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EDITORIAL

MILÍ PŘÁTELÉ
ZNAČKY HYUNDAI,
MÁM UPŘÍMNOU RADOST, ŽE NAŠE automobilová
rodina Hyundai se v loňském roce opět výrazně rozrostla
a že se nám tak daří získávat důvěru v tuto značku.
Hyundai je v současnosti jednou z nejprogresivnějších značek na světovém automobilovém trhu. Jen v České republice se jí podařilo s prodejem 5789 osobních a lehkých
užitkových vozů obsadit šesté místo v žebříčku mezi všemi
35 automobilovými značkami a získat tak podíl na trhu
3,6 procenta. To není opravdu málo, uvážíme-li, že
domácí výrobce má v tuzemsku stále více než čtyřicetiprocentní podíl na trhu. Podařilo se nám být nejlepší z asijských, potažmo korejských značek. Podobně dobře se
značka etabluje i v dalších státech světa. Co se týče prodaných vozů, zvýšil se loni jejich počet na 1,68 miliónu, a to
především díky prodejům mimo korejský trh.
Podíl na těchto úspěších má samozřejmě v první řadě
kvalita produktů naší značky, dále jejich vysoká spolehlivost, kterou potvrdil nedávný výzkum renomované agentury J. D. Power, široká paleta modelů a dostatečně silné
prodejní a servisní zázemí. Hyundai se však stává
i významným partnerem v jiných odvětvích, především
pak ve sportu. Loni byl například partnerem Letních
olympijských her v řeckých Aténách, ale především pak

hlavním partnerem Mistrovství Evropy ve fotbale v Portugalsku, kde tak skvěle předváděli svou hru i naši fotbaloví reprezentanti. A já věřím, že v podobně důstojném
duchu tak budou činit i nadále. Zvláště proto, že Hyundai jim v tom od nynějška bude hodně pomáhat, neboť
se od tohoto roku stal oficiálním partnerem české fotbalové reprezentace.
Předseda správní rady společnosti Hyundai Motor Company Chung Mong-Koo ve svém novoročním projevu
vyhlásil rok 2005 rokem inovací k humanitě a zopakoval
dnes už mnohem reálněji splnitelný dlouhodobý cíl, stát se
nejlepším výrobcem aut na světě.
Také v českých podmínkách má automobilka Hyundai
stále ještě velký prostor k růstu. Věřím, že i v letošním
roce získáme do naší rodiny Hyundai další příznivce a že se
nám bude dařit tak, jak jsme letošní rok „nastartovali“ lednovými prodeji.
Jezděte opatrně, jezděte s hyundaiem, to vám přeje

Richard Kopečný,
generální ředitel Hyundai Motor CZ a Hyundai Motor SK
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STRUČNĚ

NOVINKY
Zajímavosti a střípky
Budujeme nové
evropské sídlo
Tucson s vodíkovým pohonem
VŮZ TUCSON FCEV poháněný vodíkem představila společnost Hyundai jako
světovou novinku na lednovém autosalónu v americkém Los Angeles, kde sklidil zaslouženou pozornost. Vylepšené palivové články zvýšily dojezd vozidla na
300 km, což je dvojnásobek vzdálenosti oproti systému první generace, který
byl použit ve voze Santa Fe FCEV. Maximální výkon elektromotoru činí 80 kW
a umožňuje vozidlu vyvinout nejvyšší rychlost 150 km/h. Automobil lze hladce
startovat i v mrazivém počasí, kdy klesá teplota až k –20 °C.
„Tento pokrok v oblasti vývoje elektricky poháněných vozů je dalším vynikajícím krokem vpřed v našem programu,“ řekl Kim Sang-Kwon, prezident pro
výzkum a vývoj firmy Hyundai-Kia Motors.
Základním cílem víceletého projektu je vývoj a předvedení bezpečného,
praktického a spolehlivého zdroje energie na bázi vodíku, vozidel poháněných
palivovými články a infrastruktury potřebné k tankování. Dále jde o osvětu
v oblasti použití vodíku jako potenciálního paliva a zdroje pro výrobu elektrické energie.

Chceme být
nejlepším
výrobcem aut
ROKEM INOVACÍ k humanitě vyhlásila rok
2005 společnost Hyundai Motor Co.
„Náročný program je realizován rostoucí kvalitou péče o zákazníky, globální dokonalostí
ve výrobě automobilů, chutí inovovat a zdolávat různé výzvy,“ řekl Chung Mong-Koo,
prezident a předseda správní rady společnosti Hyundai Kia Automotive Group,
jenž byl vybrán renomovaným americkým ekonomickým týdeníkem Business
Week do prestižní skupiny nejlepších světových manažerů roku 2004.
Konečným cílem je, aby se společnost stala jedním z nejlepších světových
výrobců aut.
Pro letošní rok si automobilka vytyčila zvýšení meziročních prodejů o 13,8 %.
K růstu odbytu přispějí zejména zahraniční trhy, kam má být letos umístěno
1,78 miliónu nových vozidel, což je o 15,3 % více než v roce 2004.
Na podporu svých záměrů zvyšuje Hyundai Motor Co. investice do výzkumu
a vývoje. V letošním roce půjde o 1,86 miliardy dolarů, což představuje meziroční zvýšení o 34,2 %.
K růstu výrobních kapacit přispěje první závod Hyundai Motor Co. v USA,
který zahájí činnost již v prvním pololetí letošního roku ve městě Montgomery
ve státě Alabama.

V NĚMECKÉM MĚSTĚ Offenbach nad Mohanem vyroste
do poloviny roku 2006 na 16 300 metrech čtverečních
nová evropská centrála společnosti Hyundai Motor Europe.
V první fázi dosáhnou investice 50 miliónů eur a bude
vytvořeno 200 pracovních příležitostí. Podle Wernera
Freye, viceprezidenta Hyundai Motor Europe, je investice
chápána jako historická šance dosáhnout vyššího růstu,
než je průměr evropského automobilového trhu. K zajištění tak náročného cíle je proto třeba více diverzifikovat
prodejní a marketingové aktivity a je nutná větší specializace ve výzkumu, vývoji a designu. Obchod a marketing se
z tohoto důvodu přestěhují do Offenbachu a stávající
evropská centrála v Rüsselsheimu má sloužit výhradně
výzkumu, vývoji a designu. Tím se její kapacita zvýší čtyřnásobně a umožní v roce 2006 zaměstnat až 400 inženýrů
a designérů.
„Naše srdce leží v regionu Rýn-Mohan,“ tvrdí v této souvislosti Kwan-Heum Um, prezident Hyundai Motor Europe.
Je to proto, že region nabízí vysoce kvalifikovanou pracovní
sílu, optimální infrastrukturu a značný potenciál dodávek
náhradních dílů.

Pomáháme obětem tsunami
VEDENÍ AUTOMOBILOVÉ SKUPINY Hyundai-Kia rozhodlo koncem prosince loňského roku o poskytnutí významné finanční
pomoci obětem ničivé vlny tsunami. Pro nejvíce postižené země
a rodiny vyčlenila 1,5 miliónu dolarů. Z celkové částky poskytla
534 000 dolarů Indii a po 150 000 dolarech Indonésii, Malajsii,
Thajsku a Srí Lance. Částka 370 000 dolarů byla určena na bezplatné opravy poškozených automobilů majitelů vozů značek Hyundai v zasažených oblastech. Finanční prostředky obdržely vlády uvedených zemí a krizová centra, materiální pomoc směřovala přímo
národním organizacím Červeného kříže a dalším humanitárním
organizacím.
Na obnovu postižených oblastí přispěla finančně také společnost Hyundai Motor CZ a SK, výhradní dovozce vozů Hyundai do
ČR a SR.

Hvězdní prodejci
K VYNIKAJÍCÍM PRODEJNÍM výsledkům loňského roku přispělo
více než pět desítek prodejců vozů Hyundai v České republice i na
Slovensku. Tři nejlepší z nich v každé zemi získali ocenění Star Dealer 2005. Při hodnocení nebylo přihlíženo pouze k počtu prodaných automobilů, ale také ke kvalitě a rozsahu poskytovaných služeb
rychle rostoucímu počtu zákazníků. V ČR se hvězdnými dealery
staly: CEMA TRADE, s. r. o., HYUNDAI-KŠV, s. r. o., a ORBIS REAL,
s. r. o. Na Slovensku jde o AUTO PALACE BRATISLAVA, s. r. o.,
EUROMAN, s. r. o., a M.A.N. SLOVENSKO, s. r. o.
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NEWS
Historický
úspěch v Evropě

ZATÍMCO VĚTŠINA automobilových výrobců neměla
loni na klesajícím evropském trhu moc důvodů k radosti,
značka Hyundai si vedla mimořádně dobře. Vykázala
historicky rekordní výsledky, když celkem prodala
339 767 nových vozů. Proti předchozímu roku to
představuje růst o 21 %.
K vynikajícím výsledkům určitě přispělo rostoucí povědomí o značce. Podařilo se toho dosáhnout zejména díky
sponzorským akcím spojeným s Mistrovstvím Evropy
v kopané v Portugalsku a letními Olympijskými hrami
v Aténách. Dynamiku prodejů podpořily i pokračující růst
kvality a bohatší sortiment nabízených vozů, stejně jako
zlepšující se servisní služby.
Daleko nejúspěšnějším modelem značky Hyundai se
stal na evropském trhu v roce 2004 vůz Getz, který si
vybralo 106 792 zákazníků. Na dalších místech skončily
SUV Santa Fe (39 801 prodaných vozů) a velkoprostorový Matrix (38 039 prodaných vozů).
Prodejní vyhlídky pro letošní rok jsou ještě nadějnější,
než byly loňské výsledky. Novinka Tucson, pro kterou se
od vstupu do Evropy loni v září rozhodlo přes 18 000
motoristů, určitě ještě více přispěje k upevnění pozic
značky v segmentu SUV. Celkové prodeje podpoří také
sponzoring a sportovní aktivity spojené s připravovaným
mistrovstvím světa v kopané, které se uskuteční v roce
2006 v Německu.

GETZ UHÁJIL TŘETÍ PŘÍČKU
NEJVÍCE SE V ČESKÉ REPUBLICE prodávají malé
vozy segmentu B, na který připadá více než polovina
celého trhu. Vedle domácího vozu Škoda Fabia se na tom
významně podílí také značka Hyundai. Vůz Getz drží již
druhým rokem třetí příčku za Peugeotem 206. Pro náš
nejprodávanější automobil v ČR se rozhodlo loni 2560
motoristů, čímž mu patřilo v daném segmentu 3,7 %
trhu. Vedle elegance a maximální variability interiéru zaručuje vůz Getz také vysoký stupeň bezpečnosti. V testech
nezávislého sdružení Euro NCAP získal v kategorii čelní
a boční náraz čtyři hvězdičky. Stejně vysoké hodnocení
dostal za bezpečnost poskytovanou převáženým dětem.
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VĚRNÝCH ZÁKAZNÍKŮ
V USA PŘIBÝVÁ

MAJITELÉ VOZŮ HYUNDAI se loni stali čtvrtými nejloajálnějšími automobilovými zákazníky na americkém trhu, který je největší na světě. Podle
studie vypracované firmou J. D. Power si tak značka proti roku 2003 polepšila o tři místa. Studie uvádí, že 57,6 % amerických majitelů vozů Hyundai
bylo loni se svým nákupem spokojeno a hodlá si v budoucnosti koupit vůz
stejné značky. Lepší výsledky dosáhly pouze třetí Chevrolet, Lexus na druhém místě a vítězná Toyota. „Je to skvělá zpráva a další důkaz, že se naše
snaha o zvýšení kvality vyplácí,“ komentoval dosažené výsledky Choi
Jae-Kook, prezident společnosti Hyundai Motor Co.

H-1 POSILUJE POZICE
TRADIČNĚ K NEJSTABILNĚJŠÍM patří v ČR segment LUV (lehké užitkové vozy). Loni se v něm prodalo přes 15 200 nových vozů, což bylo téměř
o 10 % více než v roce 2003. Dařilo se zde také automobilu Hyundai H-1,
který si vybralo 294 zákazníků, což bylo
o 22 % více než před rokem. H-1 za sebou
nechal řadu renomovaných modelů jako
Renault Trafic a Opel Vivaro. Noví
klienti u vozu mimo jiné oceňují, že
interiér H-1 je upravený tak, aby umožnil osádce pracovat a cestovat ve vysoce
komfortním prostředí.

HYUNDAI STOUPÁ
NA ČESKÉM TRHU
V ROCE 2004 se v ČR prodalo 5789 osobních a lehkých užitkových vozů
Hyundai. Díky tomu získala značka 3,6 % českého trhu a postoupila ze
sedmého místa z roku 2003 na vynikající šestou pozici. V prosinci, kdy si
zvolilo osobní vozidlo naší značky 500 kupujících, jí patřila dokonce čtvrtá
příčka.
Velmi oblíbený model Santa Fe se loni stal v ČR králem segmentu
SUV/Off Road, když zopakoval úspěch z roku 2002. Vůz Getz, který byl
v roce 2004 nejprodávanějším modelem značky Hyundai na českém trhu,
si odvezlo 2560 motoristů. Udržel si tak velmi hezkou třetí příčku ve své
kategorii za domácí Škodou Fabia a Peugeotem 206. Druhým nejúspěšnějším vozem v rámci značky Hyundai byl stále oblíbenější rodinný Accent,
pro který se rozhodlo 993 zákazníků. Již zmíněný SUV Santa Fe obsadil
třetí místo s počtem 459 prodaných vozidel (M1 + N1). Velmi dobrý rozjezd měla také loňská horká novinka – SUV Tucson. Přestože se na českém trhu objevila až v září 2004, koupilo si ji 284 motoristů.

NEWS

ZNAČKA HYUNDAI PREDALA vlani v Slovenskej republike 1675 osobných a ľahkých úžitkových vozidiel, čo bolo takmer o 35 % viac než predminulý rok. Podiel na trhu medziročne vzrástol z 1,8 % na 2,5 %. Automobilke tým patrilo medzi 35 konkurentmi celkovo 12. miesto, medzi úžitkovými vozidlami dokonca 9. miesto.
Najlepšie umiestnenie sa podarilo dosiahnuť modelu Hyundai Coupe
v prestížnej triede športových automobilov, kde získal takmer 10 % trhu
a obsadil veľmi pekné tretie miesto.

Prodej minivozů na českém
trhu v roce 2004









U osobných automobilov sa predaje opierali predovšetkým o Hyundai
Getz (459 ks) a Hyundai Accent (402 ks). Accentu to pomohlo k 10. miestu v nižšej strednej triede. Veľmi dobre se na slovenskom trhu uviedol
model Tucson, ktorý sa stal so 109 kusmi najpredávanejším SUV značky
a celkovo vo svojej kategórii získal 8. miesto. Iba o jedno miesto za ním
zostalo vozidlo Santa Fe.
V porovnaní s rokom 2003 prejavili zákazníci silne rastúci záujem
o ľahký úžitkový automobil H-1, ktorý sa predajom 140 vozidiel prepracoval vo svojej triede na 10. miesto.
Ďaleko najsilnejším predajcom značky Hyundai na Slovensku bol
minulý rok Auto Palace Bratislava, u ktorého si kúpilo nové auto
412 zákazníkov. Ako druhý sa umiestnil dealer Alteria Žilina (146 predaných áut) a tretí bol M.A.N. Slovensko Nové Zámky (141 predaných áut).

VÍTĚZÍME MEZI SUV
STATISTICKY JEDNOZNAČNĚ NEJLEPŠÍCH výsledků v České republice dosáhla značka Hyundai ve stále rostoucí kategorii SUV. S téměř
5500 prodanými vozy, což bylo o 10,4 % více než v roce 2003, se jejich
podíl na celkových prodejích zvýšil na 3,4 %.
V kategorii SUV se v loňském roce prosadily na českém trhu hned tři
vozy se značkou Hyundai. První příčku obsadilo oblíbené Santa Fe, pro
které se rozhodlo 459 zákazníků. Zopakovalo tím svůj úspěch z roku 2002.
Vynikající rozjezd měla v ČR netrpělivě očekávaná novinka – Tucson, který
se oficiálně objevil na trhu až v září 2004. Přesto se za čtyři měsíce prodaly
284 vozy, což Tucsonu vyneslo mezi téměř čtyřmi desítkami konkurentů
velmi hezkou sedmou pozici.

Oběma vozům dobře sekundoval na 15. příčce Terracan, který si loni
zvolilo 126 příznivců značky Hyundai. I ten nechal za sebou takové konkurenty, jako jsou Mitsubishi Pajero, Nissan Terrano a dvě desítky dalších.
V říjnu 2004 obsadily v tomto segmentu vozy značky Hyundai dokonce
30,6 % a v listopadu 22,4 % trhu SUV!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

FIAT PANDA
DAEWOO MATIZ
KIA PICANTO
OPEL AGILA
CITROEN C2
HYUNDAI ATOS
počet prodaných vozů
OSTATNÍ CELKEM
:

PREDAJE V SR
VZRÁSTLI O VIAC
AKO TRETINU

27,0 %
21,2 %
10,9 %
9,9 %
8,0 %
7,0 %
267
16,0 %

Prodej malých vozů na českém
trhu v roce 2004

 1. ŠKODA FABIA
 2. PEUGEOT 206
 3. HYUNDAI GETZ
počet prodaných vozů
 4. FORD FIESTA
 5. TOYOTA YARIS
 6. RENAULT THALIA

OSTATNÍ CELKEM

63,6 %
5,6 %
3,7 %
2560
3,4 %
3,1 %
2,9 %
17,7 %

Prodej SUV na českém
trhu v roce 2004

 1. HYUNDAI SANTA FE
počet prodaných vozů
 2. TOYOTA RAV4
 3. KIA SORENTO
 4. VW TOUAREG
 5. NISSAN X TRAIL
 6. SUZUKI GRAND VITARA
 7. HYUNDAI TUCSON
počet prodaných vozů

OSTATNÍ CELKEM

8,4 %
459
8,2 %
7,7 %
7,4 %
5,9 %
5,4 %
5,2 %
284*
51,8 %

* v prodeji od září 2004
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HYUNDAI SONATA
Stačí si jen přesednout...
Modelová paleta automobilky Hyundai v současné době
zahrnuje 13 modelů. Jedním z hlavních pilířů nabídky byla
po dlouhý čas limuzína Sonata, kterou si ve velké míře
oblíbili velmi nároční zákazníci. Na stejnou pozici nyní míří
již pátá generace tohoto modelu, nesoucí stejné jméno.
NOVOU SONATU PŘITOM s předešlou generací spojuje vlastně jen jméno. Dodejme však, že dobré jméno.
A také image pohodlného, komfortního a maximálně
spolehlivého automobilu. Všechny tyto atributy jsou
základem i nové generace Sonaty. Takže ti, kteří
nechtějí slevit ze svých nároků, víceméně jen přestoupí
z jedné Sonaty do druhé...
MAXIMÁLNÍ POHODLÍ A BEZPEČNOST
Nová Sonata byla navržena tak, aby poskytla vysoký
standard pohodlí, bezpečnosti a vytříbenosti v propracování ve všech ohledech. K tomu slouží i zlepšené rozměrové hodnoty. Nová generace modelu je
například o celých 53 milimetrů delší než její předchůdce, a nezanedbatelně byl u ní rozšířen také rozvor
– o 30 milimetrů. Díky tomu se u nové Sonaty ještě
o něco zvětšil již tak velký prostor pro nohy vpředu
i vzadu. Díky těmto pozitivním změnám narostla
na celkových 4800 mm, široká je 1832 a vysoká 1475
milimetrů. Rozvor činí úctyhodných 2730 milimetrů.
STABILITA
Svou „sílu“ zcela jistě prokáže nový Hyundai Sonata
rovněž po technické stránce. Dvojité zavěšení předních
kol s příčným trojúhelníkovým ramenem a víceprvková zadní náprava jsou u nového modelu předpokladem pro dobré jízdní vlastnosti, zejména co se týče
směrové stability. Během zatáčení v nízkých rychlostech a při přímé jízdě je náprava řízena tak, aby se
dosáhlo co nejlepší směrové stability, zatímco při zatáčení ve vyšších rychlostech se u vozu rozšiřuje takzvaný
bod skluzu, čímž se zrychluje průjezd rychlými
oblouky. Zjednodušeně řečeno, s pomocí elektromotorů se u Sonaty mění sbíhavost zadních kol a tím se
zvyšuje stabilita vozidla. To má v popisu práce nový
systém v technice značky – Active Geometry Control
Suspension (AGCS), který se objeví v Sonatě s motorem 3,3 l. V krizových situacích dokonce spolupracuje
se systémem ESP.
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BOHATÁ VÝBAVA
Nová Sonata navazuje na předchozí model i rozsáhlou
standardní výbavou, která překonává obvyklou nabídku ve
své třídě. Široký je pak i seznam možných doplňků za příplatek, což znamená, že nespokojen nezůstane žádný ze
zájemců o tento nový, atraktivní vůz. O to se ostatně
postará i široká paleta vzrušujících barev karoserie,
potažmo dvoutónová barva interiéru, která je doplněna
druhou barvou přístrojové desky s imitací dřevěného nebo
kovového povrchu.
Ale na druhou stranu to s vylepšováním Sonaty nepřehánějte! Může se vám totiž stát, že z ní ani nebudete chtít
vystoupit. A když, tak zase až s příchodem další generace...

SKRYTÉ SPORTOVNÍ SKLONY
Sedan zdobí klasické zaoblené, ale jasně definované linie
a vyvážené proporce. Nové tvarování přední části zvýrazňuje masku chladiče, úzká jednodílná přední světla a silně
ohraničené tvary kapoty. Nárazníky jsou citlivě integrovány
do siluety vozu, což vynikne především při pohledu z boku.
V té chvíli si také všimnete skrytých sportovních ambicí
vozu, které mu dodávají především sedmnáctipalcová kola
(u verze ELEGANCE), chromované kliky a integrovaná
spodní ochranná lišta. V zadní části vozu je sportovní vzhled
ještě více zdůrazněn úzkými bloky světel, tvarem nárazníku
a třeba i dvěma koncovkami výfuku.
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SILNÉ ZÁZEMÍ
V prvním období se nová Sonata nabízí se zážehovým motorem
o zdvihovém objemu 2,4 l ve spojení s 5stupňovou manuální
nebo 4stupňovou automatickou převodovkou. V druhém
pololetí letošního roku obohatí nabídku silnější benzínový

motor 3,3 l s 5stupňovým automatem. Příští rok se pod
kapotou nové generace Sonaty objeví i maximálně úsporný
dieselový motor 2,0 CRDi VGT, který nabídne výkon kolem
99 kW. K jeho „ovládání“ bude k dispozici šestistupňová
manuální nebo čtyřstupňová automatická převodovka.

Sonata Dynamic, 2,4i CVVT, 5st. manuální převodovka
589 900 Kč (včetně DPH)
Sonata Elegance, 2,4i CVVT, 5st. manuální převodovka
649 900 Kč (včetně DPH)
Sonata Elegance, 2,4i CVVT, 4st. automatická převodovka
689 900 Kč (včetně DPH)

NA CESTĚ

JARO 2005

11

P Ř E D S TAV U J E M E
Sonatu vám upravíme
dle vašeho přání.
Kompletní nabídku příslušenství
najdete u prodejců vozů
Hyundai nebo na:
www.hyundaimotor.cz.

Sonata Dynamic, 5st. man. převodovka
V základní výbavě jsou zejména:

Sonata Elegance, 5st. man. nebo 4st. aut. převodovka
V základní výbavě jsou zejména:

• Disky kol z lehkých slitin
• Přední mlhové světlomety
• Nárazník, vnější zrcátka a boční ochranné
lišty v barvě vozu
• Anténa integrovaná v zadním skle
• Antiblokovací systém ABS + EBD
• Airbagy řidiče a spolujezdce + boční a okenní
airbagy
• Alarm s imobilizérem
• Elektrické ovládání oken vpředu i vzadu
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka
• Úchyty pro dětskou sedačku
• Výškově a podélně nastavitelný volant
• Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
• Přední mlhové světlomety
• Tónovaná skla
• Progresivní posilovač řízení
• Tempomat
• Dálkově ovládané centrální zamykání
• Rádio s CD přehrávačem a 6 reproduktory
• Manuální klimatizace

• Pneumatiky Dunlop
• Disky kol z lehkých slitin
• Přední mlhové světlomety
• Nárazník, vnější zrcátka a boční ochranné lišty
v barvě vozu
• Antiblokovací systém ABS + EBD
• Elektronický stabilizační systém ESP + brzdový
asistent BA
• Airbagy řidiče a spolujezdce + boční a okenní airbagy
• Alarm s imobilizérem
• Elektrické ovládání oken vpředu i vzadu
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka
• Úchyty pro dětskou sedačku
• Výškově a podélně nastavitelný volant a sedadlo řidiče
• Tónovaná skla
• Progresivní posilovač řízení
• Tempomat
• Palubní počítač
• Automatická klimatizace s kontrolou ovzduší
• Dálkově ovládané centrální zamykání
• Rádio s CD přehrávačem a 6 reproduktory

Základní technické údaje:
Hyundai Sonata
Motor
Zdvih. objem (cm3)
Max. výkon (kW/ot/min)
Max. toč. mom. (Nm/ot/min)
Rozměry (mm):
Délka (mm)
4800

2,4i CVVT
2359
118,5/5800
219/4250

Šířka (mm)
1832

3,3i V6 CVVT
3342
173/6000
304/3500

Výška (mm)
1475

Rozvor (mm)
2730

Zavaz. prostor (l)
523 (základní)

NOVINÁŘI CHVÁLÍ NOVOU SONATU
První novinářské testy, které se uskutečnily nedaleko německého Frankfurtu nad Mohanem,
přinesly výrazně inovovanému vozu Hyundai Sonata velmi pozitivní ohlasy.

:

NĚKOLIK STOVEK KILOMETRŮ za
volantem nové Sonaty nás přesvědčilo,
že nový korejský kůň se solidním dílenským zpracováním může konkurenci
(Citroen C3, Ford Mondeo, Opel
Vectra, Renault Laguna či Volkswagen
Passat) zatopit.
Prostornost Sonaty odpovídá solidnímu průměru vozů střední třídy, na
zadních sedadlech jsme si užívali spousty místa, jen sedáky
vpředu a vzadu by mohly být trošku delší. V Sonatě nastal průlom podélného nastavení volantu do vozů Hyundai.
Stabilizační systém ESP přišel poprvé od nového roku
do SUV Tucson a Sonata není pozadu. Samozřejmě již nechybí
hlavové airbagy. Zavazadelník Sonaty giganticky narostl
ze 430 na 523 l a dostal moderní víceprvkové zavěšení víka.
Cena bohatě vybaveného vozu (například šest airbagů, ABS,
tempomat, klimatizace) s manuální převodovkou začíná
na příznivé hodnotě 589 900 korun.
Ladislav Černý
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AUTOMOBIL JE NAVRŽENÝ ve svěžím evropském
stylu, má atletické proporce a velmi mu to sluší.
Dominantní jsou světlomety s čirým krycím sklem
a protáhlé koncové svítilny zasahující do víka zavazadlového prostoru. Celkem působí jednoduše, přitom
má velký šmrnc.
Verze s pětistupňovou přímo řazenou převodovkou
je živá, svižně akceleruje a se středně zatíženým vozem
má slušnou dynamičnost. Motor o zdvihovém objemu
2,4 l má libý zvuk, který ani při rychlé jízdě neruší, jako ideální cestovní
rychlost se jeví 160 km/h. Omezovač citlivě zasahuje při 6700/min, například
na vytočenou trojku lze jet sto šedesát a na čtyřku dvoustovkou. Řadicí páka se
v kulise pohybuje snadno a přesně. Podvozek je naladěn komfortně.
Tomáš Kovařík

Díky vaší důvěře
rosteme nejrychleji.
Nejvíce nových zákazníků v letech 2002 – 2004.
Díky tomu, že si nás zvolilo nejvíce nových zákazníků, jsme již tři roky po sobě
nejrychleji rostoucím operátorem na českém trhu. Ke konci roku 2004 nám
důvěřovalo 4,36 miliónu zákazníků. Děkujeme.

Pro váš lepší svět.

SPONZORING

SPONZORING
VSTOUPILI JSME DO ČESKÉHO FOTBALU
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KVALIFIKACE NA FOTBALOVÉ mistrovství světa, které se
bude konat v roce 2006 v Německu, se překulila do druhé
poloviny. Český reprezentační tým, od počátku bez své největší hvězdy, hráče turínského Juventusu Pavla Nedvěda, jí
však kráčí podle předpokladů. Přes porážku s hráči z Nizozemí je zatím v první kvalifikační skupině na 2. místě pouze
s jednobodovou ztrátou právě na tento vedoucí celek, ale stále
zůstává ve hře o první, postupové místo ze skupiny.
Kouč našeho reprezentačního celku Karel Brückner nenechává, co se týče složení mužstva, nic náhodě. V prvním
letošním přípravném utkání začátkem února ve Slovinsku
vyzkoušel další žhavé adepty reprezentačního dresu. A tým
plný nováčků nezklamal. Vítězství 3:0 bylo zasloužené
a reprezentace jako celek výrazně přehrála nebezpečné Slovince, účastníky posledního světového šampionátu v roce
2002, v jejich domácím prostředí.
Dramatické vítězné utkání kvalifikace v Teplicích s Finskem
(4:3) 26. března i utkání v Andoře (0:4) 30. března byla také
první ve znamení nového sponzora reprezentace – společnosti
Hyundai Motor CZ. Protože není dovoleno nosit sponzorské

logo na reprezentačním tričku, budou ho moci spatřit návštěvníci tréninků reprezentace pouze na tréninkovém vybavení
fotbalistů. Na stadiónech budou při domácích zápasech rovněž
vystaveny jednotlivé modely vozů Hyundai a v ochozech se
objeví reklamní panely. Uzavřená sponzorská smlouva se týká
nejen seniorské reprezentace, ale i týmu do 21 let.
Pokud naši fotbalisté projdou úspěšně kvalifikací na světový
šampionát v kopané v Německu 2006, dojde vpravdě k historickému setkání, protože Hyundai Motor Company je
partnerem i tohoto mistrovství světa. Stejně jako měla partnerství na evropských šampionátech v roce 2000 v Belgii
a Nizozemí, v roce 2004 v Portugalsku a na předchozím
MS 2002 konaném v Japonsku a Koreji. Prvního března
v Ženevě podepsali představitelé vedení Hyundai Motor
Company s generalitou FIFA dokonce smlouvu o partnerství
do roku 2014. Ale nejen proto držme českému týmu palce!
Fotografiemi se vracíme k nezapomenutelným chvílím
finálového turnaje mistrovství Evropy 2004 v Portugalsku.
Doufejme, že naše fotbalisty takto v akci uvidíme i příští rok
na mistrovství světa v Německu.
TABULKA 1. SKUPINY K 30. 3. 2005

DALŠÍ ZÁPASY KVALIFIKACE V ROCE 2005:
04. 06. Nizozemí – Rumunsko

Arménie – Makedonie

Česko – Andorra

NIZOZEMÍ

6

14:3

16

08. 06. Finsko – Nizozemí

Rumunsko – Arménie

Česko – Makedonie

ČESKO

6

14:5

15

17. 08.

Makedonie – Finsko

RUMUNSKO

7

12:8

13

Rumunsko – Andorra

03. 09. Rumunsko – Česko

Arménie – Nizozemí

Andorra – Finsko

FINSKO

6

13:10

9

07. 09.

Česko – Arménie

Finsko – Makedonie

MAKEDONIE

7

7:9

5

ARMÉNIE

7

4:15

4

ANDORRA

7

3:17

4

Nizozemí – Andorra

08. 10. Česko – Nizozemí

Finsko – Rumunsko

12. 10. Finsko – Česko

Nizozemí – Makedonie

Andorra – Arménie
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HYUNDAI MOTOR CZ
– oficiální partner české fotbalové reprezentace
Hyundai Motor CZ se od 4. března 2005 stává oficiálním partnerem
české fotbalové reprezentace, a to minimálně do konce roku 2006
s dvouletou opcí.
„SPOLUPRÁCE s českou fotbalovou reprezentací
vynikajícím způsobem koresponduje s celosvětovým partnerstvím mateřské společnosti Hyundai
Motor Co. a fotbalové federace FIFA při všech
světových fotbalových podnicích,“ míní prodejní
a marketingový ředitel Hyundai Motor CZ Zdeněk Fořt. „Tato nově navázaná spolupráce je nyní
ještě cennější, protože Hyundai Motor Co. podepsal v Ženevě s FIFA dohodu o oficiálním partnerství na období 2007–2014.“

V rámci plnění smlouvy o partnerství společnost Hyundai
Motor CZ, která je výhradním
distributorem vozů značky
Hyundai v České republice,
poskytne fotbalové reprezentaci
12 automobilů. Nejluxusnější
vůz z řady Hyundai, model XG,
bude využívat trenér reprezentace Karel Brückner. Dalšími
vozy, které byly předány, je nová
Sonata (5 vozů), jejíž prodej byl
v ČR zahájen 1. března, model
nižší střední třídy Elantra (3),
modernizovaný sportovní model Coupe (1), vůz kategorie
MPV Trajet (1) a pro potřeby
kustoda týmu užitkový vůz
H-1 VAN. „Věříme, že vozy
značky Hyundai dovezou naše
fotbalisty k dalším mezinárodním úspěchům,“ uvedl závěrem
Zdeněk Fořt.
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ATOS CHAMPION již od 224 900 Kč

GETZ CHAMPION již od 249 900 Kč

klimatizace zdarma

airbag řidiče, ABS, posilovač řízení, el. ovládání oken, rádio s CD a další

ACCENT CHAMPION již za 279 900 Kč

MATRIX CHAMPION již od 389 900 Kč

airbag řidiče a spolujezdce, ABS, palubní počítač, kompletní el. výbava a další

klimatizace zdarma

LIMITOVANÁ SÉRIE HYUNDAI CHAMPION – NEPŘEKONATELNÁ SESTAVA
Právě nyní máte možnost získat vybrané vozy Hyundai za neuvěřitelné ceny, anebo
se skvělou výbavou zdarma. Proměňte svoji šanci a odvezte si nový vůz od jedné
z nejúspěšnějších značek na českém trhu.
Záruka 3 roky bez omezení kilometrů I Zákaznické centrum tel.: 800 10 12 14 I www.hyundaimotor.cz
ATOS spotřeba 5,0 - 7,4 l/100km, emise CO2 121 - 177 g/km | GETZ spotřeba 4,8 - 7,1 l/100km, emise CO2 114 - 167 g/km
ACCENT spotřeba 5,1 - 7,8 l/100km, emise CO2 122 - 185 g/km | MATRIX spotřeba 6,3 - 9,1 l/100km, emise CO2 150 - 218 g/km

P Ř E D S TAV U J E M E

COUPE
Emoce & styl
Atraktivní Hyundai Coupe vstoupilo do roku 2005
s novými ambicemi. Ty se opírají o pečlivé zdokonalení všech jeho
částí. Coupe proto nabízí nejen ještě výraznější styl,
ale také potřebnou dávku sportovního naturelu.
ZNAČKA HYUNDAI OPĚT DOKÁZALA, že dokonale rozumí
vkusu a doslova choutkám svých zákazníků. Její model s příznačným označením Coupe totiž za bezkonkurenční cenu nabízí
nefalšovaný sportovní styl, strhující design karoserie a výkonné
motory. V roce 2005 navíc prošel pečlivým omlazením, jež mu
dodalo ještě individuálnější výraz a přineslo zdokonalenou techniku.
KAROSERIE SI VÁS PODMANÍ
Nově pojaté světlomety, jimž dominuje černá barva, jsou spolu
s celistvějším předním nárazníkem nejzřetelnější a nutno říci, že
i z aerodynamického pohledu velmi účinnou proměnou. Nově
pojaté jsou také tradiční výdechy na bocích za předními koly,
červenobílé zadní skupinové svítilny či nová kola z lehkých slitin
s průměrem 17 palců. Jelikož celkové proporce karoserie vynikají
značnou podmanivostí a nadčasovostí, nebylo pro omlazení vnějšího zjevu třeba měnit nic dalšího.
KOMFORT INTERIÉRU NADCHNE
Obdobné lze říci také o sportovně pojatém interiéru modelu
Coupe, který nepostrádá ani potřebnou dávku komfortu
a prostoru. Spíše než modernizace by bylo vhodnější na úpravy
interiéru použít slova zdokonalení či zhodnocení. Ano, technici
značky Hyundai se soustředili právě na hodnotněji působící
materiály a dokonalé propracování i těch nejmenších detailů.
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Za všechny jmenujme například příjemnější potahové materiály
sedadel, zvětšená vnější zpětná zrcátka, samostatné ovládání
všech ventilačních otvorů nebo takový praktický detail, jakým
jsou trojité trysky ostřikovačů čelního skla.
SYSTÉM BEZPEČNOSTI USPOKOJÍ
Značka Hyundai myslí i ve svém sportovním modelu na bezpečnost. Standardem je samozřejmě čtveřice airbagů či protiblokovací
systém ABS+EBD, nicméně právě od roku 2005 jsou připraveny
další prvky aktivní bezpečnosti. Jedná se o stabilizační systém ESP
a brzdovou soustavu doplněnou brzdovým asistentem BAS.
VÝKON VÁS POHLTÍ
Hyundai Coupe je k dispozici s dvojicí benzínových motorů,
skvěle ladících s jeho sportovním charakterem. Vedle dvoulitrového čtyřválce s proměnným časováním CVVT a neuvěřitelnou
chutí po otáčkách je v nabídce i silný šestiválec o obsahu 2,7 l,
jehož přednost tkví především v kultuře chodu a síle v nízkých
a středních otáčkách.
Hyundai Coupe je v příjemně omlazené podobě nyní atraktivnější. Vychází vstříc specifické skupině individualistů, kteří
požadují od svého automobilu mnohem více než pouze přepravní schopnosti.
Inovované Coupe určitě zaujme i dynamické ženy, které milují
rychlou jízdu a silné vozy.

P Ř E D S TAV U J E M E

Coupe pro
individualisty

DYNAMIC

2,0i CVVT

5st. manuální převodovka

569 900 Kč (včetně DPH)

DYNAMIC

2,0i CVVT

4st. automatická převodovka*

609 900 Kč (včetně DPH)

SPORT

2,7i V6

6st. manuální převodovka

669 900 Kč (včetně DPH)

SPORT

2,7i V6

4st. automatická převodovka*

709 900 Kč (včetně DPH)

* s možností sekvenční volby

Modernizovaná verze vozu Hyundai Coupe
vás určitě designově zaujme již v základním
provedení. Pro individualisty, kteří se chtějí
od svého okolí ještě více odlišovat, nabízíme
za příplatek řadu úprav. Další informace
najdete u všech prodejců vozů Hyundai
nebo na www.hyundaimotor.cz.
Hyundai Coupe SPORT – v základní výbavě jsou zejména:

Zadní spoiler typ Mild

Prahové lišty

Zadní spoiler typ Wild

Hliníkové obložení interiéru

• Pneumatiky Michelin 215/45 R17
• Disky kol z lehkých slitin
• Přední mlhové světlomety
• Nárazníky v barvě vozu
• Vnější zrcátka v barvě vozu
• Anténa
• Antiblokovací brzdový systém
ABS + EBD
• Elektronický stabilizační systém ESP
• Bezpečnostní vzduchový vak řidiče
• Bezpečnostní vzduchový vak
spolujezdce
• Boční bezpečnostní vzduchové vaky
• Předpínače bezpečnostních pásů
• Bezpečnostní výztuhy dveří
• Progresivní posilovač řízení
• Výškově nastavitelný volant
• Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
• Sedadla konstrukce Recaro
• Vyhřívaná přední sedadla
• Otáčkoměr
• Digitální hodiny

• Ukazatel venkovní teploty
• Palubní počítač
• 6 reproduktorů
• Příprava na rádio
• El. ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka
• El. ovládání předních oken
• Dálkově ovládané centrální zamykání
• Alarm systém
• Automatická klimatizace
• Otevírání palivové nádrže
z místa řidiče
• Tónovaná skla
• Obložení přístrojové desky
imitací kovu
• Kůží potažený volant a hlavice
řadicí páky
• Přední sedadla vybavená systémem
paměti polohy sedáku a opěradla
Doplňková výbava na přání
• Metalický lak
13 500 Kč
• Kožené čalounění sedadel 40 000 Kč
(Všechny ceny v Kč včetně DPH.)

Střešní spoiler

Disky kol 7 x 17“

Základní technické údaje:
Gumová vana kufru

Konzole pro mobilní telefon

Hyundai Coupe
Motor
Zdvih. objem (cm3)
Výkon při 6000 min-1
Počet válců
Točivý moment
Převodovka
Nejvyšší rychlost
Zrychlení 0 až 100 km/h
Kombinovaná spotřeba

Tažné zařízení

Střešní nosič

Rozměry (mm):
Délka (mm)
4395

2,0i DOHC CVVT
1975
105 kW (143 k)
4
186,3 Nm při 4500 min-1
5MT
208 km/h
9,1 s
8,0 l/100 km

Šířka (mm)
1760

4AT
200 km/h
10,4 s
8,5 l/100 km

Výška (mm)
1330

2,7i V6 DOHC
2656
122,9 kW (167 k)
6
245,1 Nm při 4000 min-1
6MT
220 km/h
8,2 s
9,9 l/100 km

Rozvor (mm)
2530

NA CESTĚ

4AT
218 km/h
8,5 s
10,3 l/100 km

Zavaz. prostor (l)
312
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PRODEJCE

STAR DEALER ČR – ORBIS REAL
Pyramida vydala své tajemství
Když pojedete po dálnici D1 směrem
na Brno, u Průhonic na vás čeká velké
překvapení. Nad střechami okolních budov
se tyčí skleněná pyramida, která svou
konstrukcí hodně připomíná obdobnou
stavbu na nádvoří pařížského královského
paláce Louvre. Překvapení je ještě větší
v noci, kdy svítí jehlanovitá stavba
před Prahou do velké dálky.
PRŮHONICKÁ PYRAMIDA NEUKRÝVÁ žádné egyptské vykopávky nebo jiné historické předměty. Je sídlem firem, které nabízejí moderní automobily a motocykly, včetně vozů značky Hyundai. Přestože jde o velmi atypickou budovu, záměr k jejímu
postavení byl čistě marketingový.
Zákazníci, zejména ti potenciální, mohou snad zapomenout
jméno firmy, do jejíhož showroomu se vydali, ale perfektně se
orientují v nové zástavbě v Průhonicích právě podle skleněné
pyramidy. Neopominutelnou konkurenční výhodou je i volba
místa v blízkosti dálnice.
Velmi úspěšně těchto skutečností využívá společnost Orbis
Real, která zde sídlí a patří k nejúspěšnějším prodejcům vozů
Hyundai. Potvrzuje to fakt, že z ní loni odjelo s novým vozem
téměř 500 zákazníků. Nejen vysoké prodeje, ale také kvalitní
a komplexní služby vynesly firmě Orbis Real ocenění Hyundai
Star Dealer 2005.
V čem tkví tajemství úspěchu průhonického prodejce? V promyšleném systému marketingu, v osobním, přátelském přístupu
k zákazníkovi, v kvalitních servisních službách. Jiří Sudík, majitel společnosti Orbis Real, je přesvědčen, že na počátku každého
úspěchu musí být nápaditý a aktivní marketing. Nečeká proto
pouze na doporučení dovozce – společnosti Hyundai Motor CZ
– ale sám hledá cesty, jak zajímavě a účinně oslovit co nejširší
okruh budoucích zákazníků. Zatímco mnozí automobiloví prodejci v ČR inzerují své vozy, v Orbis Real usilují o to, aby potenciálního zákazníka přesvědčili v prvé řadě o potřebě nového automobilu. Za druhý rozhodující faktor v prodeji považuje vedení
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Orbis Real dostupnost vozidla pro zákazníka. Není proto v této
souvislosti překvapením, že podle vlastního know-how přišla
firma s originálním kombinovaným platebním systémem
záloha/splátka.
Příkladný je i přístup ke klientům. „Zákazník přijíždějící do
servisu by měl znát jméno svého přejímajícího technika a ten
zase jeho. Měl by mezi nimi vzniknout přátelský vztah, jehož
součástí jsou i základní informace třeba o situaci v rodině
klienta,“ objasňuje Jiří Sudík. Dobře přitom ví, že fungující
osobní přístup k zákazníkovi nelze vybudovat ze dne na den.
Průhonický autorizovaný prodejce Hyundai si k tomu již delší
čas vytváří vlastní počítačovou databázi a stále její formu
zdokonaluje.
Velkou výhodou společnosti Orbis Real je sehraný tým
zaměstnanců a osobní zkušenosti majitele. Pětatřicetiletý Jiří
Sudík začal s podnikáním již v druhém ročníku na Strojní
fakultě ČVUT, kde studoval specializaci spalovacích motorů.
V závěru studia měl svou první opravárenskou firmu. Již zde
sázel na osobní příklad. Vše potřebné k opravě automobilu totiž
zvládne vlastníma rukama. Těžko ho tak může někdo z podřízených přesvědčovat, že něco nejde udělat. Všichni dobře vědí, že
by je šéf rychle přesvědčil o opaku. On sám o sobě tvrdí, že není
vlastně majitel, ale nejvyšší zaměstnanec, a podle této své filozofie se i chová.
Dnes se Jiří Sudík může opřít o dobře vyškolený personál, na
který klade vysoké nároky, stejně jako na sebe. A v tom všem tkví
v kostce nynější úspěchy firmy Orbis Real.

KONCEPT

CHICAGO 2005
Portico otevírá dveře
Na únorovém autosalónu v Chicagu představila firma Hyundai průkopnickou studii pro další
generace rodinných vozů, nazvanou Portico.

HYUNDAI PORTICO NABÍZÍ pohodlné svezení pro šest pasažérů díky použití dvou řad tří sedadel, která se dají složit, a prostorný a flexibilní zavazadlový prostor za zadní sedačkou, což je
něco, co dnes vozům se třemi řadami sedadel chybí. Byl navržen
tak, aby se stal všestranným automobilem, který se přizpůsobí
měnícím se potřebám moderních rodin. Portico není ani sedan,
ani SUV, ale poskytuje výhody obou kategorií díky jízdním
vlastnostem osobního vozu a prostornému a všestrannému
interiéru.
Cestující sedící na zadních sedačkách mají pro zpříjemnění
cestování k dispozici zábavní centrum založené na DVD, řidič

a spolujezdec na předním sedadle zase navigační obrazovku
a konzoli, která poskytuje základní informace o cestě
a vozidle.
Portico je poháněno novým moderním motorem Lambda V6.
Je to 24ventilový motor DOHC V6 s hliníkovými hlavami
a blokem válců, sdružený se šestistupňovou automatickou převodovkou Shiftronic, kterou bude Hyundai brzy nabízet ve svých
vozech. Může přijmout i hybridní jízdní systém firmy Hyundai.
Tato konfigurace obsahuje dva elektrické motory: přední kola
pohání motor o výkonu 110 kW (136 koňských sil) a motor pro
zadní kola má výkon 60 kW (83 koňských sil).
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TERRACAN ADVENTURE
Spolehlivě přes hory a doly
Motoristé se občas se svými vozy dostanou do situací, kdy by takříkajíc dali „království
za koně“. Většinou tehdy, když opustí asfaltovou silnici a špatně odhadnou stav terénu.
S Hyundaiem Terracan se do takové svízele nedostanete.
Hyundai Terracan Adventure 4x4 2,9 CRDi (včetně DPH)
899 900 Kč (manual. přev.) 949 900 Kč (aut. přev.)
úprava v kategorii N1 (bez DPH)
775 208 Kč (manual. přev.) 817 225 Kč (aut. přev.)

Základní technické údaje:
Hyundai Terracan Adventure
Motor
Zdvih. objem (cm3)
Max. výkon (kW/ot/min)
Max. toč. mom. (Nm/ot/min)
Rozměry (mm):
Délka (mm)
Šířka (mm)
4700

BA PRÁVĚ NAOPAK. Takové situace budete spíše vyhledávat.
Terracan je totiž jedním z posledních takzvaných opravdových
off-roadů, tedy vozů s klasickou rámovou konstrukcí, která za
přispění stálého pohonu všech kol zvládne i velmi náročný terén.
Co víc, terénní schopnosti neubírají Terracanu nic ze skvělých
vlastností na silnici. Tedy i dostatku komfortu a pohodlí na
dlouhých cestách.
Přitažlivost mohutného terénního vozu, který si sjednává na
silnici respekt již svým robustním vzhledem, se nedávno zvýšila po
provedené modernizaci. Ta se dotkla třeba i oblíbeného
turbodieselu 2,9 CRDi, jehož výkon vzrostl už na 120 kW
(163 koní) při 3800 otáčkách za minutu. Zvětšením brzdových
kotoučů se rovněž zvýšila účinnost brzd tohoto modelu, a tedy
i jeho celková bezpečnost. Na trhu se nyní objevuje Terracan také
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1860

Výška (mm)
(se stř. liž.)
1840

Rozvor (mm)
2750

2,9 CRDi
2902
120/3800
345/1750-3000
Zavaz. prostor (l)
(/sklop.sed.)
750/2000

v atraktivní limitované sérii Adventure. Základem pro Terracan
Adventure je oblíbený vznětový motor 2,9 CRDi, na výběr jsou
dva typy převodovek – vůz může být ovládán buď pětistupňovou
manuální, nebo čtyřstupňovou automatickou převodovkou.
Ve výbavě akčního vozu samozřejmě nechybí antiblokovací systém
brzd (ABS) s rozdělovačem brzdné síly (EBD), diferenciál zadní
nápravy s omezenou svorností, bezpečnostní vzduchový vak řidiče
i spolujezdce. U Terracanu Adventure je novinkou trvalý pohon
4x4 s aktivním přenosem točivého momentu. Součástí vozu je
i kožené čalounění sedadel s vyhříváním a střešní okno.
Akční provedení Adventure je nabízeno také v praktické, užitkové verzi N1 s pevnou vnitřní přepážkou. Stejně jako na ostatní
vozy značky Hyundai, je i na Terracan Adventure poskytována
tříletá záruka bez omezení počtu ujetých kilometrů.

www.cz.pirelli.com

SÍLA POD KONTROLOU

¤ídíte-li jeden z vysoce v˘konn˘ch vozÛ, nechcete urãitû slevit ze sv˘ch poÏadavkÛ
na v˘kon, styl jízdy ãi bezpeãnost. Dokonce i na mokr˘ch povr‰ích. Proto je právû
originální v˘bava Pirelli pro Vás ta pravá. Chcete pfiece vÏdy vítûzit! Nic víc a nic míÀ.

P Ř E D S TAV U J E M E

SANTA FE Šampión v nové zbroji
O nejvhodnějším typu automobilu pro
současný styl života se sice motorističtí
odborníci neustále přou, kdo však tráví
volný čas aktivně, má v tomto směru
poměrně jasno. Nejlepší volbou je vůz
kategorie SUV. V loňském roce to byl
v ČR Hyundai Santa Fe.
CELKEM SE V LOŇSKÉM ROCE PRODALO v České republice 5448 vozů SUV a velkou měrou k tomu přispěl právě model
Santa Fe. Ten se mimochodem řadí ke špici segmentu už řadu let
a loni byl s 8,4 % nejprodávanějším SUV na českém trhu.
Aby tomu tak bylo i v dalším období, dochází u Santa Fe
k několika málo vylepšením. Málo proto, že zdokonalovat dokonalé jde jen obtížně. Přesto odlišit obě varianty Santa Fe půjde na
první pohled. Nová je totiž přední maska, která vozu dodává
výraznější vzhled. Dominantně se na ní vyjímá především logo
s charakteristickým písmenem H.
Další změny vnějšku modernizovaného Santa Fe jsou zaznamenatelné nejen zezadu (nové ztvárnění nárazníku a zadních dveří,
změněná struktura zadních světel ap.), ale i z boku, kde si nelze
nevšimnout výrazných plastů v dolní části karoserie po celé délce.
Ty mají „svou“ barvu a dodávají vzhledu modelu další atraktivní
rozměr. Z praktických novinek zaujmou vyhřívaná skla pod stěrači.

Modernizovaný model Santa Fe se liší i svým interiérem. Ten
se bude od nynějška prezentovat v dvoubarevném tónu. Výrazněji jsou pojaty i hlavní ukazatele pod volantem, displej palubního počítače a další drobnosti – kupříkladu v loketní opěrce
zadních sedadel přibyl držák na dva nápoje.
Po technické stránce zůstává Santa Fe i nadále automobilem
s propracovanými jízdními vlastnostmi pro jízdu po asfaltové
i polní cestě. K tomu mu nadále pomáhají vitální pohonné jednotky i důmyslný způsob pohonu všech kol. U motoru
2,0 CRDi VGT s elektronicky řízeným pohonem 4 kol je novinkou možnost uzamčení stálého pohonu na přední i zadní nápravu
v poměru 50:50, u ostatních verzí je stálý pohon všech kol s rozdělením točivého momentu, v závislosti na jízdních podmínkách
až do poměru 60:40 (přední:zadní náprava). Platí tak i nadále, že
Hyundai Santa Fe nikoho na holičkách nenechá. Při úpravě na
kategorii N1 ještě samozřejmě ušetříte odpočtem DPH.

ACTIVE 4X4, 2,0 CRDi, 5st. man. přev.
749 900 Kč (s DPH), provedení N1 648 158 Kč (bez DPH)
DYNAMIC 4X4, 2,4i, 5st. man. přev.
694 900 Kč (s DPH), provedení N1 601 940 Kč (bez DPH)
DYNAMIC 4X4, 2,0 CRDi VGT, 5st. man. přev.
799 900 Kč (s DPH), provedení N1 690 175 Kč (bez DPH)
DYNAMIC 4X4, 2,0 CRDi VGT, 4st. aut. přev.
849 900 Kč (s DPH), provedení N1 732 192 Kč (bez DPH)

ELEGANCE 4X4, 2,4i, 5st. man. přev.
744 900 Kč (s DPH), provedení N1 643 956 Kč (bez DPH)
ELEGANCE 4X4, 2,0 CRDi VGT, 5st. man. přev.
849 900 Kč (s DPH), provedení N1 732 192 Kč (bez DPH)
ELEGANCE 4X4, 2,0 CRDi VGT, 4st. aut. přev.
899 900 Kč (s DPH), provedení N1 774 208 Kč (bez DPH)
ELEGANCE 4X4, 2,7 V6, 4st. aut. přev.
849 900 Kč (s DPH), provedení N1 732 192 Kč (bez DPH)
Akční nabídka: příslušenství v hodnotě
80 000 Kč ZDARMA, nebo SLEVA 30 000 Kč
Platí do 30. 4. 2005

Základní technické údaje:
Hyundai Santa Fe
Motor
Zdvih. objem (cm3)
Max.výkon (kW/ot/min)
Max toč.mom. (Nm/ot/min)
Rozměry (mm):
Délka (mm)
4500

2.4i 16V
2351
107/5500
200/4000

Šířka (mm)
(/s boč. obl. dv.)
1820/1845

2.7i V6 24V
2656
127/6000
250/4000

Výška (mm)
(/se stř. liž.)
1675/1730

2,0 CRDi
1991
83/4000
255/2000

Rozvor (mm)
2620

2,0 CRDi VGT
1991
92/4000
285/1950-2600

Zavaz. prostor (l)
(/sklop.sed.)
690/1475

PORADNA

Naše poradna
Motoristé mají nejrůznější představy o tom, jak si své
vozidlo vylepšit nebo odlišit. Budeme se jim snažit v naší
poradně pomoci. Dnes odpovídá Antonín Jedlička, ředitel
poprodejních služeb Hyundai Motor CZ.
K majitelům vozů značky Hyundai, kteří chtějí svého miláčka
nějak vylepšit nebo odlišit, patří
pan Josef Pejchar z Třebíče, jenž
se na nás obrátil s následujícím
dotazem: Chtěl bych si pořídit
potahy na přední sedadla do
vozu Hyundai Santa Fe typ
G6BA 127 kW 2,7, rok výroby
2001. Bylo by možné poslat
nabídky druhů a barev potahů
a ceny, případně kontakt na
nového prodejce v Jihlavě?
Vážený pane Pejchare! Potahy na zmíněné vozidlo nedodáváme
a jejich montáž nedoporučujeme. Váš vůz je vybaven bočními
airbagy. V případě havárie pak žádný výrobce potahu není schopen zaručit funkci airbagu. I když někteří výrobci udávají možnost použití právě jejich výrobku, nikdo toto neprověřil bariérovou zkouškou. Pokud je to jen trochu možné, přehodnoťte, prosím, svůj záměr nákupu potahů předních sedadel. Většina firem
zabývajících se čištěním interiérů automobilů je schopna odstranit i velké znečištění – a to za velmi rozumnou cenu. Toto řešení
je v zájmu vaší bezpečnosti jistě vhodnější.
Často se nás zákazníci dotazují, co mohou očekávat při pravidelných servisních prohlídkách svých vozů. Přesněji řečeno,
který díl má být vyměněn či zkontrolován. Panu Kalivodovi
z Brna, stejně jako téměř dvěma desítkám dalších tazatelů,
posíláme následující řešení:
Odpověď na tuto otázku si každý majitel může najít v Návodu
k obsluze svého vozidla, zpravidla ke konci knihy. Zde je
v tabulce uvedeno, co je třeba vyměnit a co zkontrolovat. Vzorovou tabulku k vozu Getz můžete najít níže. Velmi detailní rozpis je však možné získat od autorizovaného servisu.
Plánovaná údržba vozu Hyundai Getz:
R: Výměna
I: Kontrola, poté podle potřeby vyčištění, seřízení, oprava, příprava, výměna.
(U některých vozů je označení jinými písmeny)
Číslo Popis

Počet km x 1000
Počet měsíců

15
12

30
24

45
36

60
48

75
60

90 105 120
72 84 96

R

R
I

R

R

R
I

R

I

I

I

I

I

I
I

I
R
I
I
R
R

R
I
R
I

I
I
R
I

R
I
R
I
I
I
I
R
I

I
I

I
I
R
I

Údržba řídicího systému motoru (zážehového)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mot. olej a filtr (SG nebo lepší) viz pozn. (1)
Hnací řemen (vodní pumpa, alter., klimat.)
Palivový filtr
Vedení paliva, palivové hadice a spoje
Rozvodový řemen
Hadice odvětrání a uzávěr palivové nádrže
Hadice podtlaku a odvětrání klikové skříně
Vložka vzduchového filtru
Svíčky zapalování

I
R

I
I

Poznámka: (1) SF nebo nižší kategorie: Každých 10 000 km nebo 6 měsíců: „R“
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OSOBNOST

GONDÍKOVI:
Naše Coupe je atypický rodinný vůz
„Jsem prostě optimista a energii nabírám doma. Tvrdím, že rodina je základ nejen státu, ale
také mého života a žití vůbec. Takže táta, máma, manželka, syn, sestra, její manžel… Nedávno
jsme si říkali, že jsme to s mojí sestrou dotáhli tak daleko, že se naše protějšky musely při
svatbách smířit s tím, že si neberou jednoho, ale dva lidi, což je hrozné. My jsme tak nějak
extrémně rodinně založeni.“ Manželé Gondíkovi se usmívají. On, Dalibor Gondík (31), člověk
veřejně známý, ona, studující práv. A syn se také směje.
I když vás, pane Gondíku, známe spíše jako populárního
moderátora a baviče, jako herec máte nyní svou domovskou
scénu v Divadle ABC. Máte možnost si role vybírat?
Gondík: Nemohu říct, že bych si role vybíral. Jsem studovaný
herec a již Jan Werich hlásal, že demokracie v divadle je blbost,
takže herec si z principu nemůže vybírat. Současná doba to
ještě trošku posunula. Když točíte filmy a jste třeba Karel
Roden, tak si vybíráte, protože nechcete natočit vše, co vám
nabídnou.
V divadle je to tak, že co se nabídne, to se hraje. Když přišla
v roce 1994 nabídka divadla ABC, tak jsem nemohl odmítnout.
Od té doby tady střídám role – od d’Artagnana ve Třech mušketýrech až třeba po nynější účinkování v Charlyeho tetě. Je to
pestrá paleta postav. To je něco jiného, než když člověk dělá
zábavu v televizi nebo na nějakém večírku.
Není vám líto, že vás nabídky na filmové role obcházejí?
Gondík: Řekl bych to asi takhle: Je mi to historicky líto. V současnosti je to nastaveno mezi kolegy tak, že jsme rozkastováni na
herce filmové a ty ostatní. Po zhlédnutí udílení Českého lva je mi
to líto ještě víc. Nad některými věcmi jsem se musel pousmát,
když někdo ohrnoval nos nad televizními herci. Ale například
Michael Douglas byl ve čtyřiceti ještě televizní herec, stejně jako
George Clooney, a nyní jsou to obrovští filmoví herci.
Vy ale vavříny sbíráte v jiných anketách…
Gondík: Co se týče TV anket, tak jsme byli se sestrou Adélou
letos opravdu úspěšní. Ale to člověk musí brát na jednu stranu
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s velkou pokorou, protože je rád, že televizním divákům stálo za
to poslat hlasovací lístek, a na druhou si nenamlouvat, že je to
všechno.
Gondíková: Stačí vyjet za hranice, třeba za Rozvadov, a je konec.
Nula. Jednou se nám také stalo, že jsme někde na Moravě přišli
do restaurace, objednali jsme si a v polovině oběda přišel číšník
s omluvou, že manžela nepoznal…
Gondík: …a já jsem mu řekl, že se mi nemá co omlouvat, že já
jsem spokojen s jeho prací a ani nepřemýšlím o tom, že by měl
vědět, že se jmenuji Gondík. Jeho práci to vůbec neovlivnilo, a to
se mi líbilo. Ale potěšil mne.
Provádíte se sestrou Adélou pořadem Rady ptáka Loskutáka.
Zkoušíte některé z rad doma použít?
Gondík: Vesměs je to tak, že na nás nejvíce působí Ivan Vodochodský a jeho vaření. To hned doma vaříme, protože manžel
Adélky je velký kuchař a mne také kuchaření baví. Potom tam
máme pana Koubka, se kterým děláme praktické kutilství – věci,
které člověk doma potřebuje, jako jsou různé nátěry nebo drobné
opravy…
Gondíková: Musím potvrdit, že mu manžel často volá a konzultuje. Před lety jsem totiž řekla, že když mám doma Loskutáka,
tak se musí snažit. Ale vařím převážně já. I když studuji práva,
mám přece jen víc času na domácnost než Dalibor.
Gondík: No, žehlení mi moc nejde, ale docela rád luxuju.
A myju nádobí. Musím se přiznat, že i když máme myčku, často
se přistihnu, že nádobí po obědě či večeři vyndám a umyju sám.
Domácí práce mě baví. Docela si přitom odpočinu.

OSOBNOST
Když jsme u relaxace, jak odpočíváte?
Gondíková: Já musím do přírody. Jak se oteplí, nastěhujeme se
do Pyšel k Adélce, kde žijeme úplně všichni. Adélka s rodiči
a my – v podstatě tam bydlíme od dubna do října. Jsme vlastně
jako na letním bytě, klukovi se tam líbí, je to fajn. Co se týče
opravdové dovolené, to je doba, kdy žijeme trošku odděleně.
S manželem máme rádi vzdálenosti a exotiku – třeba Thajsko.
Gondík: Mám rád adrenalinové sporty, ale bangee jumping bych
neskočil. Propadl jsem motorům. Jezdím jako spolujezdec rallye,
proháním motorky, chystám se sednout do motokáry… Jako
spolujezdec jsem absolutně soustředěný, což jsem si vlastně přinesl z divadla. Tam se taky nesmíte nechat rozhodit. Na motorce
je to totéž. Když člověk lítá po okruhu, tak musí vypnout, nic
neexistuje než on, silnice a stroj. Třeba vloni jsme byli s kamarádem na ostrově Man, který má tak špatnou pověst mezi jezdci.
Čarodějné místo, kde jsme v uvozovkách bojovali o holé přežití.
Je tam šedesátikilometrový okruh, který má tolik záludností
a zrad, že se trasa nedá zapamatovat. Měli jsme tam poměrně
svižnou motorku, takže to byl docela zážitek.
Gondíková: Ale říkal jsi, že sis to docela užil v Americe na
Route 66.
Gondík: To jo. Nejsem milovníkem chopperů.
Těžký stroj jede nejlépe přímo a je trošku slabší
na brzdy. V USA jsem smeknul. Jedete
10-20 mil rovně, kolem zajímavá krajina, pak projedete desítku semaforů,
které vám dávají najevo, že je mírná
levotočivá zatáčka, a pak zase jedete
rovně. Já jsem měl půjčený technologicky krásný stroj se závodními
brzdami, takže to bylo perfektní.
Hned bych to doporučoval každému, kdo má jen trošku rád
motocykly. A je trošku na volný
život.

Gondíková: Měla jsem léta Peugeota 406 a přiznám se, že jsem se
ho nechtěla zbavit. Stál na zahradě a manžel mi tvrdil, že nám
tam snad zůstane navěky. Ale Dalibor přišel s tím, že se mu
naskytla možnost získat originální auto, sice lehce ojeté, ale v plné
výbavě, se silným motorem a automatickou převodovkou...
Gondík: …Kamarád ho nechal udělat do laku, který má Volvo
C60, a přivezl nám ho před barák. A to u manželky sehrálo rozhodující roli.
Gondíková: Vypadalo skutečně dobře.
Gondík: Moje žena měla před Vánocemi hlášku, že je na čase
změnit image. Já jsem ji upozorňoval, aby si uvědomila, že je to
silné auto… Líbilo se jí. A tak se stalo, že na Štědrý den stálo
před garáží auto s mašlí… Dali jsme mu pěkné gumy, svezla se
jím a dnes mi tvrdí, že Hyundai Coupe je její nová láska. Vzadu
dá do sedačky syna a vyráží.
I když je to sporťák, má neskutečně mnoho místa pro náklad.
Hraju na bubny v jedné kapele a vozím si je sám. Všichni
říkají, že to není možné, a po koncertě se jdou
podívat, jak je do Coupe skládám. Vždycky
se vejdou, prostě paráda.

Když jedete autem, kdo řídí?
Gondík: Manželka nechce řídit,
když jsem tam já, jeden čas ze
mne mívala nějaký strach…
A když řídí, já se snažím do
toho nemluvit.
Gondíková: …A je to dobře.
Každý řidič má svůj rytmus.
Jak se stalo, že jste manželce pořídil Hyundai
Coupe? Je to docela
silné sportovní auto.
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Svůdnost a tajemství

KALENDÁŘ PIRELLI 2005
Ve světě módní fotografie
existuje každoročně jediná
mimořádná událost – představení
Kalendáře Pirelli.
Vydání pro rok 2005 připravil
a zrealizoval francouzský fotograf
Patrick Demarchelier.
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Francouzi pózovala řada neokoukaných tváří, do Brazílie dovezených z různých koutů světa. Mezi nimi ale září
stálice, která se na vzniku kalendáře podílí již potřetí.
Čokoládová Britka Naomi Campbell vloni slavila už čtyřiatřicáté narozeniny a na stránkách kalendáře se objevila
poprvé v roce 1987, když byla přesně o polovinu mladší.
Její angažování tak jen podtrhuje Demarchelierovu snahu
objevit elixír mládí a zanechat věčně čilou a hravou stopu
alespoň na stěnách galerií. Jak se zdá, ani toto pokračování slavného kalendáře Pirelli nikdy nezestárne.

FA S H I O N

POPRVÉ ZÍSKAL KALENDÁŘ VĚTŠÍ odezvu v roce
1963, když firma Pirelli oslovila Roberta Freemana, který
se proslavil snímky skupiny Beatles. Do té doby se nudný
seriál reklam na kaučuk stal rázem senzací. Freeman
vytvořil odvážné snímky s modelkami, jejichž společnost
tvořily pneumatiky (postupem času ze stránek kalendáře
zmizely úplně), a tehdy ještě prudérní umělecký svět se
měl o čem bavit. Postupem času kalendář lákal větší
a větší jména na obou stranách objektivů, včetně dvou
českých modelek (Evy Herzigové a Karolíny Kurkové)
v porevolučních letech.
O vznik nejčerstvějšího dílu slavné série se postaral
fotograf britské královské rodiny Patrick Demarchelier
a za místo realizace si vybral brazilské Rio de Janeiro,
město luxusu a bohatství, stejně jako nesmírné chudoby,
čisté a krásné, ale přitom plné zoufalství a utrpení. Právě
zmíněná mnohost kontrastů mu učarovala a stala se inspiračním zdrojem při přípravě kalendáře.

Modelky, které v kalendáři najdete:
Adriana Lima – Brazílie, Julia Stegner – Německo, Michelle Buswell
– USA, Erin Wasson – USA, Marja Vujovic – Černá Hora, Filippa
Hamilton – Švédsko, Liliane Ferrarezi – Brazílie, Valentina – Rusko,
Diana Dondoe – Rumunsko, Isabeli Fontana – Brazílie, Naomi
Campbell – Velká Británie, Eugenia Volodina – Rusko
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VÝROBA
Výzkumná, vývojová a designová centra v zahraničí
USA
Název: Hyundai America Technical Center
Umístění: Ann Arbor, stát Michigan
Zastavěná plocha: 200 000 m2
Počet pracovníků: 400 (plán roku 2004)
Činnost: zejména oblast emisí, bezpečnost

NĚMECKO:
Název: Hyundia Kia European R&D Center
Umístění: Rüsselsheim
Plocha: 11 000 m2
Počet pracovníků: 400 (rok 2006)
Činnost: vývoj vozů – včetně designu – určených pro
Evropu (zejména v Evropě nejprodávanější vůz značky Hyundai Getz)

Název: Hyundai-Kia Motors California Proving Ground
Umístění: California City, stát Kalifornie
Investice: 60 miliónů dolarů
Celková plocha: 17 km2
Počet pracovníků: 50
Činnost: testování vozů

Název: Hyundai-Kia Design Center
Umístění: Irvine, stát Kalifornie
Investice: 30 miliónů USD
Zastavěná plocha: 90 000 m2
Počet pracovníků: přes 100
designérů
Činnost: design (zejména Santa Fe)

Zahraniční výrobní závody:
USA
Hyundai Motor Manufacturing Alabama
Kapacita: 300 000 vozů (po naběhnutí výroby)
Produkce: 217 000 (plán pro rok 2005)
Výroba: Nová Sonata a Santa Fe (pro americký
a kanadský trh)

Slovensko: Automobilová veľmoc
Aj vďaka rozhodnutiu automobilky Hyundai/Kia postaviť
výrobný závod pri Žiline sa Slovensko stane v roku 2006
automobilovou veľmocou s najväčšou produkciou automobilov na svete na počet obyvateľov.
Investícia spoločnosti Hyundai-Kia Automotive Group
by mala predstavovať 872 miliónov amerických dolárov
a vytvoriť 2800 nových pracovných miest. Popri tejto
investícii k nám bude prúdiť celá škála automobilových
subdodávateľov, medzi inými i Hyundai Mobis.
V novom závode by sa ročne malo vyrobiť okolo
200 000 vozidiel, pričom je záujem rozšíriť výrobnú
kapacitu až na 300 000 áut ročne (v prípade dobrých
trhových podmienok). Ťažisko výroby by malo spočívať
v populárnej kategórii malých vozidiel a vozidiel nižšej
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strednej triedy (segment B a segment C) určených špeciálne pre európsky trh, pričom bude možné vyrábať tri
typy vozidiel naraz.
Hlavná časť vývoja nových produktov a ďalších aktivít
spojených s výskumom a vývojom bude pre Slovensko realizovaná v spoločnom Hyundai/Kia R&D Centre v európskej centrále v Rüsselsheime.
Samotný komplex sa bude rozprestierať na rozlohe
166 hektárov. Stavebné práce v Tepličke nad Váhom pri
Žiline sa začali v polovici októbra minulého roka, a to
i napriek problémom s pozemkami, ktoré sa ešte nepodarilo vykúpiť od pôvodných vlastníkov. Podľa slov ministra
hospodárstva Pavla Ruska sa pripravuje zmluva so Slovenským pozemkovým fondom na výmenu pozemkov, ktorá
by mala situáciu vyriešiť. Dostavba závodu je naplánovaná
na koniec septembra tohto roka a od mája do decembra
2006 by mal byť v skúšobnej prevádzke.

VÝROBA
TURECKO
Hyundai Assan Automotive Industry and Trade Inc.
Výroba: vozy Accent a H-1
Kapacita: 120 000 vozů ročně

ČÍNA
Beijing Hyundai Motor Co
(Společný podnik 50:50 s Beijing Automotive)
Výroba: vozy Elantra a Sonata (pro čínský trh)
Prodej: 150 000 (zvýšený plán roku 2004)

Korejské výrobní závody:
ULSAN
Kapacita: 1,5 miliónu vozů ročně – největší automobilový komplex na světě na ploše 4,8 miliónu m2, tvořící pět
výrobních závodů
Výroba (závody): č. 1: Accent a Getz, č. 2: Santa Fe,
Centennial a Dynasty (oba pouze pro domácí trh),
č. 3: Elentra, Coupe a Matrix,
č. 4: Trajet a H-1, č. 5: Terracan
a Tucson

CHONJU
Kapacita: 60 000 vozů ročně
Výroba: vozidla pro podnikatele (na mimoevropské trhy)
– od autobusů, přes nákladní
vozy až po speciálně upravené
automobily

ASAN
Kapacita: 300 000 vozů ročně (nejnovější
a technologicky nejdokonalejší
výrobní závod Hyundai)
Výroba: hlavní exportní modely
Sonata, XG

SLOVENSKO
První evropský závod, žilinský region, Teplička nad
Váhom (staví se)
Kapacita: cca 200 000 vozů (po dobudování až 300 000)
Investice: cca 700 tisíc až 1 milión eur
Produkce: výroba bude zahájena koncem roku 2006
Výroba: modely zatím nejsou známy

INDIE
Hyundai Motor India (Irrungattukotai u Chennai)
Kapacita: 250 000 vozů (převážně pro regionální trh)
Výroba: Atos Prime (pro Evropu), Accent, Sonata,
Terracan (pro asijský trh) – do konce roku 2003
vyrobeno celkem 500 000 vozů
Plány: Do roku 2006 přesáhnout hranici jednoho
miliónu vozů)

Montážní závody:
Po dohodě s místními partnery fungují v 11 zemích
včetně Egypta, Ruska, Venezuely, Malajsie, Pákistánu,
Indonésie, Tchaj-wanu a Súdánu s celkovou kapacitou
270 000 vozů ročně.
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PREDAJCA

STAR DEALER SR - EUROMAN SENICA
Vedia, ako na to
V Senici, na západnom Slovensku medzi Bratislavou a českými hranicami, sídli
autorizovaný predajca značky Hyundai, spoločnosť Euroman, s. r. o. Za minuloročné
predajné výsledky získala ocenenie Star Dealer 2005.

„PRÁVE V ČASE, KEĎ sme rekonštruovali novozakúpené
priestory bývalej automobilovej predajne a zvažovali možnosť
pokračovať v predaji automobilov, budoval HYUNDAI Motor
SK novú dealerskú sieť. Značku Hyundai sme si vybrali kvôli
šírke modelovej ponuky, vnútornej dynamike,
inovácii, a tiež smelým cieľom, ktorých výsledkom
je dosiahnutie pozície jedného z rozhodujúcich
celosvetových producentov automobilov,“ vzpomína na začiatky majiteľ spoločnosti Euroman
Ing. Ján Piskla.
V čom spočíva podstata predajných úspechov?
Na to, aby sa dosiahli slušné predajné výsledky, je
veľmi dôležitá podpora predajnej a servisnej siete.
„V prvom rade treba potenciálneho zákazníka
pritiahnuť do showroomu. Na to využívame
lokálnu reklamu, natáčame vlastné televízne spoty, ktoré sú
vysielané v miestnych televíziách počas celého roka. Okrem toho
máme v salóne 12 až 15 vozidiel, aby sme zákazníkom mohli
jednotlivé modely naživo predstaviť. Veľmi dôležitú úlohu hrajú

predajcovia, ktorí sa snažia zákazníka presvedčiť a jednať s ním
k jeho plnej spokojnosti.“
Pán Piskla si dobre uvedomuje, že dobrá predajňa sa hodnotí
i z hľadiska úrovne popredajných služieb. „Venujeme vysokú
pozornosť reklamáciám, požiadavkám v popredajnom čase, kedy je zákazník ešte citlivejší na prístup
personálu predajne a servisu.“
Senický predajca v tomto roku plánuje vylepšiť
exteriér a interiér predajne a servisu, a taktiež skvalitniť a rozšíriť poskytované služby. „Určite sa
zúčastníme školení predajných zručností, ktoré sa
v minulosti prejavilo vo väčšej sebadôvere predajcov
a samozrejme aj na ich predajných výsledkoch.“
Na záver našej návštevy sme sa pána Pisklu
opýtali, v čom vidí hlavný potenciál značky
Hyundai na slovenskom trhu. V súvislosti s výstavbou závodu
Hyundai/KIA ho vidí najmä v prijatí značky Hyundai ako
domácej. „Obrovským potenciálom automobilky Hyundai je
inovácia modelov, kvalitné prevedenie, vysoká spoľahlivosť.“

„Obrovským
potenciálom firmy
Hyundai je inovácia
modelov, kvalitné
prevedenie, vysoká
spoľahlivosť.“
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VOLNÝ ČAS

DNY SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Getze si nemohou
vynachválit

VÝHERCEM PODZIMNÍCH Dnů splněných přání
Hyundai v roce 2004 se stal pan Bohuslav Blažek
z Ostravy. Zajímalo nás, jak si v jeho péči nebo
v péči někoho z rodiny nový Hyundai Getz vede.
Jak se daří vašemu novému automobilu?
S Getzem jezdí švagrová a nemůže si ho vynachválit.
Používá ho převážně na cestu do zaměstnání a zpět,
a tak je počet kilometrů zatím nízký. Ale co se spotřeby týče, ve srovnání s jejím dřívějším starším
vozidlem je spotřeba u Getze mnohem nižší.
Už jste Getze seznámil s nejbližším servisem?
Návštěva servisu zatím nebyla zapotřebí a věřím, že
mimo garanční prohlídky ani nebude.
Překvapilo vás osobně něco na tomto voze?
Interiér je velice líbivý, ovládací prvky přehledné
a lehce dostupné. Největším překvapením pro mne
byl prostor a pohodlí, které poskytuje. Byl jsem
opravdu mile překvapen.

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
MOŽNÁ MÁTE PODOBNOU zkušenost. Sejdete se s přáteli
a netrvá ani tak dlouho a řeč se stočí po obvyklých úvodních
přivítacích klišé o počasí na stará a osvědčená témata. Ženy propírají módu, děti, vaření, dovolenou a vzájemné známé. Muži si
neodpustí pár vět o politice, byrokracii, korupci, fotbalu, herních konzolích či nejnovějších technických novinkách do kapsy.
Nezřídka je však podle poznatků sociologů tématem hovoru
automobil.
Koho by nezajímalo, kdo čím jezdí (a kde na to vzal), kolik to
žere, jak to drží na silnici, proč se to nerozpadne při jízdě
v terénu, co všechno nacpete do kufru, jak se do toho kurtují
dětské sedačky, proč je ona barva lepší než jiná a zda se na sporťák líp balí holky než na teréňák, nebo naopak... To – váš automobil – je účastníkem tolika příběhů, že je vždy o čem povídat.
Nenechte si své zážitky jen pro sebe a své známé. Sdělte nám je.
Téma: Můj nezapomenutelný zážitek s vozem značky Hyundai.

Můj nezapomenutelný zážitek
s vozem značky Hyundai

Napište nám, jak se stal váš Hyundai hlavním hrdinou – příběhu legračního, tajemného, s překvapivou pointou, nečekaným
rozuzlením, příběhu smutného nebo veselého.
Ty, které se nám budou líbit nejvíce, odměníme. Nezáleží,
kolik je vám let, této přehlídky se může zúčastnit každý, kdo
jezdí či jezdil (popřípadě se pouze vozí) s automobilem značky
Hyundai. Na konec příběhu napište své jméno a příjmení, věk
a adresu bydliště a telefonní číslo, nejlépe mobilního telefonu.
Jaké ceny čekají na vaše příběhy? 3 poukázky na příslušenství
k vozu Hyundai v hodnotě cca 2500, 4000 a 5500 Kč (bez
montáže).
Příspěvky do soutěže zasílejte do 31. 7. 2005 poštou na adresu:
Hyundai Motor CZ, Veronika Jakubcová, Bucharova 1186/16,
155 00 Praha 5, s označením na obálce – příběh, popřípadě na
e-mailovou adresu jakubcova@hyundaimotor.cz, předmět zprávy
– příběh Hyundai.

Zkuste si zatrénovat
Kterým číslem nahradíte otazníky?

Správné řešení: 8, 20, 27
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SHOP

V naší nabídce si
určitě vyberete

Na příznivce automobilů značky Hyundai nezapomínáme ani
v nabídce praktických doplňků, které mohou zpříjemnit volný
čas, cestování či být prostě užitečné. Produkty, které zde
představujeme, tvoří pouze zlomek naší kolekce.
batoh červený 417,- Kč
kód H01PG92

čepice kšilt Coupe 160,- Kč
kód H01PG7040403PB

polokošile červená 422,- Kč
kód H01PG820

polokošile zelená 422,- Kč
kód H01PG830

červeno-bílá mikina 1273,- Kč
vel. M – kód H01PG7131292PB
vel. L – kód H01PG7131293PB
vel. XL – kód H01PG7131294PB

šňůrka na krk 37,50 Kč
kód H01PG88

opasek kožený 499,- Kč
kód H01PG100

taštička kožená 594,- Kč
kód H01PG101

taška na laptop Terracan 541,- Kč
kód H01PG182

popelník nerez 225,- Kč
kód H01PG30

zapalovač stříbrný 208,- Kč
kód H01PG05

bunda dámská 2666,- Kč
vel. S – kód H01PG7300270PB
vel. M – kód H01PG7300269PB
vel. L – kód H01PG7300235PB
Kompletní nabídku najdete u našich autorizovaných prodejců a na internetových stránkách www.hyundaimotor.cz, jejichž prostřednictvím si
vybrané zboží můžete objednat. *Ceny jsou s DPH.
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Chcete Getze?

snížený leasingový úrok
+ zámek řazení zdarma nebo autorádio s CD zdarma
Hyundai Getz 1.1

199 900 Kč

Jednorázová splátka předem (30 %)

59 970 Kč

Měsíční splátka bez pojistného (36 x)

4 470 Kč

Kupní cena

1 190 Kč

K leasingové smlouvě pojištění skel zdarma!
Pobočková síť
Praha, Na Pankráci 310/60, tel.: 222 012 111 | Brno, Vídeňská 55, tel.: 543 524 690–7 | České
Budějovice, Mánesova 456, tel.: 386 116 611 | Hradec Králové, Eliščino nábřeží 322,
tel.: 495 518 174 | Jihlava, Husova 26, tel.: 567 321 078–9 | Karlovy Vary, T. G. Masaryka 42,
tel.: 353 232 224 | Liberec, 1. máje 18, tel.: 485 387 609–15 | Olomouc, Dolní nám. 28–29,
tel.: 585 501 288–9 | Ostrava, Hollarova 5, tel.: 596 106 269, 97 | Pardubice, Masarykovo
nám. 1458, tel.: 466 798 130 | Plzeň, nám. T. G. Masaryka 12, tel.: 377 219 275, | Teplice,
Krupská 33/20, tel.: 417 554 411 | Zlín, nám. T. G. Masaryka 4349, tel.: 577 641 381–3
Bezplatná infolinka: 800 150 150, www.csobleasing.cz

Ceny jsou včetně DPH.
Platnost nabídky: do 30. 6. 2005
Akce je platná pro vozy Hyundai Getz, Accent a Matrix.
Do splátek bude sjednáno havarijní pojištění a povinné
ručení, lze sjednat i další doplňková pojištění.

