Maximum
prvkov malo zostať zachovaných v pôvodnom vyhotovení. Na karosériu bolo zvolené
dvojfarebné lakovanie v odtieňoch „Energetic Orange Metallic“ / „Golden Sand
Metallic Matt“, evokujúce pestrú farebnosť
doby vzniku originálu. Dvojfarebné vyhotovenie vo farbách „Saint-Tropez“ / „Saffrano
Hobby
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Elektrifikovaného veterána môže poháňať
aj energie z obnoviteľných zdrojov.

Orange“ má aj čalúnenie interiéru. Podlahu
kabíny pokrýva masívne drevo s povrchovou úpravou pripomínajúcou palubu člna.

Ústupky dobe
Technické detaily dizajnéri modifikovali
veľmi citlivo, aby nenarušili vzhľad originálu
vonku ani vnútri. Detaily ako LED svetlomety s integrovanými dennými svetlami padnú
do oka až na druhý pohľad. Osobitným
prvkom je indikátor úrovne nabitia batérie
z LED na zadnej časti karosérie, ktorý vodičovi po odomknutí vozidla signalizuje zásobu energie. Až pohľad do interiéru prezrádza, že e-BULLI nie je obyčajný Samba Bus.
Najnápadnejšou zmenou v kokpite je voliaca
páka pohonu v stredovej konzole medzi
prednými sedadlami namiesto siahodlhej
radiacej páky v podlahe. Na jej konzole je aj
tlačidlo na zapínanie/vypínanie elektrického
pohonu.

Inkognito infotainment
Celý kokpit bol modifikovaný veľmi citlivo. Jediný prístroj – kruhový rýchlomer –
nahradil moderný prístroj s integrovaným
dvojriadkovým digitálnym displejom. Ten
slúži ako „palivomer“ elektrického pohonu
lebo indikuje dojazd a aktuálnu úroveň nabitia batérie. Kontrolné svetlá z LED signalizujú napríklad zatiahnutú parkovaciu brzdu
68

a pripojený nabíjací kábel. Pretože pri vozidle s elektrickým pohonom má infotainment
ešte dôležitejšiu úlohu ako pri automobiloch
s benzínovým pohonom, nesmel v kabíne
chýbať. Ako displej slúži tablet namontovaný v stropnej konzole, ktorý zobrazuje údaje
palubného počítača, prevádzkové informácie pohonu vrátane spotreby energie
a rekuperácie, ako aj navigáciu. Nechýba
ani online pripojenie, vďaka ktorému môže
vodič využívať služby Volkswagen „We Connect“, vrátane diaľkového prístupu k vozidlu
cez aplikáciu v smartfóne alebo prostredníctvom internetového portálu z domáceho
počítača. Ozvučenie kabíny zabezpečuje
autorádio Retrosound namontované na
originálnom mieste v prístrojovej doske.
Za jeho nostalgickým dizajnom, pripomínajúcim autorádiá zo 60. rokov dvadsiateho
storočia, sa skrýva najmodernejšia technika
ako príjem digitálneho rozhlasového vysielania DAB+, Bluetooth a vstup USB. Rádio
napája sústavu skryto namontovaných reproduktorov vrátane aktívneho subwoofera
v ozvučnici.

Iná stavebnica elektromobility
Hoci Volkswagen má modulárnu stavebnicu
elektromobility MEB, jej komponenty nie sú
vhodné na adaptáciu do vozidla so spaľovacím motorom, skonštruovaným pred vyše
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Elektronický rýchlomer s klasickým dizajnom obsahuje
malý digitálny displej a kontrolné svetlá z LED.

V konzole pre
voliacu páku je
tlačidlo na
aktiváciu
elektrického
pohonu a ďalšie
spínače, kľúč so
štvorhranom
v odkladacej
priehradke slúži
na otvorenie veka
motora – presne
ako kedysi.

Namiesto sedadla vodiča a lavice pre dve osoby má e-BULLI vpredu dve
sedadlá oddelené konzolou s voliacou pákou pohonu. Tablet v stropnej
konzole slúži ako displej pre moderný infotainment.

V bohato presklenej kabíne je osem sedadiel.
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Kruhové LED
svetlomety nielen
lepšie osvetľujú
cestu ale majú aj
menšiu spotrebu
energie.

Celý elektrický
pohon okrem
batérie sa zmestil
do pôvodného
motorového
priestoru.

70 rokmi. Preto musela nastúpiť pomoc
expertov Volkswagen Components, ktorí
zostavili stavebnicu zo sériovo vyrábaných
dielov. Vzduchom chladený štvorvalcový boxer s výkonom 32 kW (44 k) vzadu
v prototype e-BULLI nahradil synchrónny
elektromotor na striedavý prúd s výkonom 61 kW (83 k) z modelu e-Up. Už na
prvý pohľad prakticky dvojnásobný výkon
naznačuje novú charakteristiku pohonu,
ešte viac k nej prispieva maximálny krútiaci moment 212 Nm, ktorý elektromotor
dosahuje okamžite po rozbehu a udržiava
si ho v celom rozsahu otáčok. Aj ten je
oproti originálnemu motoru dvojnásobný.
Takže štvorstupňová prevodovka originálu
bola zbytočná a nahradil ju jednostupňový prevod. Na ovládanie pohonu okrem
pedála akcelerátora a brzdy slúži voliaca
páka medzi prednými sedadlami z modelu
e-Up, umožňujúca voľbu režimov P, R, N, D
a B. Jednotlivé režimy indikujú kontrolné
svetlá na obrube voliacej páky. Stupeň B
(„Bremsen“) umožňuje bočným pohybom
voliacej páky nastaviť intenzitu rekuperácie
– retro-minibus rovnako ako moderné elektromobily pri spomaľovaní brzdí pomocou
elektromotora, ktorý funguje ako generátor
a dobíja batériu. Vozidlo nemá mechanickú
spiatočku, v režime R výkonová elektronika
jednoducho zmení smer otáčania elektromotora pohonu. Maximálna rýchlosť je kvôli
efektívnemu využitiu energie elektronicky
limitovaná na 130 km/h – historický originál
dosahoval iba 105 km/h.

Pomoc z koncernu
Zdrojom elektrickej energie je vysokonapäťová lítiovo-iónová akumulátorová
70

batéria s využiteľnou kapacitou 45 kW
netto. Kvapalinou chladená výkonová
elektronika v motorovom priestore vzadu
riadi obojsmerný tok energie medzi batériou
a elektromotorom a premieňa jednosmerný
prúd batérie na striedavý prúd poháňajúci
elektromotor, resp. opačne pri rekuperácii.
Menič jednosmerného prúdu napája elektroinštalúciu vozidla napätím 12 V. Všetky
sériové diely elektrického pohonu dodala
spoločnosť Volkswagen Group Components
z Kasselu. Zo závodu Braunschweig pochádzajú moduly lítiovo-iónovej batérie, z ktorých je vytvorená batériu pohonu. Rovnako
ako pri sériových modeloch Volkswagen
radu ID je batéria uložená v podlahe medzi
nápravami, čo vytvára pre jazdné vlastnosti
priaznivo nízke ťažisko vysokého vozidla.

Nabíjanie za 40 minút
Batéria pohonu sa dá nabíjať prostredníctvom kombinovanej zásuvky CCS striedavým i jednosmerným prúdom. Zásuvka je
namontovaná v skrini nabíjačky v motorovom priestore a „prestrčená“ cez otvor
v jeho veku. Zvonka ju okrem gumového
izolačného krytu zakrýva aj odklopná zadná
evidenčná tabuľka. Zabudovaná nabíjačka umožňuje nabíjať batériu rozličnými
spôsobmi. Alternatívy siahajú od bežnej
elektrickej zásuvky 230 V v domácej garáži
(max. nabíjací výkon 2,3 kW) cez verejné
nabíjacie stojany s výkonom 22 kW až po
zrýchlené nabíjanie jednosmerným prúdom
s výkonom 50 kW. Na takto výkonnej nabíjačke s jednosmerným prúdom sa dá batéria
pohonu nabiť za 40 minút na 80 percent
využiteľnej kapacity. Samozrejme, historický
minibus s jednopriestorovou karosériou, vy-

Kombinovaná zásuvka CCS za
zadnou evidenčnou tabuľkou
umožňuje aj zrýchlené nabíjanie
jednosmerným prúdom.
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soký vyše 1,9 metra nie je nijaký aerodynamický majster sveta, preto je dojazd s úplne
nabitou batériou okolo 200 kilometrov.

Nový podvozok
Podvozok originálu s dvojitými šikmými
ramenami vpredu odpruženými torzne
namáhanými priečnymi zväzkami listových
pružín a zadnými pozdĺžnymi ramenami
s výkyvnými polonápravami odpruženými
skrutnými tyčami, pochopiteľne nevyhovoval novým dynamickým parametrom vozidla
ani pohotovostnej hmotnosti zvýšenej
o 300 kg. Preto špecialisti z eClassics pripravili úplne nový podvozok s viacprvkovými
závesmi kolies, odpruženými tlmičovými
vzperami s vinutými pružinami a nastaviteľnými plynokvapalinovými tlmičmi. Vďaka
technickej príbuznosti pri tom mohli využiť
know-how nadobudnutý počas konštrukcie
svojho prvého modelu eKäfer. Aj prevodovku riadenie so závitovkou a maticou nahradilo moderné hrebeňové riadenie. Spoľahlivé spomalenie ťažšieho vozidla zabezpečujú

štyri ventilované kotúčové brzdy s podtlakovým posilňovačom, vybaveným elektrickým
vákuovým čerpadlom. Takýto nový podvozok historickému vozidlu poskytuje jazdnú
dynamiku, komfort a aktívnu bezpečnosť
takmer na aktuálnej úrovni.

Dostupný (teoreticky) pre
každého
Štúdia e-BULLI je vlastne prototypom
vozidla, ktoré si záujemcovia môžu nechať
vyrobiť v spoločnosti eClassics. Kusová ručná výroba, špeciálny podvozok a originálna
moderná technika elektrického pohonu Volkswagen sa samozrejme premietajú do ceny
prestavby, ktorá je od 79 900 eur (s nemeckou DPH 19 percent). Spoločnosť eClassics
okrem toho ponúka prestavbu aj pre novšie
generácie T2 a T3 minibusov Volkswagen
s využitím pohonného agregátu modelu
e-Golf. Autorizované značkové servisy si
môžu objednať kompletnú súpravu dielov
a prestavbu v prípade záujmu zákazníka
realizovať aj vo vlastnej réžii.

Výkon elektromotora 61 kW (83 k) s rezervou
stačí na elektronicky limitovanú maximálnu
rýchlosť 130 km/h.

Hobby
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V uliciach Havany vidíte všetko. Historické, farebné, chátrajúce i úplne rozpadnuté budovy.

72

Objavy

72-80_Cestopis Kuba.indd 72

5/12/21 2:47 PM

Krajina
chudobných,
ale šťastných ľudí
Vôňa lesklej glazúry acetónovej farby víta hádam
každého, kto vystúpi na letisku v kubánskom
Varadere. Lovíte v spomienkach a nakoniec sa vám
vynoria – touto farbou sme pred rokmi aj my natierali
školské ploty či kovové konštrukcie lavíc. Už tu cítite,
že ste sa vrátili späť, aspoň tak o 30 rokov.
Text a foto: Denisa Gerši
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Rozpačito. Presne tak som sa cítila prvé dni na Kube.
Viete, že ste v socialistickej krajine, využívate pritom
výhody západnej kapitalistickej civilizácie a nerozumiete, ako môžu byť tí chudobní Kubánci šťastní. Pri
typickej „rezortovej” dovolenke sa budete cítiť ako
v ktorejkoľvek inej demokratickej krajine - výborné
služby, chutné jedlo, zábavné animácie, dokonalá a čistá
pláž a more, ktoré berie dych. Nič z toho, čo ste si doma
prečítali, tu nevidíte. Žiadna chudoba, žiadni chudáci.
A tak si teda balíme plecniak a ideme spoznávať, ako
chutí tá pravá Kuba.

„Bohaté” Varadero
Keď vidíte prvé domy mesta Varadero, poviete si - veď
nie je to až také zlé. Pekne upravené verandy a záhradky, poschodové domy, relatívne rušné ulice aj počas
dňa. Lenže tí, čo žijú vo Varadere, sú tí šťastnejší.
Turizmus im zabezpečuje lepší život a miestni - či už
je to taxikár, sprievodca, predavač suvenírov, alebo
ponúka ubytovanie v súkromí - vie, že dostane prepitné.
Mesačne si napríklad turistický sprievodca („hlavne ten
súkromný”) privyrobí aj niekoľko stoviek eur, v rušnej
sezóne sa to šplhá aj k našej priemernej mesačnej mzde.
Ale to je Varadero a okruh miest a obcí vzdialených
zopár desiatok kilometrov.

Ďalej od mora, bližšie k chudobe
Čím ďalej sme od Varadera, tým viac ukazuje Kuba svoju
pravú tvár. Nekvalitné cesty preveria vaše žalúdky alebo
minimálne odolnosť kostí a zubov. Miestami sme v mikrobuse skákali zo sedadiel meter do výšky, občas musel
šofér takmer zastať, lebo prejsť cez hrbole prirýchlo,
Starý americký Chevrolet Bel Air z roku
1956, revolucionár Ernesto „Che“ Guevara,
farebné kostýmy a kubánske rytmy či
obľúbený bar Ernesta Hemingwaya - La
Bodeguita Del Medio - to je len ľahká
ochutnávka z kubánskeho menu.
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by možno spôsobilo rozpad nášho čínskeho mikrobusu.
Otestovali sme aj diaľnicu, ktorá je sama osebe zážitkom - pomalí jazdia vľavo, rýchli na nich trúbia, občas
pre hrozný stav vozovky musia ísť všetci len vpravo,
občas pribrzdíme, lebo je pred nami konský povoz
alebo cyklista prevážajúci klietku s vtáčikom. Odrazu
sa diaľnica mení na bežnú mestskú komunikáciu. Tie
veľké poschodové domy, ktoré sú vo Varadere, sa razom
menia na malé domčeky, v ktorých my trávime maximálne víkendový pobyt na Zemplínskej šírave. Dve izby,
veranda, kúsok pôdy a pár sliepok. Niektoré z domov sú
v lepšom stave, natreté obľúbenou tyrkysovou farbou,
iné pripomínajú slumy. Cestou som videla aj viacero
bytoviek, tie azda najviac pripomínali rozpadnutý Lunik
IX, len s krajším okolím.

Holá Havana!
Keď sme sadali ráno do auta, vzduch bol hustý, vlhký
a slnko vystriedal opar a zvláštna hmla. Naša sprievodkyňa Claudia nás však ubezpečila, že to bude horúci
a slnečný deň. Nuž, počasie nám veľmi neprialo. Hoci
je ešte obdobie sucha, jeden z tých „daždivých“ dní nás
neminul a, bohužiaľ, práve počas spoznávania Havany.
Nič to, aspoň sme mali viac času nasávať atmosféru
interiérov starých vlhkých budov. Na Námestí svätého Františka z Asissi sme sa zašili v kostole, ktorý
dnes slúži viac komercii ako stánok Boží. Pre výbornú
akustiku sa tu namiesto bohoslužieb konajú koncerty.
Nuž a keď vonku leje ako z krhly, motáte sa, študujete
detaily a narazíte aj na miestnosť plnú harabúrd, kde
sa mixovali obrazy svätých s prebytočnými a prazvláštnymi predmetmi. Hoci nevieme jeho meno, 55-ročný
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El Capitolio - verná
kópia washingtonského
Kapitolu bola v Havane
najskôr sídlom vlády, od
revolúcie sídlom
Akadémie vied a po
dokončení
rekonštrukcie sa sem
znovu presťahuje vláda.

V hoteli Ambos
Mundos žil
Hemingway osem
rokov. Izba číslo 511
je od jeho odchodu
neporušená a
prezrieť si ju môžete
za dva „kuky“.

Jedna z najznámejších katedrál
v Havane je San Cristobal de La Habana.
76

Na ceste do Havany prejdete cez najvyšší
most, ktorý meria až 112 metrov!
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umelec nás previedol svojím ateliérom. Aspoň to sme
sa dozvedeli, po anglicky, okrem „hello my friends“
nevedel nič. Počasie sa medzitým aspoň na chvíľu
umúdrilo a vydali sme sa do ulíc. Budov veľa, zrekonštruovaných, rozpadnutých, s nádychom čias španielskych i amerických. Prešli sme viacero námestí a dorazili
sme k hotelu, kde prežil časť života spisovateľ Ernest
Hemingway. Celých osem rokov býval v hotelovej izbe,
samozrejme, s najlepším výhľadom. Hoci hotel funguje
dodnes v plnej prevádzke, izba číslo 511 je pre hostí
tabu, občas sem cez deň zavítajú turisti – za dve eurá (2
CUC) si môžete pozrieť jej pôvodný interiér so všetkým,
čo tam spisovateľ zanechal. Na ulici je medzitým rušno,
v uliciach starej Havany pochodujú rôzni artisti, speváci,
o tanec a hudbu nie je núdza. Keď si chcete užiť nočný
život hlavného mesta, promenádu Malecón plnú ľudí,
pulzujúcu ako tepna s horúcou latinskou krvou, všetky
protiklady koloniálnych architektonických skvostov
a rozpadnutých budov, vyčleňte si na Havanu viac ako aj
dva dni. My sme nestihli a už viem, že sa sem za havanským životom vrátim.

Šťastní revolucionári
Ernesto „Che” Guevara, Fidel Castro, José Martí, títo
traja, ale najmä známy Che, lemujú domy, ulice, cesty
celej Kuby. Revolución Cubana - teda kubánska revolúcia, bolo vzopretie sa bežného obyvateľstva proti
kolonistom. Prvé pokusy sa uskutočnili ešte na konci
19. storočia, začiatkom 20. storočia sa Kubánci nakoniec zbavili nadvlády Španielov, ale keďže im pomohli
Američania, na viac ako 50 rokov sa len prizerali, ako sa
z ich krajiny stáva hriešna krajina amerických zbohatlíkov a mafiánov. Argentínčan Ernesto Guevara prišiel
pomôcť Castrovi a po víťaznom prevrate z krajiny
odišiel. Pre Kubu sa začali časy, aké desaťročia sužovali

Interiér Kostola sv. Františka z Assisi.
Dnes slúži kostol na komerčné účely.

našu krajinu. Ničoho nebolo dostatok, boli závislí od
všetkých štátov Sovietskeho zväzu. Je teda všadeprítomná oslava revolúcie len štátnou propagandou, alebo
je to skutočne oslava bežných ľudí? Naša 26-ročná
sprievodkyňa Claudia v tom má jasno. „Američania pre
našu krajinu neurobili nič. Chodili sa sem zabávať, užívať
si, ale nevybudovali tu nič, čo pre nás obyčajných ľudí
bolo potrebné - školy, nemocnice. Preto bola revolúcia.”
Síce školy a nemocnice dnes majú v hojnom počte, ich
úroveň ťažko hodnotiť. Jedno je však isté, Kubánci trpia
chudobou. Claudia nás zaviedla do prídelových „potravín“ zvaných Bodega – regály možno v niekom vyvolajú
nostalgické spomienky na naše časy pred tridsiatimi
rokmi, keď obchody zívali prázdnotou. Lenže v Bodege
to funguje trochu inak – každá kubánska rodina má
mesačne právo na prídel 20 vajec, 6 kuracích nôh, 2 kilá ryže, liter oleja a možno ešte čosi
navyše. Ale ani to nie je zdarma, musia za to platiť v domácom pese.

Prepitné na každom rohu
Keď našinec cestuje do chudobných krajín, väčšinou sa
uľútostí a personálu nechá nejaké to „dýško“ navyše. Na
Kube je to nepísanou povinnosťou. Všade kam prídete,
majte pripravené drobné. Pre Kubáncov je to jediná
možnosť, ako dôstojne prežiť. Ich mesačná mzda sa pohybuje od 13 do 20 CUC, čo je v prepočte na eurá jedna
k jednej, lekári a vyššie pracovné pozície majú podstatne viac, 40 CUC, no aj tak sa nad tým možno pousmejete, možno poľutujete. Naša sprievodkyňa Claudia má
kamaráta, vyštudovaného lekára, ktorý robí pre lepší
zárobok taxikára. A nie, pre Kubáncov neplatia v obchodoch a v službách iné, nižšie ceny, ako pre turistov.
Mnohí sa túžia dostať práve do cestovného ruchu, aby
boli v priamom kontakte s turistami a s najväčším pre-

Kostol Najsvätejšej Trojice
v Trinidade.
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pitným a so všetkým, čo k našej západnej kultúre patrí.
Neraz musia tí, vďaka prepitnému „lepšie” zarábajúci,
živiť celú rodinu, aj vzdialenejšiu. Turisti im nechávajú
oblečenie, kozmetiku a sebe tak aspoň uvoľnia kufor pre
to, po čo sme si sem my prišli. Pre rum a cigary.

Mestá bieleho zlata

Na ostrove Cayo Blanco vám namiešajú typické kubánske
drinky Cuba Libre, Mojito alebo Piňa Coladu.

Dve mestá zapísané do svetového dedičstva UNESCO,
dve významné mestá, kde sa biele zlato neťažilo, ale
pestovalo. Jedným z najstarších miest Kuby je Trinidad,
ktorý bol tichou oázou v Karibiku, teda až do príchodu
francúzskych kolonistov v 19. storočí. Farby, farby a ešte
raz farby. Historické centrum je najzachovalejším koloniálnym mestom Kuby, ktorému dnes farby a všadeprítomná salsa vdychujú život. Zaujímavé sú koloniálne
domy, ktoré namiesto okien so sklami mali len výklenky
s drevenými mrežami, ktoré neskôr nahradila kombinácia drevených okeníc a kovových mreží. Z pamiatok stojí
za pozretie malé, ale udržiavané námestie Plaza Mayor,
Kostol Najsvätejšej Trojice a Kostol svätého Františka
z Assisi. Priemysel bieleho zlata - teda cukru, ovláda
aj neďaleké mesto Cienfuegos. Rukopis francúzskych
kolonistov sa na Námestí José Martí prejavil v podobe
nádherných architektonicky zaujímavých budov. Nájdete tu aj malú kópiu washingtonského Kapitolu, kde sídli
radnica, kultúrny dom Ferrer Palace či divadlo Tomás
Terry, do ktorého sa zmestí takmer tisíc ľudí.

Kubánske „Maldivy“
- biely piesok, palmy
a tyrkysové more.
Škoda, že na ostrove
Cayo Blanco sme mohli
stráviť len deň.

My sme stavili na domácu
Piňa Coladu v ananáse.
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Prírodné skvosty
Na Maldivách som síce ešte nebola, ale už si viem
predstaviť, čo ľudí na týchto atoloch fascinuje. Aj Kuba
má svoje Maldivy, jedným z ostrovov je Cayo Blanco.
Neobývaný ostrov, ktorého krásy chodia obdivovať len
turisti. Nanešťastie - v húfoch. Plavba loďou trvá niečo
vyše hodiny, so zastávkou na šnorchlovanie. Na ostrov
prišla naša loď ako prvá a mať tú nádheru len pre seba,
bolo magické. Biely piesok, tyrkysové more, palmy, gýč
ako z dovolenkového katalógu. Lenže najlepšiu grafickú
úpravu predviedla príroda sama. Po nás sa doplavilo na
ostrov katamaránmi asi 600 ďalších zvedavcov a v tom
momente to už pre nás prestal byť raj. Ak hovorím
o raji, na Kube je ešte jeden, taký, čo pripomína náš
slovenský v kombinácii s chorvátskymi Plitvickými
jazerami. Národný park El Nicho leží v nadmorskej výške
síce len 460 metrov, ale cesta doň je adrenalínovým
zážitkom. Stúpania a klesania, aké som nezažila ani
v rakúskych Alpách, miestami som sa obávala, či sa náš
čínsky mikrobus dokáže kopcom vyštverať, alebo naopak, či z kopca vôbec ubrzdí. Hustý les, čerstvý vzduch,
spev vtákov, to všetko míňate pri výstupe k vodopádom
a jazerám. Vo všetkých sa dá okúpať a ochladiť sa
v 18 °C vode bolo po úmornej ceste autobusom to, čo
naše telá potrebovali.

Cestou-necestou
Oproti tomu, čo bolo „za totality” u nás, je Kuba predsa
iná. Tu sa snúbi Amerika s Ruskom a socializmus s kapitalizmom. Cesty brázdia staré americké autá spolu
so žigulákmi, teda Ladami, poľskými Fiatmi a kde-tu
sa zatúla aj niečo novšie, z nášho kapitalistického trhu
a do toho vodič moderného čínskeho autobusu trúbi
na konský povoz. Napriek tomu je premávka bezpečná
a organizovaná, každý každého rešpektuje, prinajhoršom ho popoženie alebo upozorní trúbením. Prepravovať sa po Kube je celkom jednoduché – buď si požičiate
auto, pôjdete turistickým autobusom alebo si objednáte
trochu drahší, ale štýlový taxík a poveziete sa napríklad
v ružovom cadillaku s vetrom vo vlasoch. Aj stopovať sa
dá, ženy to majú jednoduchšie, kto môže, ten ich zvezie,

muži musia pri stopovaní mávať na vodičov bankovkami. Máloktorá rodina vlastní auto a preto sa mnohí
Kubánci prepravujú autobusmi alebo nákladiakmi pre
dobytok, ktoré boli upravené na prevoz ľudí. Keď máte
dostatok odvahy, pokojne to vyskúšajte, spoznáte asi tú
najčistejšiu a najautentickejšiu Kubu. Len to má jeden
háčik - keď sa už nezmestíte, možno si počkáte na ďalší
aj niekoľko hodín.

Socialistický kapitalizmus či
kapitalistický socializmus?
Na Kubu sa momentálne hrnie každý, lebo má pocit, že
musí zažiť ešte Kubu takú, ako ju zanechal Fidel Castro.
Že o chvíľu sa to celé zmení, že mávnutím prútika sa
zo dňa na deň premení socializmus na demokraciu. Nie
je to tak. Raúl Castro napriek povoľnejším aktivitám
a obnoveniu vzťahov s Američanmi nechce to, čo sa po
revolúcii dialo v krajinách bývalého socialistického zväzu. Tak je otázka nastolenia demokracie stále nejasná.
Viacerí Kubánci mi však podotkli – „my nemáme komunizmus, my máme socializmus”. Nikto ich neprenasleduje pre vieru, nikto ich neprenasleduje preto, že nosia
kapitalistické oblečenie, že počúvajú „západnú” hudbu.
Kubánci majú v rukách americké iphony alebo najdrahšie Samsungy a iné výdobytky kapitalistických krajín.
Socializmus im škodí azda len v tom, že aj krava, o ktorú
sa starajú od narodenia, je štátna. Že ich platy sú absurdne nízke a že Peugeot 508, ktorý u nás stojí 25-tisíc
eur, u nich 250-tisíc eur. Ale naša Claudia na otázku, či
sú šťastní, len s úsmevom povedala: „Je toľko dôvodov,
prečo by sme mohli byť nešťastní, ale stále je viac dôvodov, prečo sme šťastní.“ Pozitívom je to, že cestovný
ruch ožíva, súkromné vlastníctvo takisto. Hoci nemôžu
vlastniť celý majetok, už môžu vlastniť aspoň polovicu.
S vycestovaním je to pre domorodcov vždy komplikované, ale nie nemožné. Od Kubáncov zoženiete za peniaze
všetko. Jediné čo nie, je jeden z najlepších kubánskych
rumov Matuzalem. Keď sme miestnym povedali, že si ho
na Slovensku kupujeme, ticho nám závideli. Zohnať rum
určený výhradne na export, sa im podarí možno párkrát
za život. Aj to len načierno.

Jednu takúto
veľkú cigaru
fajčia miestni
aj niekoľko dní.

Na Kube je viacero významných tabakových plantáží, tie najlepšie
sú v oblasti Viňales, asi 150 kilometrov západne od Havany.
Objavy
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Západ slnka
v prístave mesta
Cienfuegos.

Info
Pre neustále pretrvávajúce hospodárske embargo občania
Spojených štátov nemôžu tráviť dovolenku na Kube, oficiálne
nemôžu byť ubytovaní na území Kuby, v žiadnom rezorte, pretože
dostanú len návštevnícke, nie turistické víza. Za svoj pobyt tak
môžu minúť maximálne 400 amerických dolárov. Američania to
„obchádzajú” tak, že na Kubu cestujú z Miami výletnou loďou, na
ktorej stále nocujú.
Cestovanie
Na Kubu lieta veľa leteckých spoločností, pripravte sa zvyčajne na
prestupové lety. Priamo do Varadera z Viedne lieta každý štvrtok
letecká spoločnosť Condor, spiatočná letenka v ekonomickej triede
stojí okolo 550 eur, môže byť aj v akcii.
Ubytovanie
Pokiaľ nie ste nároční na vybavenosť, veľkosť izby a jedlo, viete
si prenajať aj ubytovanie v súkromí za pár eur, zvyčajne ponúkajú
raňajky. Vo Varadere sú dva druhy rezortov - staršie a nové. V starších cítiť opotrebenie nábytku, príslušenstva, ani služby nemusia
byť podľa vašich očakávaní. Nové rezorty skutočne ponúkajú to, čo
je na obrázkoch, možno vás aj milo prekvapia. Ubytovanie v Havane hľadajte s väčším časovým predstihom.
Doprava
Keď sa chcete po Kube pohybovať na vlastnú päsť, odporúčame
prenajať si auto. Minimálny čas prenájmu sú tri, niekde až štyri dni.
Menšie auto s klimatizáciou vyjde na 80 - 90 eur na deň s poistením, cesty sú relatívne dobre značené. Staré americké autá sa prenajať nedajú, jazdia len ako taxíky, prípadne na súkromné výlety so
80
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sprievodcom a šoférom. Vo Varadere jazdí od 9.00 do
19.00 hop-on hop-off bus, celodenný lístok stojí
5 CUC (5 eur). Taxíky vo Varadere sú pomerne drahé,
za 5 kilometrov sme platili od 10 do 15 CUC. Krajina
je veľmi bezpečná, väčší pozor si však treba dávať na
kvalitu ciest.
Peniaze
Na Kube sú dve meny - peso a konvertibilné peso,
takzvaný CUC (kuk). Turisti platia len touto menou, za
jedno euro dostanete približne jeden CUC. Domácim
pesom okrem prídelových potravín pre domácich nezaplatíte nikde. Zmenáreň je vo väčšine rezortov, zaplatíte však aj eurom, i keď nejaké dve-tri eurá preplatíte.
Platiť kartou alebo vyberať peniaze z bankomatu sme
neskúšali, za platbu kartou (Visa a MasterCard sú americké spoločnosti) je prirážka 20 až 30 percent. Domáci
budú najvďačnejší za prepitné v CUC.

Objavy
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NAJČÍTANEJŠÍ MOTORISTICKÝ
ČASOPIS NA SLOVENSKU

ne z ávi s lý l kri ti c ký l fascin u j ú ci

V týchto prípadoch
si nesadajte
za volant

VOLKSWAGEN GOLF

Ikona z Wolfsburgu prináša nový kokpit aj technológie!
NOVINKY
NO
O
ROKU
KU
U

2020:

Prichádzajú nové
značky aj modely
PRVÁ JAZDA
AZDA

1/2020 • 3,30 €

EXTRA: HISTORICKÉ POROVNANIE VOZIDIEL ■ KLASIK: BRISTOL ■ FASCINÁCIA: NAJLEPŠIE AUTÁ MINULÉHO ROKA ■ JAZDY A TESTY: VOLKSWAGEN T-ROC, TOYOTA C-HR, ŠKODA SUPERB, ŠKODA CITIGO, OPEL CORSA, PEUGEOT 208, AUDI SQ7, MERCEDES EQC A ĎALŠIE
ĎALŠIE...

číslo 1 ■ JANUÁR 2020

POZOR NA
ALKOHOL!

PEUGEOT 2008

Už aj ako elektromobil
facebook.com/automotorasport

JAZDY A TESTY

MERCEDES-BENZ EQC
Elektromobil v zime
DACIA DUSTER
Nový základný motor!
LEXUS RC-F TRACK ED.
Na cestu aj na okruh
instagram.com/automotorasport

TECHNIKA
A

PALIVOVÉ ČLÁNKY
Riešenie pre budúcnosť?

youtube.com/automotorasportslovensko
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OBJEDNAJTE SI JEDNODUCHO:
 www.autoviny.sk/predplatne  tel.: 02/49 11 12 02
 e-mail: hruskova@predplatne.sk
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Južanská povaha
Ako už bolo dávnejšie avizované, v druhom polroku
rozšíri modelovú ponuku Volkswagen v Európe malý
mestský crossover.
Nový model je odvodený od SUV-kupé Nivus, ktoré
vyvinula dcérska spoločnosťou Volkswagen do Brasil.
Európska verzia, pomenovaná Taigo v duchu aktuálnej
nomenklatúry SUV, sa od brazílskeho originálu mierne
líši dizajnom prednej a zadnej časti karosérie. Bude
sa vyrábať v závode Volkswagen Navarra (Pamplo-

na) v Španielsku spoločne s modelmi T-Cross a Polo.
Konštrukčným základom vozidla s dynamickým dizajnom je modulárna stavebnica komponentov s priečne
uloženým motorom MQB-A0. Volkswagen Taigo bude
mať výlučne pohon predných kolies a benzínové motory
– trojvalec 1.0 TSI a štvorvalec 1.5 TSI. Sériové vybavenie bude zahŕňať LED osvetlenie, k dispozícii bude
aj 7-stupňová dvojspojková prevodovka DSG, digitálny
kokpit a najmodernejšie asistenčné systémy.

Robotický
taxikár
Značka Volkswagen Úžitkové vozidlá v rámci koncernu
Volkswagen prevzala zodpovednosť za vývoj kompletne
autonómnych jazdných systémov a ich komerčné využitie
v mestskom prostredí.
Volkswagen Úžitkové vozidlá pripravuje zavedenie systémov
pre autonómnu jazdu do premávky v roku 2025. Už v tomto
roku po prvý raz spustí jazdné testy v Nemecku, pri ktorých
sa uplatní systém pre autonómnu jazdu Self-Driving-System
(SDS) od spoločnosti Argo AI. Cieľom je vyvinúť a vyrobiť
vozidlo, ktoré by od polovice tohto desaťročia mohlo vo
vybraných mestách slúžiť ako robotický autonómny taxík,
zdieľaný zákazníkmi. Ako ideálne vozidlo na toto využitie
sa javí pripravovaný elektrický minibus ID. BUZZ, ktorý tak
bude spájať progresívny elektrický pohon a technológiu
autonómnej jazdy v kultovom dizajne. Sériový ID. BUZZ bez
systému autonómnej jazdy bude mať premiéru budúci rok,
a to vrátane úžitkovej verzie (skriňová dodávka).
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EXT
S VWFS N
€
už od 199
s poistením
pri 10 %
akontácii.

Získajte Volkswagen Golf 8. generácie ešte jednoduchšie
s novým ﬁnancovaním VWFS NEXT a nízkymi splátkami.
Navyše, po uplynutí doby splácania vám ﬁnancovanie
NEXT prináša ĎALŠIE 3 možnosti:
• Doplatíte zvyšnú sumu a auto si necháte.
• Auto nám jednoducho vrátite späť.
• Auto vám vymeníme za ĎALŠIE nové auto, opäť
s ﬁnancovaním VWFS NEXT s nízkymi splátkami.

www.vwfs.sk/ﬁnancovanie-znaciek/next

Modelový príklad ﬁnancovania pre Volkswagen Golf 1.0 TSI 66 kW v cenníkovej cene 16 990,00 € vrátane DPH, pri úrokovej sadzbe 0,99 %, dĺžke úveru 60 mesiacov, výške poskytnutého
úveru 15 291,00 € a pri 10 % akontácii (1 699,00 €) s ročným nájazdom 10 000 km. Počet splátok 60, prvých 59 splátok je vo výške 198,65 €, posledná splátka je vo výške 8 345,49 €.
Splátka zahŕňa povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a poistenie ﬁnančnej straty. Spracovateľský poplatok je 0 % z ﬁnancovanej hodnoty, RPMN vrátane poistenia 5,07 %.
Celková čiastka na úhradu je 21 764,84 €. Uvedené sumy sú s DPH. Financovanie zabezpečuje spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.
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Nový Caddy
Oficiálny partner každodenného života
Spontánny ako sám život, taký je nový Caddy. Vďaka novému konceptu úložného priestoru a mimoriadne
flexibilnému systému sedadiel ste s ním pripravený na akúkoľvek náhlu zmenu plánov. O vaše pohodlie
a zážitok z jazdy sa navyše postarajú najmodernejšie asistenčné systémy vodiča. Tak nečakajte a kontaktujte
svojho predajcu.
Viac informácií, podrobnosti o ponuke modelov, o ich konečných cenách, ich špecifikácii, dostupnosti, dodacích podmienkach a o uvedených doplnkových službách vám poskytne
váš autorizovaný predajca Volkswagen Úžitkové vozidlá. Spotreba paliva v l/100 km: od 4,7 (kombinovaná), emisie CO2 v g/km: od 123 (kombinované). Fotografia obsahuje aj
voliteľnú výbavu, ktorá je dostupná za príplatok.

instagram | volkswagen_Slovensko
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facebook | Volkswagen Úžitkové vozidlá
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