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Nový Tiguan a Arteon Už aj ako plug-in hybrid a verzia R
Do prírody bez obmedzení Nový Caddy v kempingovej verzii California

ID.4 
Začiatok globálnej elektrickej ofenzívy
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* Doplnková výbava. Uvedená cena 23 990 € je základná cena modelu Tiguan. Spotreba paliva v l/100 km: 4,2 – 5,9 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 119 – 143 
(kombinované). Všetky uvedené ceny sú ceny odporúčané pre klienta v € s DPH a majú len informatívny a nezáväzný charakter. Podrobnosti o ponuke modelov, ich 
konečných cenách, ich špecifikácii, dostupnosti, dodacích podmienkach a uvedených doplnkových službách vám poskytne váš autorizovaný predajca Volkswagen. 
Ponuka platí do 23. 12. 2020. Inzercia obsahuje reklamu na produkty „Financovanie Profi Kredit 1/4“ a „Financovanie 0,0 %“ od spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné 
služby Slovensko s.r.o. Produkty platia na vybrané modely Volkswagen po splnení vopred stanovených podmienok na poskytnutie tohto produktu. Fotografie sú 
ilustračné. 

Zabudnite 
na nudu
Nový vzrušujúci Volkswagen Tiguan teraz už od 23 990 €.

Zabudnite na všetko obyčajné, nudné, komplikované či staromódne. 
Nový vzrušujúci Volkswagen Tiguan nabitý inteligentnými 
technológiami a modernými asistenčnými systémami má všetko 
pre vašu zábavu a pohodlie. Vybavený IQ. LIGHT LED Matrix 
prednými adaptívnymi svetlometmi*, LED dennými svetlami, 
bezdrôtovým nabíjaním telefónu*, rádionavigačným systémom 
Discover Pro a 9,2“ dotykovým displejom* sa postará o zážitok 
z jazdy na každej trase, pre ktorú sa rozhodnete. Navyše, teraz 
môže byť váš aj s bezúročným financovaním a za výhodnú cenu 
už od 23 990 €.

instagram | volkswagen_Slovensko volkswagenblog.skfacebook | VolkswagenSlovensko
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Globálna pandémia spojená  
so šírením nového koronavírusu 
v roku 2020 spôsobila v svetovom 
automobilovom priemysle najväčšie 
problémy od ropnej krízy v roku 1973. 
Táto situácia nastala v najmenej 
vhodnom čase, kedy sa výrobcovia 
usilujú o transformáciu a dosiahnutie 
trvale udržateľnej mobility. 

Zastavenie výroby na jar tohto roku na niekoľko mesiacov 
spomalilo plánované nábehy nových modelov a podpísalo sa 
aj na prepade predaja. No v druhom polroku sa Volkswagen 
opäť dostáva do tempa a pokračuje vytýčeným smerom.
Ťažiskovou témou roka 2020 mal byť štart ofenzívy 
elektromobility. Prvý model, skonštruovaný s využitím novej 
elektrickej stavebnice MEB koncernu Volkswagen – ID.3 sa 
už predáva na väčšine európskych trhoch, vrátane Slovenska. 
Predvádzacie vozidlá sú u všetkých predajcov a prví zákazníci 
si už preberajú svoje automobily. Uvádzacia séria 30 000 
kusov je už prakticky vypredaná a od konca septembra 
si už zákazníci môžu objednávať vozidlá zo siedmich 
predkonfigurovaných verzií. Tento nový spôsob predaja 
zrýchľuje proces objednávania a znižuje nároky na logistiku vo 
fáze nábehu sériovej výroby. 
Krátko po spustení riadneho predaja ID.3 sa rozbehol 
predpredaj uvádzacej série ďalšieho modelu na báze MEB – 
kompaktného SUV s elektrickým pohonom ID.4. Kým ID.3 
je hlavne modelom pre Európu a Čínu, ID.4 je globálnym 
modelom. Bude sa vyrábať aj v USA pre severoamerický 
kontinent. 
Aj keď epidemiologická situácia v tomto roku zabránila 
usporiadaniu veľkých medzinárodných autosalónov, všetky 
plánované novinky Volkswagen na tento rok boli predstavené 
a uvedené do predaja v druhom polroku. Významné miesto 
má medzi nimi modernizovaný Tiguan. Tento modelový 
rad je v súčasnosti číslom 1 v celosvetovom predaji značky. 
Osviežený dizajn, nová konfigurácia výbav a zdokonalené 
efektívne motory majú zabezpečiť udržanie jeho pozície. 
Okrem toho má Tiguan ambíciu osloviť nových zákazníkov 
dvoma verziami, ktoré doteraz v ponuke chýbali – pohonom 
plug-in hybrid (eHybrid) a vysoko výkonným modelom R 
s výkonom až 235 kW (320 k) a novým systémom pohonu 
všetkých kolies 4Motion.

Významná je aj modernizácia radu Arteon, v ktorom pribudlo 
športové kombi Shooting Brake. Aj tu portfólio pohonných 
jednotiek doplnil pohon plug-in hybrid a špičkový model R, 
ktorý je k dispozícii s obidvoma verziami karosérie. Podľa 
plánu pokračuje aj nábeh modelového radu Golf, ktorý 
patrí k tradičným bestsellerom značky Volkswagen. Okrem 
rozšírenia ponuky motorov, ako aj športových verzií GTI, GTE 
a GTD program modelového radu doplnilo kombi Golf Variant. 
Významné je, že v novej generácii má vďaka o 5 cm dlhšiemu 
rázvoru väčší vnútorný priestor kabíny. Z toho profituje aj 
odvodené crossover-kombi Golf Alltrack so zväčšenou svetlou 
výškou a pohonom všetkých kolies. 
Značka Volkswagen Úžitkové vozidlá prináša oživenie do 
kompaktného segmentu novou generáciou modelu Caddy. 
Vyrába sa opäť ako dodávka a univerzálny kompaktný van, 
obľúbený aj ako rodinné vozidlo. Novinkou je po prvý raz 
dostupná kempingová verzia Caddy California, ďalej zvyšujúca 
atraktivitu tohto modelového radu.
Všetky tieto nové modely nájdete predstavené na stránkach 
nášho magazínu. A aby sme iba nesuplovali katalóg 
modelov značky, dozviete sa aj ďalšie zaujímavosti zo sveta 
Volkswagen a praktické rady. Dočítate sa napríklad o tom, 
ako sa tvorí umelý zvuk pre elektromobily predpísaný 
zákonodarcom alebo aké sú náklady elektromobilu na 
výrobcom predpísanú údržbu v porovnaní s automobilom 
so spaľovacím motorom. Poskytneme pohľad do výroby 
modelu Touareg R v Bratislave, pokračujeme v predstavovaní 
autorizovaných predajcov Volkswagen na Slovensku 
a predstavíme vozidlá dvoch fanúšikov značky. Želám vám 
dobré zdravie a príjemné čítanie.

Otvárame dvere  
do novej éry –  
e-mobilita

3

Milena Holweg  
Riaditeľka úseku Volkswagen Osobné vozidlá
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6 Novinky

Volkswagen Tiguan
Výrazný facelift priniesol Tiguanu krajší dizajn, 
viac technológií a aj jednu veľmi špeciálnu verziu.
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Novinky 7

Volkswagen Tiguan je najúspešnejšie SUV Volkswagenu. 
Dokonca je to najúspešnejší model tejto značky. Vlastne je 
to najúspešnejší model celého koncernu. Niet sa čo čudovať, 
ponúka praktickú variabilitu s posuvnými zadnými sedadlami 
a veľkorysý priestor v peknom, štýlovom kabáte. A ten nový 
je ešte štýlovejší.
Ani by sme nepovedali, že ide len o facelift. Vyzerá ako kom-
pletne nový model. Dostal dosť výrazne prepracovanú pred-
nú časť s maskou chladiča, ktorá je rozšírená až tak, že spája 
svetlomety. Tie majú teraz kompletne nový dizajn, ktorý ešte 
podčiarkuje nový svetelný podpis denných LED svetiel. Pre-
pracovaná kapota opticky predlžuje prednú časť auta, vďaka 
čomu pôsobí luxusnejším dojmom. Čerešničkou na torte sú 
nové nárazníky, ktoré najmä vo výbave R-Line dodávajú Tigu-
anu elegantný a zároveň decentne športový vzhľad.
Po vzore čerstvých prírastkov do rodiny VW dostal aj Tiguan 
informačno-zábavnú platformu MIB3. Vďaka tomu sa stal 
okamžite majstrom v konektivite, pričom obe platformy, 
Apple CarPlay aj bezdrôtovo! Tiguan ponúka aj najmodernej-
šie online služby. Vďaka zabudovanej eSIM karte bude Tiguan 
neustále pripojený na internet. Má menej tlačidiel a viac 
dotykových plôch. Tie nahradili tradičný panel klimatizácie 
a môžete ich mať dokonca aj na volante, kde multifunkčné 
dotykové plochy reagujú na dotyk, stlačenie a aj posúvanie 
prstom po ich povrchu.
Medzi nové prvky výbavy patrí už známy systém poloau-
tonómnej jazdy Travel Assist, ktorý funguje v rozmedzí 0 – 
210 km/h a v kombinácii s automatickou prevodovkou DSG 
podporuje funkciu Stop & Go. To znamená, že dokáže sám 
zastaviť za autom a do určitého času sa aj znovu rozbehnúť. 
Pri Tiguane je samozrejmosť možnosť výberu pohonu 4Mo-
tion Active Control, ktorý obsahuje špeciálne jazdné režimy 
vhodné do terénu. Vďaka špičkovej trakčnej kontrole dokáže 
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8 Novinky

simulovať uzávierky diferenciálov. Na pohon bežných verzií 
vybral Volkswagen motory 1.5 TSI a 2.0 TDI. Druhý menovaný 
je vybavený systémom dvojitého dávkovania AdBlue (tzv. Twin 
dosing), aby dosahoval najnižšie možné emisie.
Nový Volkswagen Tiguan bude prvýkrát dostupný aj ako plug-in 
hybrid. Táto verzia s názvom Tiguan eHybrid dokáže jazdiť v čisto 
elektrickom režime až do rýchlosti 130 km/h. Čisto elektrický 
dojazd je vďaka 13 kWh batérii pod zadnými sedadlami niekde 
v rozmedzí 50 – 60 km. Na pohon tohto modelu slúži motor 1.4 
TSI s výkonom 110 kW (150 k) a elektromotor s výkonom 85 kW 
(115 k), ktoré dokážu na predné kolesá poslať dovedna 180 kW 
(245 k). To poskytuje Tiguanu veľmi slušnú dynamiku.

Stručná charakteristika: Stredne veľké SUV  
s posuvnými zadnými sedadlami.
Rozmery v mm (d × š × v): 4 511 × 1 859 × 1 675
Rázvor v mm: 2 679
Batožinový priestor v dm3: 615/1 655
Dostupné motory: 1.5 TSI Evo, 2.0 TDI,  
1.4 TSI PHEV, 2.0 TSI
Pohon: Predných kolies, 4Motion
Zaujímavosť: Má posuvné zadné sedadlá,  
je to najúspešnejší model VW
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Volkswagen Tiguan R
Osamotené písmeno R sa na Tiguane objavuje prvýkrát v histó-
rii. A inžinieri tomuto modelu hneď nadelili aj niečo, čím je medzi 
svojimi súrodencami úplne výnimočný: nový pohon všetkých 
kolies 4Motion so systémom R-Performance Torque Vecto-
ring. Tento pohon umožňuje Tiguanu R voľne presúvať krútiaci 
moment motora nielen medzi prednou a zadnou nápravou, ale 
aj medzi pravým a ľavým zadným kolesom. To dáva Tiguanu R 
schopnosť aktívne sa stáčať do zákruty a pôsobiť dojmom, ako 
keby mal zadný náhon. Sú tu aj terénne režimy, keby niekto 
nedokázal odolať volaniu vyššieho podvozka.
Na pohon novinky slúži známy motor 2.0 TSI (aj keď v novej ge-
nerácii) s výkonom 235 kW (320 k) a krútiacim momentom 420 
Nm. Stovku pokorí ostrý Tiguan za 4,9 sekundy. Také parametre 
si už vyžadujú aj adekvátny brzdový systém.
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Volkswagen Arteon
Z jedného modelu sa stali dva. Volkswagen 
Arteon si môžete popri štvordverovom kupé 
objednať aj ako strhujúce kombi s klesajúcou 
líniou strechy: Arteon Shooting Brake.

Väčšinou začíname základom a postupne sa prepra-
covávame k odvodeným verziám, ale tu máme vážny 
dôvod urobiť výnimku. Predpokladáme totiž, že Vol-
kswagen Arteon Shooting Brake na seba strhne všetku 
pozornosť tak, ako sa to pri predstavení podarilo aj 
prvému Arteonu. Už vtedy sa na internete začali obja-
vovať obrázky a rendre fanúšikov, ktorí si štvordverové 
kupé s bezrámovými dverami vedeli predstaviť aj s tro-
chu odlišnou siluetou. Karoséria typu Shooting Brake 
má v sebe rovnako veľa emócií ako kupé: má elegantný 
profil a postupne klesajúcu líniu strechy, ktorá sa však 
končí oveľa ďalej a následne strmšie klesá nadol. 
Tento rok Volkswagen prekvapil skicami vynoveného 
Arteonu, na ktorých bol nakreslený aj model Shooting 
Brake. Fanúšikovia na internete sa zbláznili, my sme 
jasali. A krátko na to predstavil Volkswagen oba nové 
Arteony súčasne. Švihácku verziu kupé aj strhujúcu 
verziu Shooting Brake.
Shooting Brake kombinuje prvky kupé s prvkami kombi. 
Zachováva si bezrámové dvere a pridáva statočnú por-
ciu praktických vlastností. Už klasický Arteon na tom nie 
je zle, veď je to vlastne hatchback, takže prístup do jeho 
563-litrového batožinového priestoru bol príkladný. 
Verzia Shooting Brake pridáva iba dva litre na objeme, 
ale to je samozrejme za predpokladu, batožinu naložíte 
iba po kryt. Nad ním je ešte kopec miesta navyše a keď 
sklopíte sedadlá, dostanete objem až 1 632 litrov!
Nový Arteon sa dočkal iba jemných dizajnových zmien 
s upravenými nárazníkmi a novou grafikou svetiel. Vnút-
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12 Novinky

ri sú však zmeny výraznejšie. Pribudli nové materiály, 
prístrojová doska má nový dizajn výduchov klimatizácie 
a zásadne sa zmenil aj stredový panel s novým infota-
inment systémom a dotykovým ovládaním klimatizácie. 
Novinkou je prepracované ambientné osvetlenie kabíny 
s 30 nastaviteľnými farbami. Ďalšími novinkami sú 
bezdrôtová konektivita aplikácií Apple CarPlay alebo 
audiosystém Harman/Kardon s výkonom až 700 wattov, 
ktorý bol naladený špeciálne pre model Arteon a zvlášť 
pre model Arteon Shooting Brake.
Arteon ponúka rozsiahlu výbavu – Inteligentné adaptív-
ne LED svetlá, ktoré sa prediktívne natáčajú do zákrut 
vďaka prepojeniu s GPS a plynulo nastaviteľný adap-
tívny podvozok DCC. Posledný menovaný je mimocho-
dom veľmi silnou stránkou aktuálneho modelu Arteon 
a veríme, že pri novej generácii to nebude inak. Nový 
Arteon bude k dispozícii aj vo verzii eHybrid, podobne 
ako Tiguan.

Stručná charakteristika: Luxusné GT so strhujúcou siluetou
Rozmery v mm (d × š × v): 4 866 × 1 871 × 1 460
Rázvor v mm: 2 837
Batožinový priestor v dm3: 563 (565)/1 557 (1 632)
Dostupné motory: 1.5 TSI Evo, 2.0 TSI, 2.0 TDI, 1.4 TSI PHEV
Pohon: Predných kolies alebo 4Motion
Zaujímavosť: Arteon kupé je takmer rovnako priestranný 
ako Passat, navyše je to liftback

Pri modeli Arteon sa novinkami nešetrí. Shooting Brake,  
plug-in hybrid, či dokonca ostrá verzia R tu majú premiéru.
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Volkswagen Arteon R
Prvý Arteon bol k dispozícii aj s motorom 2.0 TSI s vý-
konom 200 kW (272 k), ale Volkswagen videl v tomto 
modeli ešte väčší potenciál. Preto nový Arteon a aj jeho 
verziu Shooting Brake môžete mať aj v najrýchlejšej 
verzii R! Tá nie je iba o výkone, ale aj o lepších sedadlách 
inšpirovaných motoristickým športom, technológiách, 
upravenom podvozku a brzdách. Motor v Arteone R 
je rovnaký ako v modeli Tiguan R. Pod dlhou prednou 
kapotou sídli motoršportom overená jednotka 2.0 TSI 
vo svojej štvrtej generácii. Dosahuje výkon 235 kW 
(320 k) a krútiaci moment 420 Nm. Aj Arteon R dostane 
do vienka špeciálny variabilný zadný diferenciál s funk-
ciou vektorovania krútiaceho momentu. Čo to znamená 
v praxi? Na výjazde zo zákruty pod plynom sa väčšia 
časť výkonu presmeruje na vonkajšie zadné koleso,  
čo nasmeruje nos auta pekne do zákruty.
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Volkswagen Golf Variant
Nový Golf Variant spája svoju výbornú praktickú 
stránku s emotívnejším dizajnom zadnej časti. 
Prvýkrát má v porovnaní so svojim krátkym 
súrodencom odlišný rázvor, čo sa prejavilo aj  
na priestorovej ponuke pre zadných pasažierov.
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Novinky 15

Klasický Golf sa nám na Slovensku tesne nestihol 
predstaviť, ale napriek začiatku koronakrízy sa dostal do 
predaja už v marci. Teraz prichádza na rad jeho praktic-
kejšia kombi verzia Volkswagen Golf Variant. Tá prináša 
niekoľko noviniek. Najzásadnejšou je predĺženie rázvoru 
oproti klasickému Golfu. Ten narástol o 50 mm. Model 
Variant tak už nie je iba o väčšom batožinovom priesto-
re, ale viac miesta ponúkne aj posádke vzadu. Na nohy 
je až o 48 mm viac miesta, pritom sa nedá povedať, že 
by bol krátky Golf malý. Celková dĺžka auta sa zväčši-
la až o 349 mm a nový Variant je až o 66 mm dlhší než 
predchádzajúca generácia. Najviac z tejto transformácie 
ťaží batožinový priestor. Ten má objem až 611 litrov! Ak 
sklopíte sedadlá, naložíte ho až po strechu a využijete 
integrovanú ochrannú oddeľovaciu sieť na batožinu, 
zmestí sa sem až 1 642 litrov batožiny! Mimochodom, 
dlhší rázvor má aj svoj estetický význam. Golf Variant má 
vďaka nemu krajšie proporcie.
Čo nás však najviac teší, je dizajn novinky. Ten je vďaka 
predĺženému rázvoru vyváženejší a proporčnejší. Ešte 
viac mu však prospela krásne skosená zadná časť. Tá 
dodáva Golfu Variant elegantný, športový profil. Dajte 
na takýto Golf R-Line paket a budú sa za ním vykrúcať 
mnohé krky.
Samozrejme, Volkswagen Golf Variant má všetky techno-
logické vymoženosti klasického Golfu. To znamená, že aj 
v ňom nájdete nový interiér, ktorého koncepcia je založe-
ná najmä na dotykovom ovládaní. Rozsiahla bezpečnost-
ná výbava zahŕňa rôzne asistenčné systémy: inteligentný 
adaptívny tempomat a systém poloautonómnej jazdy 
Travel Assist, Front Assist s rozpoznávaním chodcov či 

Nový Volkswagen Golf Variant  
je dostupný od 17 990 €.
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16 Novinky

dokonca asistenčný systém, ktorý zabráni zrážke s protii-
dúcim vozidlom pri odbočovaní doľava. Inžinieri mysleli 
aj na vodiča a maximálne uľahčenie jeho práce. Preto 
sa môže v noci spoľahnúť na inteligentné Matrix LED 
svetlomety, ktoré mu pri nočnej jazde poskytnú vyššie 
sebavedomie vďaka vynikajúcej svietivosti za každých 
okolností bez toho, aby oslňoval okolitú premávku. A aby 
jeho neoslňovali odrazy vlastných svetiel od dopravné-
ho značenia, Golf dokáže takéto značenie identifikovať 
a stlmiť príslušné diódy.
Na pohon Volkswagenu Golf Variant slúžia úsporné a mi-
moriadne čisté motory. K dispozícii sú aj mild-hybridné 
jednotky eTSI, ktoré sa spájajú výlučne so sedemstup-
ňovou automatickou prevodovkou DSG. Nový dvojlitrový 
vznetový motor 2.0 TDI Evo je mimoriadne úsporný, 
pričom o čistotu a nezávadnosť jeho spalín sa zasluhuje 
aj systém dvojitého dávkovania AdBlue.

Stručná charakteristika: Praktické kombi,  
ktoré nezanevrelo na vizuálnu príťažlivosť
Rozmery v mm (d × š × v): 4 633 × 1 789 × 1 455
Rázvor v mm: 2 686
Batožinový priestor v dm3: 611/1 642
Dostupné motory: 1.0 TSI Evo, 1.5 TSI, 2.0 TDI
Pohon: Predných kolies alebo 4Motion
Zaujímavosť: Podporuje Car2X, môže byť  
vybavený Matrix LED svetlami

Prvý krát dostal Golf Variant 
predĺžený rázvor. Ponúka tak 

viac miesta pre posádku  
a vyzerá vyváženejšie.
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Novinky 17

Aj za dobrodružstvom!
Golf Variant si môžete kúpiť aj v dobrodružnej verzii 
Alltrack. Tá sa vyznačuje vyšším podvozkom, robustnej-
ším dizajnom a najmä pohonom všetkých štyroch kolies 
4Motion so špeciálnymi režimami pre jazdu v teréne. 
Golf Variant Alltrack je aj zdatný ťahúň – utiahne príves 
s hmotnosťou až 2 000 kg. Interiér zdobia špecifické 
prvky a typy čalúnenia, tak ako doteraz.
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18 Predstavenie

Bod 
nula
Model ID.3 je pre značku 
Volkswagen najdôležitejším 
modelom od čias prvého 
VW Golf. Tiež totiž signalizuje 
štart novej éry a je nosičom 
myslenia „nového“ Volkswagenu. 
Zároveň naznačuje, čo môžeme
od rodiny ID čakať v budúcnosti. 
Takže nie, vôbec nemá dôvod 
cítiť sa pod tlakom. 
My sme na ID.3 už jazdili. 
Asi tušíte, ako to celé dopadlo.
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VW ID.3:
Veľké ako Golf.

Obratné ako up!
Priestranné  
ako Passat.

S odpichom  
podobným GTI.
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20 Predstavenie

Ako doma
Volkswagen ID.3 je vďaka svojej koncepcii nečakane 
priestranný. Vzadu má takmer rovnako veľa miesta ako 
Passat. Keďže tu nie je radiaca páka ani výfuk, podlaha auta 
je plochá a v stredovej konzole zostalo veľa miesta na šikov-
né odkladacie priestory. Atmosféra v kabíne je príjemná. 
Minimum ovládacích prvkov vytvorilo hrejivý, útulný pocit. 
Ako doma. Rovnako ako doma, aj v ID.3 máte do veľkej mie-
ry vo svojich rukách, ako si interiér farebne zariadite. K dis-
pozícii je konzervatívna a elegantná čierna. Alebo by ste 
možno radi vyskúšali život s bledším interiérom a s bielym 
volantom? Alebo pridajme ešte tmavomodrú či oranžovú! 
Sedadlá sú čalúnené príjemnou vzdušnou textíliou.

Minimalizmus
Centrálnym nervovým systémom auta je veľká 

dotyková obrazovka. Ovláda sa podobne ako smar-
tfón, pričom vybrané úkony zvládnete mávnutím 

ruky. Doslova – len tak, v priestore pred obrazovkou. 
V aute nenájdete takmer žiadne fyzické tlačidlá – 

nahradili ich dotykové plôšky. Osvetlenie, klimati-
záciu a hlasitosť ovládate dotykom. Rovnako tak aj 
vyhrievanie sedadiel – stačí dvoma prstami ťuknúť 

po plôške pre klimatizáciu. Mnoho funkcií môžete 
ovládať aj hlasovými pokynmi prirodzenou rečou. 

Auto sa s vami rozpráva tiež. Rečou a aj tenkým 
animovaným LED pásikom ID. Light pod oknom.

Edícia ID.3 1ST 
má na pedáloch 
piktogramy Play 
a Pause. Vtipné! 
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A teraz kam? 
 

Špeciálny Head-up displej 
premieta do vášho zorného 

poľa dôležité údaje jazdy ako 
rýchlosť, varovania a navigač-

né pokyny. Novinkou je systém 
rozšírenej reality, ktorý premieta 

animované piktogramy akoby pria-
mo do prostredia pred vami. 

Inteligentná jazda
 

Radiacu páku nahradil volič jazdného režimu. Je rovno za volantom, aby 
neuberal z odkladacích priestorov. Auto sa ovláda klasicky, dvoma pedálmi. 
Je tu však aj režim B, ktorý maximalizuje brzdenie motorom, pri ktorom sa 

vám dobíja batéria. Je tu aj eko asistent, ktorý inteligentne reguluje 
túto rekuperáciu. Bežne využíva plachtenie, ale pred rých-

lostnými obmedzeniami, dedinami, zákru-
tami alebo prekážkami začne 

automaticky brzdiť. 
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22 Predstavenie

Od podlahy
Batéria v podlahe, žiadna prevodovka 
a malý elektromotor vzadu. ID.3 nepo-
trebuje veľké chladiče ani výfuk. Preto na 
pôdoryse Golfu ponúka vnútorný priestor 
podobný Passatu. Zadný náhon umožnil 
oslobodiť predné kolesá od polosí. A keďže 
pod prednou kapotou nie je veľký motor, 
dokážu sa vytočiť do extrémneho uhla. ID.3 
je vďaka tomu obratné ako maličký VW up!.
Umiestnenie batérie dáva modelu ID.3 
veľmi nízke ťažisko a perfektné rozloženie 
hmotnosti medzi nápravami – 50 : 50. To 
mu spolu s nápravami typu McPherson 
vpredu a multilinku vzadu dodáva vynika-
júce jazdné vlastnosti. 
Zadný náhon má ďalšiu výhodu: trakciu. 
Okamžitý záťah elektromotora dokážu 
lepšie preniesť na cestu zadné kolesá.
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Predstavenie 23Predstavenie 23

Vreckový motor
Elektromotor ID.3 sa zmestí 
do športovej tašky. Napriek 
tomu má impozantné para-
metre: výkon 150 kW (204 k) 
pri 16 000 otáčkach a krútiaci 
moment 310 Nm. Okamžite. 
Od nula otáčok.

Tri veľkosti
Volkswagen ID.3 je 
dostupný s dvoma 
veľkosťami batérie: 
58 kWh s dojazdom 
426 km a 77 kWh 
s dojazdom 549 km. 
Neskôr príde 
na trh aj tretia 
verzia s menšou, 
45 kWh batériou 
a dojazdom 
okolo 330 km.

Tri veľkosti
Volkswagen ID.3 je 
dostupný s dvoma 
veľkosťami batérie: 
58 kWh s dojazdom 

s dojazdom 549 km. 

Tri veľkosti

Rotor

Stator

Cievky

Uloženie motora

Pomocné uloženie
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Súčasť 
výbavy: 
kuchyňa
Predstavujeme vám 
Volkswagen Caddy California: 
stelesnenie toho, čo si značka 
Volkswagen Úžitkové vozidlá 
predstavuje pod dokonalým 
kompaktným obytným 
vanom. Vďaka novému Caddy 
California si so sebou na výlet 
môžete zobrať aj vlastný 
hotel, pričom o program 
v televízii sa vám postará 
miestna príroda. 

Volkswagen Caddy California vznikol ako nástupca 
multifunkčného Caddy Beach. Novinka však berie svoj 
základ z najnovšej generácie VW Caddy. To znamená, že 
prináša popri nových nápadoch a možnostiach, ako si 
užiť pobyt v prírode, aj najnovšiu dávku bezpečnostných 
a asistenčných systémov.
Caddy California vychádza z novej, piatej generácie 
modelu Caddy. Platforma MQB prvýkrát ukázala, že si 
poradí aj s kempingovým automobilom. Caddy je totiž 
prvý úžitkový model VW, ktorý je na nej postavený. 
Prečo? Aby mohol byť bezpečnejší, tuhší, modernejší 
a priestrannejší. Práve to posledné sa v modeli ako 
je Caddy zíde. Najmä ak si v ňom chcete napríklad aj 
navariť. 
Caddy California je premyslený do posledného detailu, 
vyvinutý nanovo a má nový dizajn. Predstavuje niečo 

medzi kompaktným vanom a inteligentne koncipova-
ným kempingovým automobilom. Myslí presne na tie 
drobnosti, ktoré urobili z doterajších modelov California 
postavených na báze VW Transporter najúspešnejší 
kempingový automobil na svete. V roku 2019 sa ozna-
čenie California preniesla z Transportera aj na Crafter. 
Teraz sa kruh uzatvára a Caddy California ukazuje, že 
veľké veci môžu vzísť aj z kompaktného balenia. 
Caddy California prichádza v dvoch dĺžkach: 4 501 mm 
alebo 4 853 mm (dlhšia verzia bude dostupná v roku 
2021). Zadná časť kabíny obsahuje do posledného 
detailu premyslené kempingové vybavenie. K nemu 
patrí aj nová, sklopná posteľ. Konštrukcia s tanierovými 
pružinami a kvalitným matracom poskytuje rovnako 
dobré pohodlie na spanie ako postele v modeloch T6.1 
California a Grand California. 

24 Predstavenie
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Nemyslite si, že budete musieť spať so skrčenými nohami. Posteľ má totiž dĺžku až 1 980 mm. Pre dostatočný komfort na rozvaľovanie 
máte k dispozícii aj 1 070 mm na šírku. Zložená sa pritom skráti na jednu tretinu a spočíva nad batožinovým priestorom. Sedadlá na 
rozdiel od predchodcu nie sú súčasťou postele a tak ich môžete jednoducho vybrať a získať ešte viac úložného priestoru.

Predstavenie 25

24-28_VW Caddy California.indd   25 10/30/20   4:37 PM



Dobrú chuť!
Našli ste v lese chutné hríby? Najlepšia omáčka bude 
z čerstvých a vďaka voliteľnej mini kuchynke si ju môžete 
spraviť priamo v Caddy California. Je ukotvená na ľavej 
stene batožinového priestoru pod posteľou a pri otvo-
rených dverách batožinového priestoru sa dá vytiahnuť 
von. A keď vám nepraje počasie, môžete ako strechu po-
užiť veľké, dohora výklopné dvere batožinového priesto-
ru. Sú ukotvené dosť vysoko, takže sa pod nimi môžete 
smelo vystrieť.

Dobré ráno!
Na želanie sa dá Caddy California nakonfigurovať aj s veľ-
kým panoramatickým strešným oknom. Sklenené okno 
s plochou 1,4 m2 v noci umožňuje pohľad na hviezdnu 
oblohu a ráno umožní slnečným lúčom, aby vás jemne 
prebrali zo spánku. Konštruktéri značky Volkswagen 
Úžitkové vozidlá zdokonalili praktický systém odkladacích 
vreciek na zadných bočných oknách, do ktorých sa dajú 
na každú stranu uložiť predmety s hmotnosťou až do 5 
kilogramov. Rovnako bol zdokonalený aj systém zatem-
nenia kabíny zo svetlých textilných závesov. V bočných 
oknách vpredu a v zadnom okne sa pripevňujú záclony 
s neutrálnym dizajnom pomocou všitých magnetov. 
Odkladacie vrecká pri tom zatemňujú zadné bočné okná. 
Na prednom a panoramatickom strešnom okne sa okrem 
magnetov využívajú na uchytenie záclon aj ďalšie upev-
ňovacie prvky.

Príjemná realita
Isto ste to zažili: romantické predstavy o kempovaní 
v prírode sa rozplynú v momente, keď získate pozor-
nosť komárov a iného otravného hmyzu. Nové vetracie 
nadstavce s integrovanými sieťkami proti hmyzu na okná 
vo dverách vodiča a spolujazdca – bezpečne zachytené 

medzi rám okna a sklo –nedovolia, aby vám do kabíny 
nalietali neželaní návštevníci, ktorí sa väčšinou nevedia 
správať. 

Rozbaľte to!
Ešte stále vám nestačí? Nevadí. Caddy California má čím 
prekvapiť. Keď chcete naozaj veľkolepý výlet aj s celou 
rodinou, ideálnym riešením je stan. Ale nie hocijaký: taký, 
ktorý sa dá pripojiť ku Caddy California! Stan, ktorý je 
v ponuke doplnkového príslušenstva, je modulárny. To 
znamená, že sa dá rozšíriť o ďalšiu miestnosť na spa-
nie. Tá natoľko zväčšuje obytný priestor, že poskytuje 
dostatok miesta pre rodinu aj s kempingovým výstrojom. 
V takomto prípade môžu dve osoby spať v kabíne vozidla 
a dve ďalšie v stane. Vďaka nosnej konštrukcii z nafuko-
vacích hadíc sa stanová zostava dá rýchlo a jednoducho 
postaviť. Veľké plochy okien – ktoré sa dajú aj úplne 
otvoriť – počas dňa privádzajú do vnútra veľa svetla. Prí-
strešok sa dá zložiť aj mimo auta ako voľne stojaci stan.

Moderné zábavky
Vďaka MQB do modelu Caddy prenikli nové technológie, 
pričom verzia California ich má samozrejme tiež. Vodič 
sa pri jazde díva buď na klasické budíky, alebo po novom 
aj digitálny prístrojový štít „Digital Cockpit“ s vysokým 
rozlíšením a niekoľkými režimami zobrazenia. Hlavný 
dotykový displej kabíny má uhlopriečku až do 10 palcov. 
Spojenie digitálneho kokpitu a vrcholnej verzie navi-
gácie Discover Pro vzniká nové, digitálne zobrazovacie 
a ovládacie rozhranie „Innovision Cockpit“. Volkswagen 
Caddy California má zabudovanú eSIM kartu, ktorá mu 
umožňuje prístup na mobilné online služby a funkcie 
Volkswagen We. Môžete teda sledovať online dopravné 
spravodajstvo, počasie či ceny pohonných hmôt. Nové 
Caddy California je tak „always online“.

26 Predstavenie

Nechajte sa viesť
Svet digitálnych služieb pre model 
Caddy California zahŕňa aj novú, 
bezplatnú aplikáciu „California 
on Tour“. Aplikácia, vyvinutá pre 
smartfóny s operačnými systéma-
mi Apple a Android, poskytuje na-
príklad informácie o kempingoch 
a odstavných miestach, obcho-
doch v kempingoch, staniciach na 
čerpanie vody a vyprázdňovanie, 
rozličných aktivitách na voľný čas 
(ako sú pamätihodnosti a poži-
čovne bicyklov) alebo o technike 
modelu Caddy California. Aplikáciu 
môžu využívať všetci majitelia 
kempingových automobilov značky 
Volkswagen Úžitkové vozidlá.
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Novú mini kuchynku tvoria dve zásuvky. V hornej je 
namontovaný plynový varič s jedným horákom 

a zástenou proti vetru. V spodnej zásuvke je priehradka 
na príbory a ďalší odkladací priestor na kuchynské 
riady a zásoby potravín. V zadnej časti kuchynky je 

zabudovaná bezpečne uzavretá schránka (s odvetraním 
zospodu) na jednu plynovú fľašu (náplň cca 1,85 kg). 
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Pod dohľadom
K novým technologickým lahôdkam modelu Caddy Cali-
fornia patria inovatívne asistenčné systémy ako „Travel 
Assist“ – systém na čiastočne automatizovanú jazdu 
v celom rozsahu rýchlosti. Rovnako inovatívny je aj asis-
tenčný systém „Trailer Assist“ na pohodlné čiastočne au-
tomatizované cúvanie s prívesom. Celkovo je pre model 
Caddy California k dispozícii až 19 rozličných asistenčných 
systémov. Mnoho z nich sa do Caddy dostalo vďaka no-
vému elektronickému posilňovaču riadenia. Ten zároveň 
pridáva vodičovi na komforte a znižuje spotrebu paliva.

Čisté motory
Nemusíte sa báť znečistenia ovzdušia, ani keď ste v prí-
rode. Caddy California má pod kapotou tie najčistejšie 
motory TDI. Vďaka dvom katalyzátorom SCR a dvojitému 
vstrekovaniu AdBlue sú oxidy dusíka (NOX) vo výfukových 
plynoch oproti predchodcovi výrazne nižšie. Pri spustení 
predaja bude na výber motor 2.0 TDI v dvoch výkonových 
variantoch s 55 kW (75 k) a 90 kW (122 k). Tradične vy-
sokú účinnosť motorov TDI v prevádzke ďalej umocňuje 
nový dizajn karosérie modelu Caddy California. Napriek 
tomu, že na prvý pohľad tak nevyzerá, je koeficient ae-
rodynamického odporu len 0,30 – čo predstavuje etalón 
v tejto triede vozidiel. Zákazníci, ktorí chcú kempovať 
mimo asfaltovaných ciest, si môžu objednať model Cad-
dy California aj s pohonom všetkých kolies 4MOTION.

Nový osvetľovací 
systém s plynulo 
regulovateľnými 
bodovými LED svetlami 
svojim teplým bielym 
svetlom umožňuje 
individuálne osvetlenie 
postele, pri vyklope-
ných dverách batožino-
vého priestoru ďalšie 
LED svetlá osvetľujú 
vonkajší priestor. 

28 Predstavenie

Dve skladacie stoličky 
a kempingový stolík 

– ľahké a praktické 
klasické prvky 

modelov California 
– sa dajú rýchlo uložiť 

do osobitného vaku 
pod posteľou. 
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MPV ešte žije!
Približne pred rokom sme boli na statickej prezentácii nového 
Volkswagenu Caddy. Asi tušíte, prečo jazdy prichádzajú až teraz.  
Ale oplatilo sa čakať. Caddy oživuje segment, ktorý pomaly vymiera.

Text: Juraj Hrivnák    Foto: archív

Výraznejšie línie, lepšia aerodynamika a modernejší vzhľad 
vďaka pekným LED svetlometom - to všetko charakterizuje 
novú, piatu generáciu Volkswagenu Caddy.
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Caddy je dielom značky Volkswagen Úžitko-
vé vozidlá. Bude dostupný aj ako pracovná 
dodávka Caddy Cargo, ale úspechy určite 
zožne aj ako osobná verzia. Tá má totiž 
bližšie k vanu či dokonca MPV než k osob-
nej dodávke. Množstvo modernej výbavy, 
spracovanie interiéru, ponuka komfortných 
prvkov a asistenčných systémov posúvajú 
osobnú verziu Caddy do segmentu rodin-
ných MPV. Tých je na trhu čoraz menej, 
prípadne sa transformujú na SUV alebo 
crossovery s oveľa menšou úžitkovou hod-
notou. Caddy sem prichádza robiť poriadok 
a ukazuje, že MPV ešte majú čo povedať.

MQB zázrak
Nový VW Caddy sa chce priblížiť k osobným 
modelom. Na to mu poslúži platforma MQB, 
ktorá podporuje mnoho moderných techno-
lógií. Dostal teda priamejšie riadenie s elek-
tronickým posilňovačom, ktoré mu umož-
nilo adoptovať nové asistenčné systémy, 
využívajúce zásahy do riadenia. Caddy teda 
môže mať po novom Lane Assist či asistent 
manévrovania s prívesom. Taktiež dostal 
vylepšenú prednú nápravu a úplne novú tuhú 
zadnú nápravu s panhardskou tyčou a vinutý-
mi pružinami miesto listových. Tá využíva dve 
vodiace ramená na mäkších silentblokoch, 
čo má opäť prispieť k vyššiemu komfortu 
a aj stabilite. Takáto náprava poskytuje autu 
nielen vyšší komfort a nižšiu mieru hluku, ale 
má aj menšiu konštrukčnú šírku, vďaka čomu 
sa podarilo rozšíriť priestor medzi vnútornými 
blatníkmi v nákladnom priestore tak, že sa 
tam zmestí aj europaleta na šírku.
Dĺžka karosérie je teraz 4 501 mm, čo je ná-
rast až o 93 mm. Rázvor narástol o 73 mm na 

výsledných 2 755 mm. Výška karosérie klesla 
o 25 mm, ale nebojte sa. Nákladový priestor 
je napriek tomu vyšší o 7 mm (1 273 mm). 
Jednou z najzásadnejších zmien je však šírka 
1 855 mm, ktorá je teda väčšia až o 62 mm. 
Nákladový priestor tak narástol až o 50 mm 
na šírku (1 606 mm), pričom medzi podbeh-
mi sa priestor v porovnaní s predchodcom 
zväčšil až o 60 mm. Zadný nakladací otvor je 
širší o 51 mm (1 234 mm). Maximálny objem 
nákladného priestoru “krátkeho” Caddy je 
3,3 m3.
Do modelu Caddy Maxi, ktorého rázvor 
je predĺžený o 215 mm, zmestíte až 4 m3 
nákladu. Ten sa však verejnosti predstaví 
neskôr. Môžeme však uviesť, že dĺžka ložného 
priestoru je 2 150 mm a celková dĺžka auta je 
4 853 mm.

Golf Plus Extra
Interiér Caddy si berie príklad z Golfu. 
A nielen dizajnom. Za príplatok ponúka plne 
digitálny Innovision Cockpit, ktorý tvoria 
dva veľké displeje. Má zabudovanú eSIM 
kartu, takže v ňom môžete využívať služby 
We Connect, ktorá zahŕňa online dopravné 
spravodajstvo, ceny pohonných hmôt, poča-
sie a ďalšie užitočné informácie online vďaka 
zabudovanej eSIM. Samozrejme, na palube 
je aj konektivita cez Android Auto či Apple 
CarPlay. V súvislosti s tým oceníte aj šikovnú 
priehradku v stredovej konzole na bezdrôtové 
nabíjanie telefónu. 

Na ceste
Spoza volantu sa nám zdal Caddy príjemný, 
pretože sa v ňom veľmi dobre sedí. Ergo-
nomické sedadlá sú pohodlné a volant sa 

dá nastaviť v naozaj veľkom rozsahu, a to 
výškovo aj pozdĺžne. Pozícia za volantom je 
teda vynikajúca. 
Motor 2.0 TDI Evo je kultivovaný na voľno-
behu aj za jazdy. Testovali sme najvýkonnejší 
variant s výkonom 90 kW (122 k) a krútiacim 
momentom 320 Nm. Ak máte obavy, či sú to 
dostatočné parametre, tak vás upokojíme. 
Krútiaci moment je dostatočný. Výkon vyu-
žijete iba v oblasti maximálnych otáčok a pri 
jazde vysokou rýchlosťou na diaľnici. Tam 
vám však pomôže lepšia aerodynamika.
Pri jazde si rýchlo všimnete lepšie odhluč-
nenie od kolies aj aerodynamiky. Riadenie 
nemá „mŕtve zóny“ a vďaka rýchlejšiemu 
prevodu nie je potrebné toľko rúčkovať na 
volante. Jazda v Caddy by sa dala zhrnúť na-
sledovne: je to ako veľké MPV. Vďaka novým 
bezpečnostným a asistenčným systémom, 
väčšiemu komfortu a kultivovanejšiemu 
podvozku sa ho nemusíte báť používať ako 
jediné auto v rodine. V ponuke má aj pohon 
4Motion, neskôr pribudne benzínový motor 
1.5 TSI a dokonca aj motor 1.5 TGI spaľujúci 
zemný plyn. Ten má zo všetkých najvyšší 
výkon: 96 kW (130 k).
Tie dobré veci v Caddy zostali. Obrovský 
priestor na palube, zvýšená pozícia za 
volantom, množstvo odkladacích priestorov 
a aj posuvné zadné dvere. Všetko je to však 
zabalené v modernejšom kabáte a v noci 
svieti Caddy na cestu skvelými výkonnými 
LED svetlami. Stále je to robustný pracant 
s dobrou nosnosťou a úžasnou variabilitou, 
ktorý poslúži rovnako dobre náročnej rodine 
ako podnikateľovi. Technologickou a bezpeč-
nostnou výbavou sa konkurencii vzdialil na 
míle. 

Interiér nového Caddy sa výrazne inšpiroval osobnými modelmi 
Volkswagenu - menovite modelom Golf. Aj tu môžete mať  
za príplatok digitálny kokpit a plnú konektivitu.

Panoramatické strešné okno má plochu až 1,4 m2.  
Má špeciálnu úpravu, ktorá filtruje prienik infračervených 

lúčov, takže sa s ním kabína na slnku neprehrieva.
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Hľadanie dokonalého 
zvuku elektromobilu
Od júla 2019 musí byť 
súčasťou povinnej výbavy 
elektromobilov taktiež 
generátor zvuku. Ako by 
teda mal zvuk elektromobilu 
znieť, aby bol bezpečný 
a súčasne bol príjemný 
pre ostatných účastníkov 
cestnej premávky? Odpoveď 
sa dozvieme na návšteve 
u odborníkov na zvuk 
automobilky Volkswagen.

Text: Philip Bittner    Fotografie: Volkswagen

Prenesme sa späť do roku 2018. Do predstavenia 
prvého člena rodiny ID. zostáva ešte dosť veľa času. 
Na vonkajšej testovacej trati automobilky Volkswagen 
vo Wolfsburgu je dosť rušno. Je tu počuť nielen hluk 
prechádzajúcich automobilov, ale ďaleko viac zvuky od 
zvieracích susedov. Hneď pri retenčných nádržiach na 
vodu určenú pre prevádzkové účely v blízkosti meracie-
ho priestoru s dĺžkou približne 600 metrov sa nachádza 
niekoľko husí, ktoré sa tu zastavili na svojej ceste na 
juh a gágajú, že je to počuť na míle ďaleko. „Meranie by 
teraz naozaj nebolo jednoduché“, hovorí Dr. Ingo Hapke, 
vedúci akustického tímu automobilky Volkswagen, 
a smeje sa. Je dobre, že dnes je už všetko uložené naprí-
klad na pevnom disku meracieho počítača a prototypu 
modelu ID.3, ktorý sa má predstaviť v roku 2019 a ktorý 
pokojne odpočíva pod ochrannou plachtou.

Len pred chvíľou tu budúci člen rodiny automobilov ID. 
absolvoval niekoľko kôl. Experti na meranie zvuku zno-
vu a znovu prechádzali meracím zariadením uprostred 
meracej trasy, ktoré je vybavené niekoľkými mikrofón-
mi na statívoch. Nie celkom nepočuteľne, ako súčasné 
elektromobily, ale s tajomným zvukom, ktorý už dnes 
model ID.3 sprevádza.

Nový zvuk elektromobilu podľa 
nariadenia Európskej únie
Základom je nové nariadenie Európskej únie, ktoré vstú-
pilo do platnosti 1. júla 2019. Podľa neho musí byť v no-
vých typoch hybridných vozidiel využívajúcich pohon na 
elektrinu, ako aj v čistých elektromobiloch, inštalovaný 
akustický výstražný systém (AVAS – Acoustic Vehicle 
Alerting System) pre ochranu ostatných účastníkov pre-
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mávky. Pritom platí celý rad ustanovení. Zvuk, pre ktorý 
je v zákone použitý termín „Trvalá akustická výstraha“, 
musí byť závislý od rýchlosti jazdy. Chodci alebo cyklisti 
by tak mali byť schopní podľa zvuku určiť, či elektromo-
bil zrýchľuje alebo spomaľuje. Pri cúvaní potom postačí 
neprerušovaný tón. Nariadenie Európskej únie navyše 
definuje aj intenzitu zvuku v rôznych vzdialenostiach od 
vozidla a taktiež frekvenčný posun, ktorý môže vydá-
vaný zvuk mať. Od rýchlosti 20 km/h sa bude intenzita 
zvuku pomaly znižovať, pretože nad touto rýchlosťou 
bude zvuk vydávaný odvaľovaním pneumatík natoľko 
hlučný, že ďalší akustický signál už nebude potrebný.
Ako by mal teda elektrický Volkswagen budúcnos-
ti znieť? „Priateľsky a decentne“, odpovedá Hapke. 
A samozrejme taktiež nezameniteľne, ako Volkswagen. 
Technický zvuk jednotlivých modelov sa prirodzene líši. 
ID. má vlastný charakter, ktorý zvukoví experti chcú 
svojou prácou zdôrazniť. Ingo Hapke a jeho spolupra-
covníci pritom musia pri vývoji zvuku neustále hľadať 
kompromis tak, aby splnili všetky zákonné predpisy 
a aby zvuk súčasne znel príjemne a nezameniteľne.

Ako znie zvuk  
elektromobilu budúcnosti?
Jedným z nich je diplomovaný konštruktér Michael 
Wehrmann, ktorý v spoločnosti Volkswagen pracuje od 
roku 2011 ako zvukový aplikačný technik. Pri modeloch 
e-up! a e-Golf, ktoré možno na prianie vybaviť systé-
mom e-Sound, sme sa orientovali na zvuk spaľovacieho 
motora, hovorí Wehrmann. Pri rodine automobilov ID. 
by však mal zvuk znieť inak – mal by evokovať elektrizu-
júcu budúcnosť. „Pre mňa je dôležité, aby zvuk kontinu-
álne charakterizoval stroj, ktorý je v činnosti – podobne 
ako veľké ventilátory“, hovorí Ingo Hapke. Výzvou pre 
zvukových expertov spoločnosti Volkswagen je, ako 
príjemne a nenásilne preniesť čisto osobnostné výrazy 
a pocity do akustickej podoby. „Pracujeme viac s výraz-
mi ako je tonalita, drsnosť, harmónia, zreteľnosť alebo 
ponurosť“, vysvetľuje Wehrmann.
Inšpiráciu pre zvuk budúcnosti čerpajú zvukoví experti 
napríklad z akustických prejavov vozidiel použitých 
vo filme, ako je Podracer zo Star Wars alebo tiež zo 
všedných zvukov ako vydáva električka, prípadne tiež 

z prírody. „Zdroje zvuku môžu mať syntetický pôvod, ale 
môžu taktiež pochádzať z reálnych nahrávok“, hovorí 
Wehrmann, ktorý pri hľadaní zvuku používa namerané 
dáta, inštrumentálne nahrávky aj syntetizátor.

Vývoj na notebooku –  
meranie vo vozidle
Pôvodcom zvuku elektromobilu však nie je iba jeden 
zdroj. Zvukový aplikačný technik Michael Wehrmann 
komponuje na svojom notebooku, ako by vytváral 

Odborníci na akustiku 
automobilky Volkswagen 
môžu zvuk vydávaný v pre-
vádzke testovať v externej 
zvukovej hale. Na testovacích 
valcoch je pritom možná  
simulovaná jazda rýchlosťou 
až 300 km/h. Zvukoví experti 
skúšajú vzájomné spolupôso-
benie zvuku vydávaného 
elektromobilom a ďalších 
zvukov vydávaných vozidlom. 
Najdôležitejším kritériom je 
však dodržanie zákonom 
stanovených hodnôt.

Zvukové odrazy 
v exteriérovej akustickej 
hale sú minimalizované 
pomocou špeciálneho 
obloženia. Vzniká tak 
priestor s mimoriadnymi 
vlastnosťami ako je 
veľmi nízka úroveň hluku 
pozadia, ktorá umožňuje 
presné merania.
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skladbu s viacerými hudobnými nástrojmi. Pre tento 
účel si vyvinul vlastný software – CarSoundDesigner. 
S jeho pomocou môže simulovať zvuk pri prevádzke 
vozidla. Na Wehrmanovom pracovisku to niekedy vyzerá 
ako pri hracej konzole. Expert na zvuk ovláda program 
CarSoundDesigner okrem iného pomocou plynového 
pedála a volantu, tak ako je to bežné pri hraní automo-
bilových pretekov na počítači. Vďaka softwaru môže 
Michael Wehrmann počúvať zvuk bez automobilu, 
hodnotiť tak kvalitu zvuku a predpovedať, či je pri danej 
úrovni hlasitosti potrebné zvýšiť vlastný frekvenčný 
rozsah. Počítačový program zahŕňa taktiež akustické 
vlastnosti karosérie, ktoré boli určené detailným mera-
ním. Pre ďalšie ladenie sa následne prechádza na jedno 
celkom unikátne miesto na území areálu vo Wolfsburgu 
– do exteriérovej zvukovej haly.
Keď sa za vami zabuchnú približne 50 centimetrov 
hrubé dvere pripomínajúce trezor, okamžite to vnímate 
svojím sluchom. Tento priestor, ktorý je približne 23 
metrov dlhý, 19 metrov široký a 6 metrov vysoký, je 
však iný. Strop aj steny sú obložené materiálom, ktorý 
pohlcuje zvuk a minimalizuje tak odrazy zvukových vĺn. 
Na ušné bubienky dolieha ľahký tlak. Vládne tu ticho.

Zvuk budúceho elektromobilu  
znie príjemne a decentne –  
a je to nezameniteľný Volkswagen
Uprostred haly sa nachádza testovacia valcová stolica, 
ktorá dokáže simulovať jazdu rýchlosťou až 300 km/h. 
Experti na akustiku spoločnosti Volkswagen sa nej ďalej 
vyvíjajú zvuk, ktorý najskôr vytvorili na počítači. Tu si 
totiž môžu overiť, či ich predstavy o zvuku fungujú aj 
na reálnom vozidle. K tomu sú tu pred i za automobi-
lom umiestnené taktiež mikrofóny na statívoch, ktoré 
sú uprostred vybavené jemne drevenými doštičkami 
simulujúcimi ľudskú hlavu, a vytvárajú tak u chodcov 
stereofónne vnímanie zvuku. Na mieste spolujazdca je 
na testovacom modeli navyše usadená plastová ľudská 
figurína. Tá má umelé uši a môže tak presne merať, ako 
pôsobí zvuk na pasažierov v interiéri vozidla. „Práca v ex-
teriérovej zvukovej hale predstavuje dôležitý vývojový 
krok. Tu môžem bezprostredne reagovať na výsledky 
meraní, meniť veci v programe CarSoundDesigner, nahrať 
ich do flash pamäte pomocou riadiacej jednotky v auto-
mobile a znovu overiť,“ hovorí Michael Wehrmann.

Finálnemu zvuku predchádza  
nespočet meraní
Znovu a znovu merať, testovať a ďalej vyvíjať – hľadanie 
dokonalého zvuku elektromobilu je časovo veľmi ná-
ročná práca, ktorá pritom nevyplýva výhradne z objek-
tívnych výsledkov meraní. Akustickí experti uskutočnili 
nespočet vlastných skúšok a spoliehali sa pritom na 
vlastný sluch a vlastné skúsenosti, testovali účinky za 
pomoci dobrovoľníkov a skúšali reakcie účastníkov pre-
mávky na najrôznejšie zvuky. „Svoju rolu hrá samozrej-
me aj počasie“, dodáva Ingo Hapke. Snehová čľapkanica 
odráža zvukové vlny intenzívnejšie, súvislá snehová 
pokrývka ich naopak tlmí. Akustickí experti spoločnosti 
Volkswagen však musia zobrať do úvahy taktiež vzá-
jomné pôsobenie medzi jednotlivými elektromobilmi. 
Nesmie vzniknúť žiadne prekrývanie spôsobené zvukmi 
áut, ktoré by mohlo spôsobiť nepríjemné situácie. „Sú-
časne pracujeme na počítači aj na jazdiacom automo-
bile – práca akustického technika je vďaka tomu veľmi 
zaujímavá“, hovorí Ingo Hapke a pozýva ku krátkej jazde 
po území areálu výrobnej fabriky.

Zvukový aplikačný technik spoločnosti Volkswagen Michael 
Wehrmann vyvinul vlastný software „CarSoundDesigner“, 
s pomocou ktorého komponuje zvuk elektromobilu budúcnos-
ti. Pomocou notebooku, volantu a pedálu akcelerátoru môže 
ešte pred testom v automobile vyskúšať, ako bude zvuk znieť.

Pre vývoj dokonalého 
zvuku sú nevyhnutné 
rôzne meracie metódy. 
Tieto dva mikrofóny sú 
pripevnené na oddeľo-
vaciu doštičku z dreva 
a simulujú stereozvuk 
tak, ako by bol vnímaný 
naším mozgom.
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Golf 
– Ikona 

v digitálnej 
dobe

Už vyše 45 rokov píše Golf  
históriu úspechu. Je ikonou  

a ako taký je nezameniteľný.  
Platí to aj pre Golf ôsmej generácie. 

Jeho výrazný charakter zostal 
zachovaný, no jeho DNA  

je prispôsobená dnešnej dobe 
a budúcnosti. Dokumentuje to 
nielen ešte dynamickejší dizajn 

a rozmanitá ponuka pohonu.  
Aj v oblasti technických inovácií 

a komfortu Golf vytvára nové  
meradlá vo svojej triede.

Text: Redakcia loved GmbH    Foto: Volkswagen
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Dotykové tlačidlá 
pre osvetlenie a mul-

tifunkčný volant 
s tlačidlom voliteľ-

ného hlasového 
ovládania kompleti-

zujú digitálny kokpit. 
Pod displejom 

infotaimentu sú 
dotykové posúvače 

na nastavovanie 
klimatizácie.

Digitálny kokpit
Po nasadnutí je okamžite zrejmé, aký 
veľký skok spravil Golf do modernej doby. 
Digitálny združený prístroj a displej online 
systému infotainmentu splývajú do digitál-
neho kokpitu. Obidve obrazovky sú spojené 
do jedného celku veľkej šírky spoločným 
obkladom. Tu Volkswagen vyťahuje všetky 
tromfy. Dotykové plochy a voliteľné hlasové 
ovládanie umožňujú intuitívne ovládanie. 
„Digitálne pracovisko“ sa dá ďalej rozšíriť 
na Innovision Cockpit voliteľným špičko-
vým navigačným systémom „Discover Pro“ 
s uhlopriečkou displeja 25,4 centimetra. To 
predstavuje nóvum v tejto cenovej kategó-
rii. Zobrazenia na displejoch sa dajú perso-
nalizovať v širokom rozsahu. Individuálne 
nastavenia sa dajú uložiť nielen vo vozidle 
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ale aj v osobnom cloude. Pri zmene vodiča 
alebo vozidla sa tieto dáta dajú jednoducho 
prevziať. Ak to isté vozidlo používa viacero 
osôb, napríklad v rodine, môže si každý vo-
dič priamo vyvolať svoje individuálne nasta-
venia. Okrem toho je možné dáta prevziať 
do iného automobilu značky Volkswagen 
s rovnakým digitálnym vybavením. 

Konektivita na vysokej úrovni
Navyše Golf je sériovo vybavený jednotkou 
Online-Connectivity-Unit (OCU) s integro-
vanou kartou eSIM. To umožňuje vyvolať 
doplnkové aktuálne informácie z inter-
netu. Na displeji navigačného systému sa 
zobrazia pozdĺž trasy „Points of Interest“ 
ako reštaurácie, kaviarne a obchody vrátane 
hodnotenia a telefónnych čísel. Cez rozhra-
nie Bluetooth a pripojený smartfón si vodič 
môže napríklad rovno rezervovať stôl na 
večeru vo favorizovanej reštaurácii.
Golf je pritom nielen digitálnou komfortnou 
zónou, ale aj inovátorom, prinášajúcim novú 
úroveň bezpečnosti. Ako prvý model značky 
Volkswagen dokáže v rámci systémových 
hraníc komunikovať s inými vozidlami vo 
svojom okolí. Funkcia Car2X umožňuje 
priamu výmenu informácií o nebezpečných 
situáciách v blízkosti. Golf registruje do-
pravné signály a upozornenia vo vzdialenos-
ti 800 metrov a zdieľa ich s inými modelmi, 
podporujúcimi Car2X. Tu vzniká úplne nová 
kolektívna inteligencia.

Trvalo udržateľné technológie
No Golf toho dokáže ešte oveľa viac. 
Niektoré technológie sa dajú aktivovať 
aj dodatočne. Kto sa po kúpe rozhodne 
pre adaptívny tempomat (ACC), asistenta 
diaľkových svetiel (Light Assist), navigáciu 
alebo – vo vybraných európskych štátoch – 
pre hlasového asistenta Alexa, môže sa so 
svojim Volkswagen ID prihlásiť na portáli 
Volkswagen We a nechať si urobiť odplatnú 
aktualizáciu „We Upgrade“. Po nej sú prís-
lušné funkcie vo vozidle aktivované a dajú 
sa používať rovnako, akoby boli objednané 
priamo pri kúpe. To isté platí pre aktua-
lizácie softvéru a dopĺňanie aplikácií pre 
príslušný systém infotainmentu. Tým Golf 
zaručuje udržanie hodnoty, presahujúce 
zvyčajný životný cyklus vozidla.
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Komfort aj v druhom rade
Dôraz na komfort sa v modelovom rade Golf 
vzťahuje aj na druhý rad sedadiel. Tu spolu-
jazdcom nesmie nič chýbať. Po prvý raz je 
k dispozícii 3-zónová automatická klimati-
zácia Climatronic, takže aj spolujazdci vzadu 
si môžu sami nastaviť teplotu, ktorá im 
vyhovuje. Ambientné osvetlenie interiéru 
siaha aj do zadnej časti kabíny a vďaka 30 
nastaviteľným farbám prispieva k želanej 
nálade. Okrem toho ani v druhom rade se-
dadiel nechýba energia – dve rozhrania USB 
umožňujú nabíjanie koncových zariadení.
Golf je opäť vzorovým príkladom, ako 
Volkswagen mnohým ľuďom sprístupňuje 
inovatívne technológie a vysoký komfort-
ný štandard. Možnosti individualizácie sú 
ešte rozsiahlejšie. Už v základnej verzii má 
Golf systém štartovania bez kľúča „Keyless 
Start“. S voliteľnou funkciou „Mobile Key“ je 
dokonca klasický kľuč od vozidla nahradený 
kompatibilným smartfónom. „Mobile Key“ 
sa dá vygenerovať a aktualizovať prostred-
níctvom aplikácie „We Connect“. Tým sa 
ôsmou generáciou ikony otvára nová éra 
mobility.

Sériový digitálny 
kokpit môže byť 
doplnený voliteľným 
head-up displejom 
premietajúcim 
informácie priamo  
na predné sklo. 

Pri prevodovke DSG 
na prepínanie 

jazdných režimov 
slúži elektronicky 

prepojený volič 
(shift-by wire). 
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Globálna elektrifikácia
Krátko po spustení predaja modelu ID.3 predstavil Volkswagen  
ďalší automobil s elektrickým pohonom. SUV strednej veľkosti  
ID.4 má dôležitú misiu. Bude prvým celosvetovým elektrickým 
modelom Volkswagen, ktorý sa bude vyrábať na troch 
kontinentoch. Predávať sa začne koncom roka 2020.

Text: Kamil Pecho    Foto: Volkswagen
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Usporiadanie kompo-
nentov pohonu základnej 

verzie stavebnice MEB: motor 
s prevodmi a výkonovou elektronikou vzadu, 

batéria medzi nápravami, integrovaná nabíjačka 
a prvky tepelného manažmentu pohonu vpredu.

Rovnako ako ID.3, aj jeho väčší súrodenec využíva 
modulárnu stavebnicu elektromobility MEB koncernu 
Volkswagen. Na nej tím dizajnérov vytvoril vozidlo, kto-
ré má uhladený vzhľad bez zbytočných okrás a pritom je 
atraktívne a neutrálne z hľadiska špecifík „národného“ 
vkusu. Nebola to jednoduchá úloha, pretože ID.4 sa má 
vyrábať v rovnakej podobe pre európsky trh v Nemecku 
(Zwickau), pre severoamerický trh (Chattanooga, Ten-
nessee, USA) a pre najväčší – čínsky trh v závode Anting 
(pri Šanghaji).

Elektrická tvár
Základný prúdnicový tvar karosérie dlhej 4,58 metra 
(o 7 cm viac ako modernizovaný Tiguan), sa vyznačuje 
vysokou prednou časťou, typickou pre modely SUV 
značky Volkswagen. No predné čelo neobsahuje masku 

chladiča, nahrádza ju iba lesklá čierna lišta s logom 
medzi svetlometmi. Vzduch potrebný na chladenie 
komponentov pohonu a klimatizáciu kabíny vstupuje 
otvorom v nárazníku s výraznou kosoštvorcovou mriež-
kou. Dve zvislé štrbiny s čiernym rebrovaným obkladom 
na vonkajších okrajoch nárazníka privádzajú vzduch do 
predných blatníkov a vizuálne rozširujú karosériu, širokú 
1,85 m (bez vonkajších spätných zrkadiel).

Svetlo ako prvok dizajnu
Predné svetlomety sú štandardne z LED, na želanie 
výrobca montuje adaptívne svetlomety IQ.Light – LED 
Matrix. Denné svetlá, lemujúce svetlomety po obvode, 
sú pri vyšších verziách vybavenia prepojené svietiacou 
lištou, ktorú majú aj bohatšie vybavené verzie ID.3 
a bude sa opakovať aj pri ďalších členoch elektrickej 
rodiny Volkswagen. „Svetlo je nový chróm,“ hovorí 
šéfdizajnér Klaus Zyciora. „Práve pri elektrickom auto-
mobile svetlo hrá zvlášť veľkú rolu. Symbolizuje energiu 
a elektrinu, ale aj teplo a bezpečnosť. Svetlo je perfekt-
ným výrazom mobility budúcnosti“, dodáva dizajnér. Aj 
na zadnej časti ID.4 má svetlo dizajnovú funkciu, LED 
zadné skupinové svetlá so stmavenými krycími sklami, 
ktoré svojim tvarom kopírujú predné svetlomety, sú 
prepojené červenou svietiacou linkou.

Farba odľahčuje
Bočný profil karosérie charakterizuje vysoký pontón, 
ktorý sa smerom dozadu ďalej zdvíha a relatívne nízka 
plocha zasklených okien. Pomerne mohutný bočný 
profil pri výške 1,61 m pomáhajú maskovať rozmerné 
plastové obklady na spodnej časti dverí kontrastnej 
farby. Ešte elegantnejšie vyzerá ID.4 zboku s voliteľným 
kompletom Exterieur Style Paket (na obrázkoch) – stre-
cha a kryty vonkajších spätných zrkadiel sú čierne, kým 
zadné stĺpiky karosérie, oblúk strechy a pozdĺžne lišty 
strešného nosiča majú striebornú farbu. Veľké kolesá 
priemeru 20 alebo 21 palcov v kombinácii s čiernymi 
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obkladmi lemov blatníkov podporujú robustný vzhľad 
SUV. Spočiatku budú mať zákazníci na výber štyri meta-
lizované farby karosérie: modrú Blue Dusk, bielu Glacier 
White, žltú Honey Yellow a sivú Mangan Grey. Plas-
tové obklady v spodnej časti sú podľa farby karosérie 
lakované buď sivým odtieňom Grey Tech, alebo čiernou 
farbou. Pri pohľade zozadu je nápadným prvkom úzke 
zadné okno, zhora a zo strán lemované veľkým streš-
ným spojlerom s rozmernými bočnými nadstavcami. 
Rovnako nápadným prvkom je aj výrazný difúzor 
v zadnom nárazníku, ktorý má rovnako ako predný spoj-
ler, striebornú farbu. Tieto prvky nie sú samoúčelné, 
prispievajú k detailnej optimalizácii obtekania karosérie 
s koeficientom aerodynamického odporu 0,28. 

Veľkorysý priestor
Modulárna stavebnica elektromobility MEB pozitívne 
ovplyvnila priestorové pomery v kabíne. Dlhý rázvor 
2,77 m spolu s prednou stenou posunutou ďaleko 
dopredu umožnili vytvoriť kabínu „o číslo väčšiu“ – ako 
pri SUV vyššej veľkostnej kategórie. K tomu pristupuje 
absencia stredového tunela, z čoho profituje priestor 
na nohy prostredného cestujúceho na zadnom sedadle. 
Batožinový priestor má základný objem 543 litrov a dá 
sa sklopením zadných operadiel zväčšiť na 1 575 litrov 
(pri naložení po strop). Pri voliteľnom prvku vybavenia 
„Easy Open & Close“ majú dvere batožinového priestoru 
elektrické ovládanie, ktoré sa dá aktivovať pohybom 
nohy pod zadným nárazníkom. Prepravnú kapacitu SUV 
ďalej zvyšuje ťažné zariadenie, umožňujúce ťahať brzde-
ný príves do hmotnosti 1000 kg.

Digitalizované ovládanie
Koncepcia ovládania, ovplyvňujúca dizajn prístrojo-
vého panelu, je zhodná s menším modelom ID.3. Pred 
vodičom je kompaktný digitálny združený prístroj 
s uhlopriečkou 13,5 cm (5,3 palca) s troma poľami, ktorý 

môže prepínať pomocou dotykových plôch na sériovom 
multifunkčnom volante. Na pravom okraji displeja je 
umiestnený veľký kolískový prepínač na voľbu jazdných 
režimov. V strede prístrojového panelu je veľký doty-
kový displej pre navigáciu, telefón, médiá, asistenčné 
systémy a nastavenie vozidla. Podľa verzie vybavenia 
má uhlopriečku 25,4 cm (10 palcov) alebo až 30,5 cm 
(12 palcov). Na lište pod displejom sú umiestnené 
digitálne dotykové posúvače (Touch-Slider) na nastavo-
vanie hlasitosti a teploty. Ďalším dôležitým ovládacím 
prvkom je nový multifunkčný volant a hlasové ovládanie 
„Halo ID.“, ktoré rozumie mnohým formuláciám z bežnej 
reči (no iba vo vybraných jazykoch). Na zobrazovanie 
informácií okrem toho slúži aj signalizačné svetlo ID. 
Light pod predným oknom a voliteľný head-up displej 
s rozšírenou realitou, ktorý premieta smerové šípky na-
vigácie a ďalšie symboly na predné okno tak, že splývajú 
so skutočnosťou.

Štart s jednou verziou pohonu
ID.4 sa začína predávať v dvoch uvádzacích verziách, 
ktoré sa líšia vybavením, no majú zhodnú techniku – 
pohon zadných kolies a batériu s kapacitou 77 kWh 
(netto). Synchrónny elektromotor na striedavý prúd 
s permanentným budením má výkon 150 kW (204 k) 
a poskytuje maximálny krútiaci moment 310 Nm. Ten 
sa prenáša na kolesá prostredníctvom jednostupňo-
vého prevodu, ktorý znižuje jeho otáčky (max. 16 000 
min-1) približne na jednu desatinu. Prevodovka tvorí 
spoločný modul s diferenciálom zadnej nápravy. Pretože 
maximálny krútiaci moment je k dispozícii okamžite po 
rozbehu, ID.4 zrýchli z pokoja na tempo 100 km/h za 
8,5 sekundy. Maximálna rýchlosť je kvôli efektívnemu 
využitiu energie obmedzená na 160 km/h. Lítiovo-ió-
nová akumulátorová batéria je uložená v podlahe medzi 
nápravami, rovnako ako vo všetkých modeloch na 
báze MEB. Batéria má skriňu priehradovej konštruk-

Voliteľné svetlomety IQ.Light LED-Matrix  
obsahujú projekčné moduly s matricou  
z 11 LED, generujúcou adaptívne diaľkové svetlá.

Svetovou novinkou sú zadné svetlá 3D LED, obsahujúce 
po 9 plochých vodičov svetla usporiadaných v priestore 
a brzdové svetlá s výraznou grafikou písmena „X“.
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cie z pretláčaných hliníkových profilov s robustným 
obvodovým ochranným rámom, zospodu uzavretú 
vymeniteľnou podlahovou platňou. V spodnej platni sú 
vytvorené integrované kanály pre kvapalinový systém 
tepelného manažmentu (chladenie, resp. vyhrievanie). 
Batéria s rozmermi 140 x 130 x 14 cm obsahuje 12 mo-
dulov lítiovo-iónových článkov a má hmotnosť 493 kg. 
Kapacita 77 kWh umožňuje dojazd do 520 km (podľa 
WLTP). V roku 2021 modelový rad ID.4 rozšíri verzia 
s pohonom všetkých kolies dvoma elektromotormi 
a vyšším celkovým výkonom.

Všestranný podvozok
Konfigurácia podvozka je definovaná stavebnicou MEB. 
Vpredu má ID.4 tlmičové vzpery McPherson s vinutými 
pružinami, zadná náprava má viacprvkovú konštrukciu. 
Voliteľným prvkom je progresívne riadenie s premenli-
vým prevodovým pomerom, zlepšujúce ovládateľnosť. 
Okrem toho môže byť podvozok na želanie vybavený 
aj adaptívnymi tlmičmi pruženia DCC, umožňujúcimi 
prepínať tri režimy Eco, Comfort a Individual. Dobrá 
trakcia pri pohone zadných kolies a svetlá výška 21 cm 
umožňujú jazdu aj mimo spevneného povrchu. Napriek 
dlhému rázvoru a veľkým kolesám (až do 21 palcov) má 
ID.4 malý priemer otáčania 10,2 m.

Dôležitá rekuperácia 
Pri elektromobile má okrem aerodynamiky význam-
ný vplyv na dojazd aj rekuperácia – spätné získavanie 

elektrickej energie premenou pohybovej energie pri 
spomaľovaní. Vodič ju aktivuje prepnutím jazdného 
režimu do polohy B (Brake). Kým pri základnom jazdnom 
režime D (Drive) po uvoľnení pedála akcelerátora vozidlo 
dobieha bez pohonu, pri režime B elektromotor pracuje 
ako generátor a dobíja batériu. Pri mnohých brzdeniach 
menšou intenzitou v bežnej každodennej premávke 
spomalenie vozidla zabezpečuje výlučne elektromotor, 
až pri intenzívnejšom spomalení sa plynulo zapájajú 
hydraulické brzdy.

Bezstarostné nabíjanie 
Na verejných nabíjacích stojanoch sa ID.4 nabíja 
striedavým prúdom (AC) pomocou kábla Mode 3. 
Zákazníci môžu s jednou kartou We Charge využívať 
najväčšiu sieť v Európe s vyše 150 000 verejnými 
nabíjacími bodmi. Na rýchlonabíjacej stanici s jed-
nosmerným prúdom (DC) – napríklad spoločnosti 
Ionity – sa batéria výkonom do 125 kW dá nabiť 
približne za 30 minút na dojazd ďalších 320 km  
(podľa WLTP). 
Na nabíjanie v domácej garáži Volkswagen ponúka 
tri rozličné nástenné nabíjacie stanice (wallboxy) ID. 
Charger s rovnakým výkonom 11 kWh. Pre zákazníkov 
v Nemecku ponúka Volkswagen možnosť nabíjania 
elektrickou energiou z certifikovaných obnoviteľných 
zdrojov (Volkswagen Naturstrom), poskytovanou dcér-
skou spoločnosťou Elli. V takomto prípade je prevádz-
ka elektromobilu neutrálna z hľadiska emisií CO2.
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Zrýchlenie predaja
Rovnako ako pri ID.3 aj pri ID.4 pripravil Volkswagen pre 
štart predaja v Európe dva uvádzacie modely – ID.4 1ST 
a ID.4 1ST Max s bohatým predkonfigurovaným vyba-
vením. Pri uvádzacích modeloch si zákazníci prakticky 
vyberajú iba farbu, séria je limitovaná na 27 000 kusov. 
Po jej vypredaní sa začne predaj predkonfigurovaných 
modelov, rovnako ako pri ID.3. Tie združujú najobľúbe-
nejšie prvky voliteľného vybavenia do balíkov (paketov). 
Vďaka tomu bude ponuka ešte prehľadnejšia, výroba 
rýchlejšia a dodacia doba kratšia.

Uvádzací model
ID.4 1ST má štandardne dizajnový komplet Exterieur 
Style Paket, 20-palcové disky z ľahkej zliatiny „Dram-
men“ a stmavené okná v zadnej časti kabíny. Predné 
sedadlá a multifunkčný volant sú vyhrievané, farba 
ambientného osvetlenia v kabíne sa dá nastaviť v 30 
odtieňoch. Pedále z ušľachtilej ocele majú dizajn Play & 
Pause, na volante je logo „1ST“. Pri parkovaní vodičovi 
pomáha cúvacia kamera. Komfortné vybavenie dopĺňa 
2-zónová automatická klimatizácia Climatronic a vy-
hrievané predné okno. Súčasťou sériového vybavenia je 
aj navigačný systém Discover Pro, dôležité asistenčné 
systémy – Front Assist, adaptívny tempomat ACC „stop 
& go“ a Lane Assist.

All inclusive
Špičkový uvádzací model ID.4 1ST Max (nebude v predaji 
na Slovensku) má ešte bohatšie vybavenie. Zvonka sa 
líši adaptívnymi svetlometmi IQ. Light LED Matrix, zad-
nými 3D LED svetlami a 21-palcovými diskami z ľahkej 
zliatiny „Narvik“. Lišta medzi svetlometmi a vonkajšie 
kľučky dverí sú osvetlené. Sériové vybavenie interiéru 
zahŕňa elektricky nastaviteľné predné sedadlá, pano-
ramatické strešné okno, akusticky tlmiace zasklenie 
kabíny, 3-zónovú klimatizácia Climatronic a elektricky 
ovládané dvere batožinového priestoru „Easy Open & 
Close“. V oblasti infotainmentu je to head-up displej 
s rozšírenou realitou, centrálny displej s uhlopriečkou 
30,5 cm (12 palcov) a rozhranie pre mobilný telefón 
Comfort s indukčnou nabíjačkou. Bezpečnostné vyba-
venie dopĺňajú asistenčné systémy Travel Assist, Side 
Assist a Emergency Assist.

Voliteľné pevné 
strešné okno otvára 
kabínu do priestoru.

Kokpit môže mať 
čierne alebo 

biele farebné 
vyhotovenie.

Výška kabíny 
nad zadnými 
sedadlami je 
o 4 cm väčšia 
ako v ID.3.

Batožinový  
priestor je rovnako 

variabilný ako pri 
modeloch so 

spaľovacím 
motorom.
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Darčekový set pre bábätká 
Výbava pre budúcich pretekárov: set s podbradní-
kom a detskými ponožkami v roztomilom dizajne 
kolekcie Motorsport. Podbradník má suchý zips 
okolo krku a dá sa používať z oboch strán. Ponožky 
majú gumové protišmykové prvky. Podbradník: 
100 % bavlna. Ponožky: 75 % bavlna, 23 % 
polyakryl, 2 % elastan. Univerzálna veľkosť.

Plyšový kamarát Ted Turbo
Tento mäkkučký plyšák sa určite stane obľúbenou hračkou 
vašich detí. Vyrobený v spolupráci s kvalitnou značkou 
Sigikid. Materiál: 80 % bavlna, 20 % plyš z mikrovlákna. 
Materiál výplne: polyesterová vata. Dá sa prať do 30 °C.

Vitaj, dobrodružstvo!
Máme naozaj všetko, čo deti všetkých vekových kategórií 
potrebujú pre dobrú zábavu. Pohodlné oblečenie, 
pestré doplnky či originálne hračky. Navrhnuté s láskou 
a vtipom a s atraktívnymi detailmi - to je Lifestyle 
kolekcia určená deťom. Tak sa poďme na to pozrieť.

Juniorská štvorkolka alltrack
Napínavé preteky zaručené! Štvorkolka s extra 
širokými a veľkými kolesami. Dobrá priľnavosť 
a nízka hlučnosť vďaka profilu offroad a kolesám 
z mäkkého plastu. Vrátane klaksónu a malej  
tajnej zásuvky na odkladanie vecí.  
Materiál: plast. Farba: čierna.

Vankúšik Ted Turbo
Štýlový vankúš pre deti so športovým motívom: 
Ted Turbo riadi Polo R WRC z majstrovstiev 
sveta. Dá sa prať do 30 °C. Materiál: 100 % 
bavlna. Náplň: 100 % polyester. Farba: modrá. 
Rozmery: 50 x 30 cm.
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Puzzle 
Obľúbené vkladacie puzzle z dreva so 7 modelmi vozidiel 
Volkswagen. Jednotlivé diely majú rukoväte z dreva. 
Puzzle je zabalené v priesvitnom obale. Vyrobené 
v spolupráci so značkovým výrobcom Gollnest & Kiesel. 
Pre deti od cca 12 mesiacov. Rozmery: 30 x 21 x 8 cm.

Odrážadlo junior beetle
A úžasná cesta za dobrodružstvom sa 
môže začať! Odrážadlo pre deti vo veku od 
12 mesiacov. Kvalitné gumové kolesá 
zabezpečujú dostatočne komfortnú 
a tichú jazdu. S pohodlným čalúneným 
sedadlom. Materiál: polyetylén. Dostupné 
v dvoch farbách - biela alebo antracitová. 

Overal  
v pretekárskom štýle
Detský overal z príjemného mäkkého 
materiálu. 3D potlač nápisu GTI na 
prsiach, na chrbte nápis „Living 
Legend – New born“. Praktické 
zapínanie po celej dĺžke 
overalu pre ľahké obliekanie 
a vyzliekanie. Farba: biela, sivá, 
červená.  
Materiál: 100 % bavlna. 

Príves pre 
odrážadlo 

junior beetle
Stačí pripojiť a ide sa! 

S týmto elegantným 
bielym prívesom si môže 

malý pretekár vziať so sebou 
na cesty kľudne aj väčší náklad. 
Rovnako ako odrážadlo je vybavený 
gumovými kolesami pre tichý chod. 

Materiál: polyetylén.

Autíčko so 
zotrvačníkom

Autíčko v tvare T1 Bulli určite 
rozžiari každé detské očká. S otvára-
teľnými dverami a funkciou naťaho-

vania pohybom dozadu. Farba: 
modrá, krémová. Výrobca: WELLY. 

Dĺžka: 12 cm. Pre deti od 3 rokov.

Sánky
Športové sánky pre zimné 
radovánky v štýle GTI. Vo 

farbách GTI, s originál-
nym voštinovým vzorom 

a logom Volkswagen. 
Určené pre 2 osoby. 

Rozmery: 90 x 45 x 20 cm. 
Pre deti od 6 rokov.

Tieto a mnohé ďalšie  
produkty nájdete na:  

www.vw.sk/servis-prislusenstvo/
prislusenstvo/lifestyle 

Bližšie informácie ohľadom 
cien a dostupnosti 

originálneho príslušenstva 
získate u niektorého z našich 

autorizovaných partnerov 
Volkswagen - ich zoznam  

nájdete na www.vw.sk
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Minimálna hĺbka dezénu
zimných pneumatík vyžadovaná 

vo väčšine krajín EU

1,6 mm
Minimálna hĺbka dezénu
odporúčaná z hľadiska
bezpečnosti

4,0 mm

Vedeli ste, že?

Brzdná dráha rôznych typov pneumatík na snehu
pri rýchlosti 50 km/h:

Pozrite si našu ponuku
zimných kolies a pneumatík

www.vw.sk/servis-prislusenstvo/
prislusenstvo/kolesa-pneumatiky

S hĺbkou dezénu 8 mm 

S hĺbkou dezénu 4 mm

S hĺbkou dezénu 1,6 mm 

 + 14 m

 + 26 m

Zimné pneumatiky

Celoročné pneumatiky

Letné pneumatiky

31 m

42 m

62 m

Aquaplaning
Zimné pneumatiky poskytujú dodatočnú ochranu pred 
aquaplaningom. Dôvod? Hlbšie profilované drážky v porovnaní 
s letnými kolesami umožňujú, aby guma rýchlejšie odvádzala 
vodu, čím pomáha udržiavať priamy kontakt s vozovkou.

Čo znamenajú symboly
na pneumatikách?

255/55   R   17   91   H
 A  B  C  D  E  F

A /   Šírka pneumatiky v millimetroch.
B /   Pomer výška bočnice / šírka pneumatiky v %
C /   Radiálny typ pneumatiky
D /   Vnútorný priemer pneumatiky v palcoch
E /   Index záťaže / maximálne možné zaťaženie v kg
F /   Index rýchlosti / maximálna rýchlosť

Brzdná dráha zimných pneumatík na snehu
pri rýchlosti 50 km/h:

20%
nižšia spotreba pa liva
pri optimálnom valivom 
odpore pneumatík.až o



volkswagen.sk

Vďaka We Connect Go® máte vo svojom telefóne všetky dôležité
informácie o vašom vozidle, servisných informáciách alebo spotrebe paliva. 
Systém automaticky zaznamenáva vaše cesty do digitálnej knihy jázd, 
optimalizuje váš štýl jazdy pomocou individuálnych analýz a vodičských výziev. 
Jednoducho pripojte DataPlug k vozidlu a stiahnite si aplikáciu We Connect Go®. 
Viac informácií získate u vášho servisného partnera Volkswagen.

We Connect Go®
Konektivita pre každého

Vďaka We Connect Go® máte vo svojom telefóne všetky dôležité



52 Poradňa

Elektromobily v servise
Údržba a starostlivosť o elektromobil sa líšia od áut 
s klasickým spaľovacím motorom: Elektromobil nemá 
zapaľovacie sviečky, výfuk ani prevodovku. To šetrí čas aj 
peniaze. Pravidelná údržba je však samozrejme dôležitá.
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Z dôvodu odlišného pohonu nepotrebujú elektromobily celý rad 
komponentov, ktoré používajú automobily s konvenčným poho-
nom. Medzi ne patria vzduchové, palivové a olejové filtre, chladenie 
motora, zapaľovacie sviečky, ale taktiež dielce podliehajúce opot-
rebovaniu, ako napríklad výfukový systém alebo spojka. V elektro-
mobiloch sú využívané synchrónne trojfázové elektromotory, ktoré 
nemajú opotrebovateľné klzné kontakty (kefky) a nepotrebujú tak 
prakticky žiadnu údržbu. Elektromobily navyše nepotrebujú ani 
žiadnu manuálnu prevodovku. V skratke, menej komponentov zna-
mená nižšie náklady na údržbu.
Ku komponentom, ktoré si vyžadujú, rovnako ako doteraz, pravi-
delnú údržbu, patria brzdy. Tie sú však pri elektromobile namáhané 
menej a ich súčasti môžu byť preto menej často vymieňané. To je 
spôsobené, okrem iného, rekuperáciou. Pri brzdení sa totiž kinetická 
energia automobilu premieňa na elektrickú energiu, ktorú môžete 
následne znovu využiť. Rekuperácia pôsobí taktiež ako motorová 
brzda, takže brzdový systém sa menej namáha a neopotrebováva 
sa tak rýchlo ako pri vozidlách so spaľovacím motorom. Okrem toho 
treba kontrolovať riadenie, klimatizáciu, kolesá a pneumatiky. Kon-
trolu je nutné absolvovať v podobných intervaloch ako pri osobných 
autách so spaľovacím motorom.
Kým niektoré typické komponenty spaľovacieho motora odpadáva-
jú, na druhej strane treba do zoznamu údržby pridať špeciálne prvky 
elektromobilu. Medzi ne patrí batéria, ktorá sa kontroluje vizuálne: 
V rámci všeobecnej údržby sa podrobne kontroluje pripájací konek-
tor nabíjania a nabíjací kábel, rovnako ako stav batérie.

Sledujte stav batérie
Väčšina elektromobilov je vybavená lítium-iónovou batériou. Ak 
chcete s vašou batériou zaobchádzať šetrným spôsobom, nemali by 
ste ju nechať na dlhší čas s nižším stavom nabitia než 20 %. Podob-
ne ako v prípade smartfónov, ktoré taktiež využívajú li-ion batérie, 
ovplyvňuje životnosť batérie elektromobilu spôsob jej nabíjania. 
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Nabíjanie pomocou striedavého prúdu, napríklad z bežnej domácej 
zásuvky, je výhodnejšie, než z verejnej rýchlonabíjacej stanice.
Vzhľadom k tomu, že batéria je najdrahším výmenným dielcom 
automobilu, oplatí sa o ňu vždy riadne starať. Majitelia automobilov 
s elektromotorom by mali venovať pozornosť ešte jednej súčasti, 
ktorá podlieha opotrebovaniu – pneumatikám. Elektromobily môžu 
pri rozjazde vyvíjať oveľa vyšší krútiaci moment než väčšina ostat-
ných vozidiel. Ak sa často využíva vysoký krútiaci moment, ide to na 
úkor hĺbky dezénu pneumatík. Primeraná akcelerácia sa preto určite 
oplatí. Pri nákupe a údržbe pneumatík je preto potrebné zvážiť špeci-
álne požiadavky, ktoré sú pri elektromobiloch na tento diel kladené.

O 35 % menšie náklady na údržbu
Aj keď elektromobily majú v porovnaní s automobilmi s konvenčným 
spaľovacím motorom niektoré odlišné požiadavky na pravidelnú 
údržbu, sú podľa zistení nemeckého Inštitútu pre motorové vozidlá 
(Institut für Automobilwirtschaft, IFA) náklady na údržbu a opravy 

elektrických vozidiel o 35 % nižšie než náklady pri porovnateľných 
vozidlách so spaľovacím motorom. Podľa nedávno publikovanej 
spoločnej štúdie IFA a DEKRA budú v roku 2020 celkové náklady na 
elektrické vozidlá, zahŕňajúce nákup, spotrebu elektriny, pravidelnú 
údržbu a opravy, o 3,2 percenta nižšie, než pri vozidlách so spaľova-
cím motorom, a to bez započítania environmentálnej podpory alebo 
možnosti bezplatného nabíjania.
Keď nadíde čas na pravidelnú servisnú prehliadku a údržbu, môžete 
si pre jej vykonanie zvoliť ktorýkoľvek servis, ktorý je schopný 
vykonať údržbu podľa údajov výrobcu. Práce na vysokonapäťovom 
systéme však môžu vykonávať len špeciálne vyškolené firmy s pat-
ričným vybavením. Aby bolo možné bez zbytočného odkladu vyko-
nať príslušné úkony, musí mechanik pred zahájením práce na vozidle 
skontrolovať, či je vysokonapäťový systém skutočne bez napätia. 
Základné pravidlo teda znie: Ten, kto pre vykonanie pravidelnej 
údržby navštívi dielňu disponujúcu potrebnou odbornou certifiká-
ciou, si môže byť istý, že budú splnené všetky nevyhnutné kritériá.
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Rýchla úľava
od chuti na  
cigaretu

SK-NI-2000025

od chuti na od chuti na 
cigaretucigaretu

SK-NI-2000025

Liečivé žuvačky Nicorette® Classic Gum; Nicorette® FreshFruit Gum; Nicorette® Icemint Gum, orálna roztoková aerodisperzia Nicorette® Spray s príchuťou lesného ovocia 1mg/ dávka a orálna 
roztoková aerodisperzia Nicorette® Spray 1mg/ dávka obsahujú nikotín a sú určené na podanie do úst. Transdermálne náplasti Nicorette® invisipatch 25 mg/ 16 h; Nicorette® invisipatch  
15 mg/16 h; Nicorette® invisipatch 10 mg/16 h obsahujú nikotín a sú určené na podanie na kožu. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa alebo sa poraďte 
so svojím lekárom alebo lekárnikom. Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku: McNeil AB, SE. Miestny zástupca v SR: Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava.

Nicorette_AutoMotoSport_215x280_SK.indd   1 3.9.20   9:18
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56 Reportáž

Rodený Slovák 
s veľkým R
Boli sme na mieste,  
kde sa rodia hviezdy ciest

Vlajková loď značky Volkswagen 
dospela. SUV Touareg vyrábajú Slováci 
exkluzívne pre celý svet už celých 18 
rokov. Na jeseň odštartovala výroba jeho 
dlhoočakávaného nadupaného derivátu 
so 462 koňmi pod kapotou. Pozývame 
vás nahliadnuť do bratislavskej fabriky, 
kde vzniká táto elektrizujúca novinka – 
plug in hybridný Touareg R.

Text: Lucia Kovarovič Makayová

Do továrne na severozápadnom okra-
ji hlavného mesta prúdia denne tisícky 
zamestnancov a stovky kamiónov. Mesto 
v meste s rozlohou dva kilometre štvorcové 
nikdy nespí, žije vlastným tempom a denne 
z neho odchádza vyše tisícka nových áut pre 
zákazníkov z celého sveta. Od jesene je me-
dzi nimi aj Touareg R. Autom zaparkujeme 
kúsok od žblnkajúcej fontány pred hlavnou 
bránou. Ranné lúče vychádzajúceho, trochu 
zubatého jesenného slnka nám kryjú chrbát. 
Vydávame sa na cestu po stopách výroby 
najvýkonnejšieho derivátu z rodiny Touareg. 
Rúško, meranie teploty, povinný odstup. 
Korona nechodí po horách, ale po ľuďoch 
a aj v bratislavskej fabrike platia v tejto 
dobe prísne pravidlá. 
Po pár minútach sa ocitáme v karosárni. Na 
prvý pohľad by sa mohlo zdať, že obrovskej 
hale vládne tisícka tancujúcich robotov, 
ktorým do rytmu vyhrávajú samojazdiace 
transportné vozíky. Opak je pravdou. Ako sa 

dozvedáme, ani jeden pohyb nie je možný 
bez dobre odvedenej práce vyškolených 
pracovníkov, ktorí ich programujú, nasta-
vujú a dôsledne sa starajú o ich údržbu. 
Sledujeme do posledného bodu dotiahnuté 
pohyby v robotických hniezdach, kde roboty 
zvárajú a spájajú hliníkové a oceľové plechy 
do menších častí a nakoniec do ucelenej 
karosérie. Po ceste sledujúc stvorenie karo-
série pomocou najmodernejších technológií 
ako z futuristického filmu sa dostávame 
na koniec linky. Na tomto mieste schá-
dzajú a pod rukami kvalitárov sú dôsledne 
skontrolované nielen Touaregy, ale aj ich 
súrodenci z jednej rodiny – dva SUV modely 
sesterskej koncernovej značky Audi. 
Keď je karoséria v najlepšom poriadku, pre-
súva sa automaticky do lakovne. V tomto 
mieste sa stretáva všetkých 8 modelov vy-
rábaných v Bratislave. V útrobách viacúrov-
ňovej haly je kvôli technológiám a procesom 
podstatne teplejšie ako bolo v karosárni. 

Najviac nás, samozrejme, zaujímajú lakova-
cie kabíny. Striekacie roboty v nich rozpra-
šujú farebné mikročastice na karosériu, 
ktorá tu dostáva svoj finálny farebný šat. 
Ešte predtým ich však čaká KTL „kúpeľ“, 
čiže kataforézne ponorné lakovanie. Inak 
povedané povrchová úprava chrániaca karo-
sériu proti korózii. Najväčšou prioritou je tu 
čistota, preto sa dnu dostane len obsluhu-
júci personál v špeciálnom overale, aby sa 
minimalizoval prenos akýchkoľvek drobných 
nečistôt a zabezpečila sa najvyššia možná 
kvalita lakovania.
Medzitým v hale na opačnej strane závodu 
vzniká hybridný podvozok. Zatiaľ čo v karo-
sárni si bežný návštevník takmer nevšimne 
rozdiel medzi karosériou určenou pre spaľo-
vací a plug in hybridný pohon, pri podvozku 
je už rozdiel očividnejší. Pri vstupe do haly 
nám zrak padne na obrovské motory zave-
sené na reťaziach nad linkou. Keď vchádza-
me hlbšie do haly, môžeme si zblízka pozrieť 
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Karosérie všetkých derivátov modelu Touareg 
vznikajú pod ramenami tisícky robotov 
v modernej karosárni.

Touareg R 
onedlho opustí 

výrobnú halu.

Pracovníci z bratislavského závodu montujú čelné sklo.

postupnú montáž celého podvozku. Výrazné 
oranžové káble dávajú na známosť, že do 
hry vstupuje elektrina. A s ňou zamestnanci, 
ktorí majú už desaťročné skúsenosti s výro-
bou elektrických vozidiel. 
Bratislava sa môže hrdiť najdlhšími skúse-
nosťami so sériovou výrobou elektrických 
vozidiel v koncerne Volkswagen. Je prie-
kopníkom v oblasti elektromobility, keďže 
fabrika bola prvá na svete v rámci koncernu, 
ktorá začala vyrábať hybridné a elektrické 
autá. Ich srdce vzniká práve tu, v hale na 
výrobu podvozkov. Za posledné desaťročie 
sa podiel elektrických a hybridných áut 
výrazne zvýšil a vidno to aj na linke s pod-
vozkami, z ktorej na nás vykukuje oranžová 
kabeláž. Presne pred 10 rokmi tu vyrobili 
prvé hybridné vozidlo koncernu Volkswa-
gen a o tri roky neskôr už Slováci ako prví 
v koncerne vyrábali čisto elektrické vozidlá 
Volkswagen e-up!, ktorých podvozky aj so 
zabudovanou batériou a elektromotorom 

zbadáme, len čo sa obzrieme na susednú 
linku.
Ako sa dozvedáme od pracovníkov z výro-
by, hybridný Touareg z roku 2010 využíval 
tzv. paralelný hybridný systém, ktorého 
batérie sa dobíjali rekuperáciou, prípadne 
generovaním elektrickej energie od spa-
ľovacieho motora. Touareg R je už plno-
hodnotný plug in hybrid. Na jednej strane 
karosérie sa nachádza otvor palivovej 
nádrže a na druhej strane je za rovnakými 
dvierkami umiestnená elektrická zásuvka, 
čiže jeho batérie je možné dobíjať aj z ex-
terného zdroja, rovnako ako plne elektrické 
vozidlá. 
Tak si to v krátkosti zhrňme: karoséria je 
zhotovená, nalakovaná, podvozok s hyb-
ridným pohonom opúšťa tunelom výrobnú 
halu a na diaľku zasnúbený párik sa nám 
o chvíľu po prvý raz stretne na montáži. 
Vstupujeme do majestátnej haly veľkosti 
približne 21 futbalových ihrísk. Pred nami 

sa tiahne výrobný pás s končiacou linkou 
malých mestských vozidiel, ktoré zoradené 
ako pestrofarebné lentilky opúšťajú linku 
a smerujú do zábehových kabín a do finiš 
centra. Naše kroky smerujú k SUV segmen-
tu, ktorý je o niekoľko radov ďalej. Pri-
chádzame k miestu, kde každé jedno auto 
zažije malú slávnosť, vo výrobe nazývanú 
priam romanticky „svadba“. Prvý raz sa tu 
stretne a natrvalo spojí karoséria s podvoz-
kom. K naplneniu ich zväzku však stále nie-
čo chýba, a tak postupne sledujeme, ako 
skúsení pracovníci zabudovávajú do vozidla 
veľké i menšie diely až sa z neho stáva 
nablýskaný luxusný tátoš v žiari svetelného 
tunela na poslednej kontrole kvality. Už 
ho len „uspať“, zabaliť na transport podľa 
cieľovej destinácie a môže vyraziť k svojmu 
zákazníkovi. Väčšina vozidiel odchádza 
z Devínskej Novej Vsi do sveta vlakom, av-
šak malý podiel áut aj kamiónmi. Tak šťast-
nú cestu a veľa spokojných zákazníkov!
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Bývalý závodník a 11-násobný majster SR 
a vicemajster ČSSR - Július Bystriansky 
mal najlepšie predpoklady na prácu 
s autami. O tom ako spoločnosť, 
ktorú založil vyrástla nám porozprávala 
pani Diana Bystrianska.

Môžete nám povedať pár zaujímavých 
informácií o histórii Vašej spoločnosti?
Zakladateľom našej spoločnosti je pán 
Július Bystriansky. Ako bývalý úspeš-
ný automobilový pretekár sa rozhodol 
pretaviť svoju vášeň k autám práve do 
podnikania a tak sa v roku 1990 začala 
písať história našej spoločnosti. V roku 
1992 sme začali s predajom a servisom 
vozidiel značky ŠKODA a neskôr v roku 
1996 pribudla značka VOLKSWAGEN. 

Pamätáte si na prvý model značky VW, 
ktorý ste predali?
Úplne presne si to nepamätáme, ale 
s vysokou pravdepodobnosťou to bolo 
Polo Classic. 

Ktoré modely sú najpredávanejšie dnes?
V súčasnosti rastie záujem o malé SUV, 
konkrétne o modely Volkswagen T-Cross 
a T-Roc. No ešte donedávna to boli 
Volkswagen Polo a Golf, tieto modely 

boli v našom regióne dlhodobo najpredá-
vanejšie. 

Tento rok je poznačený situáciou okolo 
COVID 19. Ako túto situáciu zvládate?
Myslím, že zatiaľ sme túto neutešujúcu 
situáciu primerane zvládli. Avšak teraz 
s prudko narastajúcou druhou vlnou 
a s novými opatreniami sa opätovne 
vynárajú nové a možno ešte väčšie obavy 
než predtým. 

Ako sa za ostatný čas zmenili preferencie 
klientov?
U nás vidím zmenu v tom, že sa zákaz-
níci preorientovali na benzínové motory 
a v ostatnom čase je zvýšený záujem 
o modely SUV. Toto sú asi dve najvýznam-
nejšie zmeny za posledné obdobie. 

Stretli ste sa zo situáciou, že sa k Vám 
klient opakovane vracia a je fanúšikom 
značky VW?

Autocentrum Bystriansky
Založenie spoločnosti: 1990
Aktuálny počet zamestnancov: 33
Počet predaných vozidiel 
doteraz: cca 9.000 všetkých značiek
Prvé auto, ktoré firma 
predala: Volkswagen Polo Classic
Aktuálne najpredávanejší model: 
Volkswagen T-Cross a T-Roc
Majiteľ: Július Bystriansky, 
Ing. Diana Bystrianska

Dôstojný 
reprezentant
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Áno, stretli. Môžem povedať, že väčšina 
našich zákazníkov je práve takých, ktorí si 
obľúbili značku VW a opakovane sa k nám 
vracajú. A mnohí z nich sa postupom času 
stali nielen našimi vernými zákazníkmi, ale 
už aj priateľmi, čo si veľmi vážime. 

Ste pripravení na novodobé trendy a zmeny 
v technológiách automobilov?
Pevne verím, že sme dostatočne pripravení. 
Zmeny, ktoré prichádzajú, sú veľké a vyža-
dujú si neustále vzdelávanie nášho predaj-
ného a servisného personálu. Máme nového 
člena rodiny VW a to model ID.3, s ktorým 
sme sa už dostatočne zoznámili a môžeme 
povedať, že značka VW má v ponuke vynika-
júci model, ktorý má obrovský potenciál.

Aké plány a novinky chystáte pre rok 2021
Dnes je pre mňa ťažké odpovedať na túto 
otázku, nakoľko v aktuálnej situácii je 
náročné plánovať veci aj v horizonte pár 
týždňov, nie to ešte na rok dopredu. 
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V tomto čísle Volkswagen 
magazínu sme sa vám 
rozhodli predstaviť spoločnosť 
ARAVER, ako dealera a zároveň 
autorizovaný servis vozidiel 
Volkswagen. To ako a odkedy 
spoločnosť funguje, nám 
prezradil majiteľ spoločnosti, 
Richard Závodský.

Mohli by ste nám predstaviť vašu spoloč-
nosť? 
Naša spoločnosť funguje 30 rokov, z toho 
25 rokov sa venujeme predaju a servi-
su vozidiel. Okrem značky Volkswagen 
predávame ešte vozidlá ďalších siedmich 
značiek v štyroch mestách a štrnástich 
autosalónoch. 
Ročne predáme približne 2 200 vozi-
diel, z toho asi 500 Volkswagenov. Naše 
showroomy a servisy Volkswagen nájdete 
v Trenčíne, Nitre a Piešťanoch. Celkovo 
zamestnávame 250 pracovníkov.
Neoddeliteľnou súčasťou stabilnej a dobre 
fungujúcej firmy sú z môjho pohľadu pre-
dovšetkým ľudia. Dobrý tím ľudí, ktorých 
práca baví, je naozaj dobrý základ, na 
ktorom môžete ďalej stavať. Zamestnanci 
sa pravidelne zúčastňujú na školeniach, 
kde sa oboznamujú s novými modelmi áut 
a najnovšími technológiami práve preto, 
aby mohli neustále rásť a svoju prácu 
robili na profesionálnej úrovni.
Volkswagen ako značka si či už pri predaji 
alebo servise profesionálny prístup priam 
vyžaduje. To sa odzrkadľuje aj v priesto-
roch našich autosalónov, ktoré sú mo-
dernizované podľa najnovších štandardov 
tak, aby sa v nich naši zákazníci a zamest-

nanci cítili čo najlepšie. Najvyššie štan-
dardy si vyžadujú aj neustále investície 
do kvalitného náradia a najmodernejších 
technológii pre našich technikov, ktoré 
sú potrebné pre kvalitný servis vozidiel, 
ktoré ponúkame. 
Pôsobenie v tejto branži chápeme ako 
službu, našim hlavným cieľom a výsled-
kom našej práce je predovšetkým spokoj-
ný zákazník, ako v predaji tak aj v servise. 
Pokiaľ robíme svoju prácu správne, odzr-
kadlí sa to prirodzene aj v ukazovateľoch 
ako rast, investície či zisk. 
Na to, aby sa nám darilo napredovať, je 
potrebný kvalitne vyškolený tím ľudí, kto-
rých práca baví, majú radi ľudí a zároveň 
ich baví pomáhať . Či a do akej miery sa 
nám to darí, nechám na posúdenie našich 
zákazníkov. Z našej strany je to vždy snaha 
o SPOLAHLIVOSŤ, RÝCHLOSŤ a OCHOTU 
v maximálne možnej miere.

O tom ako sa rokmi mení predaj vozi-
diel ale aj preferencie zákazníkov, nám 
povedali dlhoroční predajcovia vozidiel 
Volkswagen z ARAVERU.

Pamätáte si ešte na svojho prvého zá-
kazníka? Svoje prvé predané vozidlo?

Áno, pamätám, bol to VW Transporter 
a klient mal informácie o aute naštudo-
vané tak, že vedel o vozidle viac než ja.

Máte nejakú situáciu, ktorá sa Vám stala 
pri predaji vozidiel a spomeniete si na ňu 
aj dnes?
Asi pred štrnástimi rokmi som mal 
zákazníčku, ktorá za necelú hodinu bola 
rozhodnutá, aký model si kúpi a mala 
kompletne hotovú konfiguráciu. Čiže sa 
rozhodla relatívne rýchlo. Keď som sa jej 
opýtal, pre ktorú farbu sa teda rozhodla, 
zneistela. Potom ešte dva týždne chodila 
do salónu (vždy na hodinku) a prezerala si 
vzorkovník farieb. Nevedela si vybrať far-
bu zo vzorkovníka, nakoniec si objednala 
individuálnu farbu, čo tvorilo asi 15% 
z ceny vozidla. 

V čom sa najviac zmenil predaj vozidiel 
a zákaznícke preferencie za roky, ktoré 
pôsobíte v ARAVERI?
Ten predaj sa mení v podstate neustále. 
Vozidlá sa v dnešnej dobe inovujú omno-
ho rýchlejšie ako kedysi a s tými požia-
davkami následne prichádzajú aj naši 
zákazníci. Ponuka vozidiel je obrovská 
a nestačí zaujať len dobrým modelom 

Ľudia, ktorých 
práca baví
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vozidla, ale je to hlavne o nás, samotných 
predajcoch. 

Ak by ste si mali vybrať akékoľvek vozidlo 
z dielne Volkswagen, aké by to bolo?
Jednoznačne Multivan. Je to veľmi uni-
verzálne vozidlo ,ktoré ma naozaj široké 
využitie. Ďalej napriek dnešnej SUV dobe 
sú to Passat a Golf 8 generácie, nakoľko ma 
fascinujú moderné technológie a v Golfe 

ich nájdeme naozaj veľa. Sú to autá, ktoré 
vychádzajú z množstva predchádzajúcich 
generácii a poväzujem ich za etalón doko-
nalosti vo svojej triede.

Aké vozidlá sú najpredávanejšie? 
Najväčší záujem je jednoznačne o kategóriu 
Crossoverov a SUV. Kraľuje T-Cross a T-Roc 
a očakávame, že teraz zaujme hlavne Tigu-
an, ktorý prišiel s faceliftom a podľa mňa 
vyzerá vynikajúco. Zo segmentu úžitkových 
vozidiel je to Caddy a Multivan.

Vedeli by ste povedať, na čo sa pri kúpe 
vozidla zameriavajú ženy a na čo muži?
Ženy vnímajú kúpu vozidla viac cez pocity 
a emócie a muži sú viac racionálni. Aj keď 
sa to nedá úplne paušalizovať. Vo všeobec-
nosti, či muži alebo ženy sú dnes zákazníci 
veľmi dobre informovaní o vozidlách, ktoré 
si chcú kúpiť.

Ako vnímajú zákazníci nové technológie, 
ako reagujú na elektromobilitu?
Skôr pozitívne, poväčšine sú tie technológie 
spojené s asistenčnými systémami, ktoré 
často môžu zachrániť život posádke vozidla. 
V rámci školení nových modelov máme 
nové technológie vysvetlené od školiteľov 

a k dispozícii máme aj naše predvádzacie 
vozidlá, ktoré ich majú vo výbave, čiže ich 
zákazníkom dokážeme jednoducho od-
prezentovať. Elektromobilitu zatiaľ zákaz-
níci vnímajú ako alternatívu k spaľovacím 
motorom. Volkswagen má pripravenú veľmi 
dobrú stratégiu a zaujímavé modely, ktoré 
verím, že ako mňa, tak aj našich zákazníkov 
presvedčia o tom, ako byť ekologický voči 
našej planéte.
 
Ako vnímate rok 2020 z pohľadu predaja 
vozidiel?
Začiatok roku mal dobrý rozbeh, ale prišli 
obmedzenia spojené s Covidom a záujem 
o vozidlá klesol. Dnes je to paradoxne 
o tom, že autá nám na sklade chýbajú, 
keďže výroba je v dôsledku s obmedzeniam 
s Covidom tiež obmedzená. 

Čo očakávate od roku 2021 a na čo sa od 
Volkswagenu „tešíte“? 
Najviac sa teším na výzvu spojenú s elek-
trickými vozidlami a tiež verím, očakávam, 
že sa predaj VW vráti k číslam, na aké sme 
boli po minulé roky zvyknutí. *

Za predaj nám odpovedali Jozef Balaško 
a Martin Chupáč.
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ARAVER
Založenie firmy: 1990
Aktuálny počet zamestnancov: 250
Prvé auto, ktoré firma 
predala: Volkswagen Polo
Aktuálne najpredávanejší model: 
Volkswagen T-Roc
Majiteľ: Ing. Richard Závodský 
a Ing. Jaroslav Závodský

Takto sme začínali.

A takto nás 
nájdete dnes.
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Pravidlá prežitia
Jazda na snehu a namrznutých cestách má svoje 
pravidlá. Na to, aby ste sa udržali na ceste, potrebujete 
vedieť pár trikov, ktoré vám pomôžu urobiť jazdu 
bezpečnejšou a možno aj trocha zábavnejšou.

Predvídavosť
Bezpečná jazda na snehu sa začína ešte pred-
tým, než sadnete za volant. Najmä ak vyrážate 
na dlhšiu cestu, v zimnom období si preverte 
predpovede počasia na vašej trase. Ak hlásia 
sneženie, vyrazte na cestu oveľa skôr a rátajte 
aj s rezervou, aby ste včas dorazili na stretnu-
tie. Ak nestíhate, zavolajte! Jeden telefonát 
je stokrát lepší, ako snaha dohnať čas. Na 
zimných cestách čas nedoženiete tak efektívne 
ako na letných. Naopak, rýchlou a riskantnou 
jazdou iba zvyšujete riziko havárie.

Plynulá jazda
Na zasneženej vozovke je najdôležitejšia 
plynulá jazda. Všetky ovládacie prvky 
musíte ovládať plynule: volant, brzdy, 
plyn a v prípade, že máte auto s manu-
álnou prevodovkou, tak aj spojku. Ner-
vozita na plyne alebo brzdách či trhanie 
volantom vedie k strate priľnavosti 
pneumatík a následne k šmyku.
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Včasné reakcie
Najčastejšou chybou vodičov je fakt, že na 
zasneženej ceste extrémne znížia rýchlosť. 

To má za následok zbytočné vytváranie 
kolón, čo zvyšuje nervozitu u vodičov. 

Tajomstvo bezpečnej jazdy na snehu je, že 
vodič skôr reaguje na situáciu. Kľúčový je 

pohľad ďaleko dopredu. Ak sa blíži zákruta, 
včas alebo v správnej chvíli uberte plyn 

(sám osebe tento úkon spomalí auto viac, 
ako si vodiči myslia) a na konci vám stačí 

len jemná brzda na upravenie rýchlosti.

Zrýchlenie
Menej plynu je viac zrýchlenia. Tohto 
pravidla sa musíte držať v prípade, že 
jazdíte na snehu, prípadne na zľadovate-
nej vozovke. Priľnavosť pneumatík je na 
takomto povrchu nízka a ak tlačíte plyn až 
na podlahu, kolesá sa budú iba zbytočne 
pretáčať a vyrábať pod sebou ľad na-
miesto toho, aby zrýchľovali vozidlo. Tak-
že účinné zrýchlenie sa skrýva v citlivom 
pridávaní plynu.

Sedenie za volantom
Na všetkom záleží. Myslite na to. Za vo-
lantom musíte sedieť kolmo a volant držať 
v polohe tri štvrte na tri, čo by vám na 99 
percent jazdy malo stačiť. Vaše lakte by 
mali byť ohnuté a vyhnite sa šoférovaniu 
v hrubej zimnej bunde.

Spomalenie vozidla
Ostaňme ešte pri spomalení. Spôso-
bov, ako spomaliť vozidlo na snehu, 
je viacero. Prvým z nich je pustenie 
plynu, druhým z nich je podradenie 
o jeden stupeň nižšie a tretím je po-
stupné preraďovanie 6-5-4-3-2, pod-
ľa toho, ako potrebujete spomaliť. 
Dobrý vodič využíva brzdný moment 
motora, podradením získate aj vyššie 
otáčky motora, ktoré sa Vám zídu, 
keď potrebujete opäť zrýchliť.

Práca s volantom
Vedeli ste, že volant vám prezradí, či sa šmýka-
te, alebo nie? Ak vám počas zákruty rýchlo 
„zmäkne“ alebo prestane dávať odpor, zrejme 
ste už stratili priľnavosť na predných kolesách. 
Riešenie? Jemne pustiť plyn. Pozor! Skok na 
brzdu v prípade šmyku znamená, že skončíte 
mimo cesty alebo vo zvodidlách. Práca s volan-
tom musí byť jemná a plynulá a pred zákrutou 
musíte využiť jemné brzdenie. Jemné brzdy 
vám pomôžu získať na predných kolesách  
viac priľnavosti.

Rebríček šmykľavosti ciest
Poľadovica: Najšmykľavejší typ cesty, nutná pomalá jazda.
Mokrý ujazdený sneh: Mokrý sneh sa rýchlo vyjazdí na ľad.
Zablatená cesta: Takmer rovnako šmykľavá, najmä pri nízkych teplotách.
Čerstvý prašný sneh: Relatívne vysoká priľnavosť so správnym obutím.
Začiatok dažďa: Ak bolo dlho sucho, prach na cestách najprv vytvorí mazľavý povrch.
Mokrá cesta: Hustý dážď umyje nečistoty z cesty, ktorá má dobrú priľnavosť.
Suchá cesta: Najvyššia úroveň priľnavosti a zároveň najkratšia brzdná dráha.

V hlbokom 
snehu sú 
dobrou 
pomôckou 
kvalitné 
snehové 
reťaze.
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Keď koncom leta 2015 prišiel ku mne do práce Viki na 
starom Volkswagene T3, ešte som netušil čo tým spô-
sobí. Ten bus som si dovtedy vôbec nevšímal, veď čím 
ma mohla zaujať nejaká zadokolková hranatá dodávka, 
ale keď som videl ako obratne s ňou manévruje a koľko 
je v nej miesta, niečo sa vo mne zlomilo. Vikiho som 
v ten deň odchytil a obťažoval ho svojimi problémami 
a zúfalými názormi na život. Celý čas ticho počúval a na-
koniec povedal: „Ty potrebuješ Syncro, to ťa vylieči.“ 
Nastal čas hľadania vhodného Volkswagenu Transporter 
T3 Syncro – pravej štvorkolky pôvodom z rakúskeho 
Grazu. Takú kadenciu radosti a následného sklamania 
som nikdy predtým nezažil. Telefonáty a maily striedali 
návštevy zúbožených lesných pracantov, pregitovaných 
mestských kaskadérov a navoňaných poľských koláží 
s nejasným rodokmeňom. Vďaka Vikimu som sa dostal 

SYNCRO 
 LIEČI
Písal sa rok 2015 a u mňa 
vrcholila kríza stredného 
veku. Nebol som ani tak starý, 
ako skôr vyhoretý z práce 
a zúfalý zo života medzi štyrmi 
bratislavskými stenami. Dúfal 
som, že ešte niečo veľké v živote 
dokážem, veril som, že nepatrím 
do starého železa, trápil som 
sa predstavami usporiadaného 
nudného života „starého 
ušomraného fotra.“ Vyliečil ma 
nový životný adrenalín.

Text: Maroš Schmidt    Foto: Juraj Hrivnák
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až k legendárnemu Kelsovi zo Zircon Design, vlastníkovi 
Syncra, na ktorom obehal krajiny, o ktorých sa mi ani 
nesnívalo. Autu dokonale rozumie a ešte pútavejšie 
o ňom vie rozprávať. Prvé Syncro, v ktorom som sedel, 
bolo práve to jeho. Keď ho na jeseň 2016 pristavil pri 
Šafárikovom námestí, auto okamžite pútalo pozornosť 
okoloidúcich. Vysoké, naložené, ošľahané cestami, no 
skrátka krásne. Jeho autu dodáva rešpekt originálna 
vojenská farba a vonku i vnútri funkčná expedičná 
výbava. Dostal som trochu strach. Bolo to ako sedieť 
v tanku v plnej zbroji. To auto na mňa odrazu kričalo: „Si 
pripravený?“ A ja som si nebol úplne istý. No moje ego 
mi nedovoľovalo cúvnuť a Kelsa som poprosil, nech sa 
po niečom pozrie v Nemecku, kde mal dobré kontakty. 
Zakrátko mi dal vedieť, že je na predaj jeden bývalý 
fínsky taxík, síce v horšom stave, ale dá sa porobiť. Keď 

sa ponúkol, že do Nemecka vycestuje a so svojim kama-
rátom z Mücke Engineering to auto pre mňa postavia 
na kľúč tak, aby bolo schopné jazdy po vlastnej osi na 
Slovensko, neváhal som a dohodli sme sa. 

Šťastie na ceste
V Mücke Engineering majú so stavbami Syncier bohaté 
skúsenosti, ale termín 2 týždne na spojazdnenie vraku 
bol naozaj šibeničný. Nešlo iba o implantovanie zgene-
rálkovaného dieslového turbomotora objemu 1,9 litra, 
ktorý na moje šťastie mal fínsky taxík zapísaný v papie-
roch, ale aj o vyriešenie všetkého čo je na aute prob-
lematické. T3 Syncro má totiž od výroby slabé motory, 
slabé brzdy, slabú prevodovku, slabé riadenie a horšie 
pruženie. Moje budúce Syncro dostalo väčšie predné 
kotúčové brzdy, „zosilnenú“ prepracovanú prevodovku, 
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posilňovač riadenia, odpájač náhonu prednej nápravy, 
uzávierku diferenciálu vzadu, nové tlmiče Bilstein B6 
a kolesá R15 s diskami z Mercedesu. Zúbožený taxi-
kársky interiér vymenili za interiér z modelu Multivan 
a takto vyzbrojené Syncro sa vydalo, tesne pred vianoč-
nými sviatkami 2016, na svoju prvú cestu z Flensburgu 
do Berlína, kde som naň už nedočkavo čakal. Auto mi 
odovzdali a ja som sa vybral sám na strastiplnú ces-
tu domov. Kelso mi vtedy povedal: „Keď túto cestu 
zvládneš, bude sa o tebe hovoriť – „To je ten týpek so 
Syncrom.“ Potom ešte dodal niečo o diere v nádrži, 
čo tam urobili Fíni a že nemám tankovať viac ako 20 
litrov nafty, inak mi zvyšok po ceste vytečie. Po týchto 
slovách som nabral niečo ako odvahu a otočil kľúčikom 
v spínacej skrinke. Parkovisko berlínskej čerpacej stanice 
zadunelo mohutným zakašlaním turbodiesla, namiesil 
som jednotku, pustil spojku a rozgúľal sa smerom na 
východ. Po ceste sa mi pokazilo nabíjanie na USB a môj 
vybitý telefón aj s navigáciou zhasol. Išiel som teda 
podľa inštinktu, no keďže som od narodenia moták, 
dostal som sa do poľských hôr. Zotmelo sa a jediné 
čo som v lese stretol boli vyplašené netopiere a zopár 
neúnavných Žukov. Našťastie sa našla aj provizórna 
benzínka s úžerníckym kurzom. A potom zase stromy, 
stromy, stromy. Cesta lesom bola kamenná, miestami 
nespevnená. Hodiny som sa brodil močiarmi a prerážal 
zhluky z náletových drevín. Keď prišlo rázcestie, vždy 
som odbočil doprava. Dodnes neviem prečo. Asi, že na 
východ... Odrazu sa predo mnou objavili malé svetielka 
veľkej nádeje. Diaľnica! Dúfal som. Stačilo len prejsť 
dlhé a zablatené pole a ocitol som sa na normálnej, aj 
keď spočiatku panelovej, ceste s ďalšími vytúženými 
benzínkami. Po mnohých hodinách cesty som sa dostal 

V interiéri vozidla som tak trochu uplatnil svoje vzdelanie 
automobilového dizajnéra. Bez Martinovej práce a pomoci 
by však všetko skončilo iba v mojich predstavách. 

Cúvacia kamera bola jedna z najväčších výziev 
projektu. Pomáha mi nielen pri cúvaní, ale aj pri 
kontrole bicyklov pri ich preprave na nosiči, 
ktorý je upevnený na ťažnom zariadení.
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do zasneženej Čadce a telefón sa začal sám od seba 
dobíjať. S vyprahnutou nádržou som zastal na najbliž-
šej čerpacej stanici a vypol motor. Hlavou mi stále znel 
metronóm nafťáku. Zobral som do rúk mobil a napísal 
Kelsovi: „ Čadca!“ Natankoval som odporúčaných 20 
litrov a namieril si to na Bratislavu. Domov som prišiel 
v podstate bez problémov, ale ako sa hovorí „cez Mar-
gecany.“ 

Cesta k dokonalosti
Po niekoľkých dňoch ma Kelso zoznámil s lakýrnikmi 
z Kucik Bros, ktorý Syncro zobrali do parády. Nechceli 
robiť len provizórny lak, ale do auta sa pustili takpo-
vediac od podlahy. Starý lak dali dole na plech, odhalili 
miesta pre klampiara a následne rozbehli komplex-
nú lakýrnickú práca. Trvalo to celý rok, no jednotlivé 
vrstvy aspoň poriadne preschli. Syncro dostalo 4 vrstvy 
poriadneho laku, ktorý je mimoriadne odolný voči 
poškrabaniu. Farbu som zvolil RAL 6013 saténový mat. 
Nie je to úplná vojenčina, ani úplný civil. Je to niečo ako 
Syncro na náhradnej vojenskej službe. Všetky plechy od-
razu chytili rovinu, detaily sa blížili k dokonalosti. Počas 
kompletovania som zháňal všetky náhradné diely, ktoré 
boli na aute v zlom stave. Kľučky, zámky a tapacír dverí 
som kupoval na trikrát. Stropný tapacír som si nechal 
vyrábať dvakrát drahšie, ako by stál nový. Nové auto-
rádio mi v garáži vytopilo a predné blinkre som z USA 
po preclení získal asi najdrahšie ako sa len dá. Strešný 
nosič Front Runner som kupoval samostatne. Nákup 
ostatných komponentov k nemu som realizoval postup-
ne a za všetko platil mastné poštovné. Solárnu sprchu 
Road Shower som brutálne preplatil na cle. Pre môj 
hurásystém sa celá rekonštrukcia mimoriadne predraži-

Všetky 
meracie 
prístroje sú 
dobre 
čitateľné 
a v ideálnej 
polohe.

Ovládanie 
tempomatu 
je komfortné 
a v dobrom 
dosahu.

Elektrický mozog 
Syncra a bakelitové 
zásuvky na 220 V. 
Veľakrát som pomo-
hol ako elektrocen-
trála. Napríklad keď 
bolo treba v lese 
karbobrúskou 
odpíliť roxory.

Napájací bod 
pre auto 

v prípade 
zagarážovania 

(neúčinný 
solárny panel), 

alebo pripojenie 
sa na 220 V 

v kempe.

Pôvodný fínsky taxík.

Takto som 
prišiel 

z Berlína.
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la. Vtedy som spoznal Martina Nováka z ENIPLA, ktorý 
pracuje na zaujímavých projektoch vo vedľajšej garáži. 
Videl ako sa trápim, a počul ako pravidelne kričím, že to 
auto už nechcem ani vidieť. Raz prišiel a povedal. Ak by 
si chcel pomôcť s projektom, príď. Nuž, prišiel som. Dali 
sme dokopy systém prác, určili si priority a vytvorili har-
monogram. Dopredu som vedel čo a za koľko sa bude 
realizovať. Hľadali sme najlepšie súčiastky za najlepšie 
ceny, vymýšľali a projektovali. V garáži, hneď vedľa Ku-
cik Bros, sa vytvoril Syncroteam v zložení Martin, Dušan 
a Joži. Každý pracoval na tých veciach, ktorým dokonale 
rozumel. Martin riešil koncepčné a elektrikárske záleži-
tosti, Dušan všetky rozoberacie a skladacie a Joži riešil 
mechanické problémy. Do hry prišili aj externí spolupra-
covníci a konzultanti ako sústružník, zvárač, odborník 
na turbomotory, a ďalší. Veci ktoré nefungovali začali 
fungovať. Repas viskospojky a problém s kúrením 
vyriešil Filip. Gabriel Kondé z Tuninghifishopu sa pustil 
do kompletnej rekonštrukcie interiéru. Vyrobil nové 
skrinky, čalúnenie zadných sedadiel a bočných panelov. 
Po vyriešení základných problémov, prišli na rad tie, 
ktoré sme si sami určili.

Syncro povýšilo o tieto  
systémy a doplnky: 
● Dvojbatériový systém formou master/slave  

s automatickým systémom dobíjania.
● Prepínač na núdzové prepojenie oboch batérií  

v prípade vybitej master batérie.
● Solárny systém riadený cez BT s výkonom 160W
● Integrovaná nabíjačka Fronius, pre prípad kempova-

nia - automatické prepínanie vnútorných bakelito-
vých zásuviek na vonkajší zdroj po jeho pripojení. 

● Menič napätia 12/230V s čistou sínusovkou 800W
● Všetko istené prislúchajúcimi poistkami.
● Predný PAD Switch-Pros na ovládanie  

prídavných funkcií, ovládanie cez BT.
● Zadná flipová kamera z VW Golf 6 s externým  

monitorom, prispôsobená do VW T3.
● Tempomat s priemyslenými tlačidami  

so živtonosťou millión cyklov.
● Centrálové motory pre heavyduty použitie.
● Všetky doplnkové káble Raychem,  

ktoré sa používajú sa aj v satelitoch.
● Nezávislé kúrenie Eberspächer.
● Subwoofer na mieru od Gakon. 

Kempovací setup a príjemné varenie vonku pod markízou.

Interiér s podsvietenými skrinkami 
a ovládací panel osvetlenia, nabíjačky, 
stavu batérií a nezávislého kúrenia.
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Vytopené nové autorádio Alpine vystriedala stará 
kultová klasika od Pioneer s vajíčkovým ovládaním na 
volante. S Martinom sme navrhli špeciálne podsvie-
tené akrylové panely s UV tlačou. Mojou úlohou bolo 
urobiť na ne grafiku pre tempomat, elektrické ovládanie 
okien, nabíjačky a ovládače osvetlenia. Záves s motívmi 
makovíc, ktorý oddeľuje šoféra a spolujazdca od zvyšku 
posádky, ušila na mieru Michaela Badnárová z Puojdu. 
Čerešničkou na torte je odnímateľné exteriérové LED 
svietidlo s dotykovým ovládaním.

Cesta ktorá nekončí
Prvé cesty autom v rámci testovania som robil do Devi-
čian, do lesa, kde máme zakúpené jedno krásne miesto 
s parádnym výhľadom. Odstavil som auto na rovine na 
kopci. Natiahol som markízu, zapálil liehový varič, vytiahol 
suroviny z elektrickej chladničky a začal variť a tešiť sa zo 
života. Pochopil som čo všetko ešte na aute potrebujem 
dorobiť a tak som do garáže prichádzal vždy plný nápa-
dov, ktoré sme následne úspešne realizovali. Minulý rok 
v lete bolo auto pripravené na dlhšiu cestu. Konečne som 
si mohol splniť sen a vyliečiť sa z pocitu, že dobre už bolo. 

Exteriérové 
dotykové 
osvetlenie 
– odnímacie. 
Slúži na 
osvetlenie 
priestoru pred 
autom, pod 
markízou, alebo 
pri nočnom 
varení.

Solárna 
hliníková 

sprcha 
Roadshower, 
tlakovateľná 

akukompreso-
rom, na štyri 
sprchovania.

S nadšencami z Priatelia auto moto veteránov Hamuliako-
vo sme sa vybrali na Retro Tour na Balatón. Viem, poviete 
si Balatón... Ale pre mňa to bol aj tak veľký zážitok ísť 
niekam za hranice našej vlasti a tam sa ráno zobudiť vo 
vlastnom automobilovom sne. Tento rok som aj pre koro-
nakrízu žiadnu veľkú cestu nenaplánoval. Dolaďovali sme 
pár vecí na aute a zistil som, že liečiť sa v Syncre môžem 
kdekoľvek. Ten úžasný pocit sadnúť si do pilotiek (sedadlá 
s opierkami na ruky), naštartovať, zaradiť presný kvalt 
vďaka 025Motorsport, rozbehnúť oturbenú jednadevinu 
na tučných pätnástkach a nastaviť tempomat na 70 po 
okreskách tekova a hontu, to naozaj lieči. Pochopil som, 
že cesta so Syncrom nikdy nekončí. Viem to. Čaká ma ešte 
veľa práce na podvozku auta a výmena deravej nádrže. 
Ďalším „vedecko-výskumným“ cieľom, do ktorého sa 
chceme s Martinom pustiť, je vodný intercooler, ktorý by 
mal optimalizovať dynamické vlastnosti auta, samozrejme 
s ohľadom na „krehkú“ prevodovku. 
Syncro ma nie len vyliečilo, ale vďaka nemu som spoznal 
aj veľa perfektných ľudí. Pochopil som, že život nie je len 
o aute, ale aj o prívesnom vozíku, energetickej nezávis-
losti a hlavne o ľudskosti a pokore. Volkswagen navždy!

Chceli by ste sa  
aj Vy pochváliť 
svojim unikátnym 
modelom VW, 
alebo poznáte 
niekoho, kto taký 
model má? 
Napíšte nám váš 
tip na reportáž.
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Bozk  
na rozlúčku
V júli 2019 zišiel z montážneho pásu 
závodu Puebla v Mexiku posledný VW 
Beetle. Uzavrela sa tak jedna 74-ročná 
kapitola histórie značky Volkswagen. 

Text: Kamil Pecho Foto: Juraj Hrivnák

Automobil s charakteristickou karosériou s oddelenými 
blatníkmi bol dlhý čas jediným modelom a aj neskôr 
dlho synonymom značky. Z verzie so vzduchom chla-
deným motorom vzniklo od leta 1945 do augusta 2003 
vyše 21,5 milióna exemplárov. Ešte počas jej výroby 
od roku 1998, keď už rolu hlavného piliera modelového 
programu nemeckej značky dávno prevzal Golf, začal 
Volkswagen vyrábať remake v podobe New Beetle. 
Retro-dizajn na platforme Golfa štvrtej generácie nebol 
vôbec praktický, pretože bol v priamom protiklade 
s použitou technikou. Napriek tomu si New Beetle pri-
písal na konto približne 1,2 milióna vyrobených kusov, 
z čoho polovica skončila v USA. Populárny bol najmä ako 
kabriolet. V roku 2011 vstúpil do jeho stôp dlhší a širší 
Beetle, technicky odvodený od Golfa piatej generácie. 
Jeho výroba pre európsky trh sa skončila v roku 2018, 
pre Severnú Ameriku bežala ešte ďalší rok verzia Final 
Edition. Z druhej generácie vzniklo približne 660 000 
kusov.
Majiteľ vozidla na obrázkoch, dlhoročný fanúšik značky 
Volkswagen, sa rozhodol zachovať pre ďalšie generácie 
špecifické kultúrne dedičstvo, predstavované auto-
mobilom chrobákového tvaru. Voľba padla na kabrio-
let, bezpodmienečne v červenej farbe Tornado. Nielen 
preto, že v tejto farbe charakteristické tvary najlepšie 
vyniknú, ale aj so symbolických dôvodov. Presne takú 
farbu mal kedysi majiteľov Golf tretej generácie, kúpený 

Najlepšou alternatívou namiesto 16-palcových čiernych 
plechových diskov s plastovými krytmi pre auto s retro-
dizajnom boli originálne červené hliníkové disky Circle Red  
7 x 17 s chrómovými doplnkami.
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Štandardné halogé-
nové svetlomety 
dostali najvýkonnej-
šie homologované 
žiarovky H4, lebo 
pôsobia autentickej-
šie ako príplatkové 
„xenóny“.

Originálne zadné 
LED svetlá, ktoré sa 

za príplatok dali 
objednať do vyšších 

verzií vybavenia, 
majú elegantnú 

modernú grafiku 
obrysových svetiel 

z vodičov svetla. 
A brzdové svetlá sú 
výraznejšie ako pri 

štandardnej 
žiarovkovej verzii.

Športový tlmič 
výfuku by bol pri 
výkone motora 77 kW 
(105 k) smiešny a tak 
postačila iba 
chrómovaná 
koncovka z originál-
neho príslušenstva.

So vztýčeným 
sieťovým štítom 
proti vetru za 
prednými sedadla-
mi, alebo so 
zatvorenou 
strechou výhľad 
dozadu nie je veľmi 
dobrý. Pomoc 
priniesla dodatočne 
domontovaná 
originálna cúvacia 
kamera v elektricky 
výklopnom logu.
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Štandardné poťahy 
základnej verzie 

z melírovanej sivej 
látky vyzerali príliš 

smutne a tak ich 
nahradili poťahy 

z originálnej antracito-
vej látky v kombinácii 

s károm „Clark“ z Golfa 
GTI šiestej generácie. 

Sedadlá prečalúnili 
v renomovanej 

bratislavskej firme 
špecializovanej na 

renovácie automobilo-
vých veteránov.

Športový volant dodá každému interiéru atraktívnejší 
vzhľad. Tento pochádza z modelu Scirocco tretej 
generácie (po facelifte v roku 2015). S troma zdvojený-
mi lesklými ramenami pripomína klasický športový 
volant Nardi, ktorý si kedysi montovali mnohí majitelia 
do kabrioletov VW so vzduchom chladeným motorom.
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na jar roku 1992 priamo vo výrobnom závodu vo Wolfs-
burgu – v čase, kedy na Slovensku neexistoval ešte 
nijaký predajca značky Volkswagen. 
Rozhodnutie pre Beetle dozrelo doslova minútu pred 
dvanástou na jar minulého roka. Vtedy už v bol v rámci 
celej Európy k dispozícii iba jediný nový kabriolet čer-
venej farby v Nemecku. Ako sa ukázalo, tento exemplár 
bol vecnou cenou v spotrebiteľskej súťaži. Pretože 
výherca – otec rodiny s malými deťmi – potreboval 
kompaktný rodinný van, predajca od neho prevzal Beet-
le Cabrio na protiúčet. Auto stálo v showroome pol roka 
a márne čakalo na nového majiteľa. „Sociálna“ špecifi-
kácia, typická pre autá poskytované do súťaží, zname-
nala základný motor 1.2 TSI s manuálnou prevodovka 
a ako jediný voliteľný prvok okrem príplatkovej červenej 
farby autorádio. Potenciálnych záujemcov odrádzala 
najmä chýbajúca klimatizácia. Pôsobí to ako paradox, 
ale v dnešnej dobe je zjavne chladený vzduch nevyhnut-
nosťou už aj v kabriolete. 
Budúci majiteľ ani chvíľu nezaváhal a okamžite začal 
intenzívne rešeršovať, ako by mohol vozidlo skrášliť. 
Prvým pravidlom pri tom bolo, že musia zostať zacho-
vané tri dané farby: červená (karoséria), čierna (strecha) 
a chróm (lišta na hornej hrane dverí). Druhým pravidlom 
bolo kvôli zachovaniu autenticity použiť podľa možnosti 
iba originálne náhradné diely a príslušenstvo. A do treti-
ce – stará známa vec, že menej je niekedy viac. Výsledok 
niekoľkomesačného úsilia dokumentujú obrázky.

Rádio Composition Media s farebným dotykovým displejom 16,5 cm 
sa po dodatočnom aktivovaní funkcie App-Connect dá využívať  
aj na navigáciu prostredníctvom smartfónu.

Štandardné reproduk-
tory boli po vytlmení 

predných dverí 
nahradené kvalitnými 

20 cm dvojpásmový-
mi komponentmi. 

Napája ich digitálny 
zosilňovač s výkonom 

2 x 100 W v originál-
nom držiaku pod 

sedadlom vodiča.

Chrómové kryty 
vonkajších spätných 
zrkadiel sa dajú kúpiť 
ako originálne príslu-
šenstvo. Čo ale 
s nepeknými čiernymi 
kľučkami? Nakoniec sa 
dali nahradiť chrómový-
mi exemplármi z ponuky 
originálneho príslušen-
stva pre SEAT Ibiza SC 
štvrtej generácie. Takže 
v rámci koncernu.
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ISLAND 
– kúpalisko 
ako krčma
Hovorí sa, že na Slovensku má každá poriadna 
dedina kostol a krčmu. Na Islande zas v každom 
poriadnom meste (rozumej počet obyvateľov 
minimálne 100) nájdete okrem kostola 
(evanjelického) vždy aj termálne kúpalisko.

Text a foto: Eva Rosíková
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islandské kúpaliská (sundlaug) odjakživa boli 
a stále jednoznačne sú centrum spoločen-
ského života. My si ideme „sadnúť a poke-
cať” do krčmy alebo kaviarne, Islanďania 
si sadnú do horúceho bazénika a debatujú 
tam. Mladí chodia najradšej večer, dôchod-
covia skoro ráno. Diskutuje sa od politiky 
cez ochranu ľadových medveďov, čo občas 
pridriftujú na kryhe z Grónska, až po ostatný 
vypredaný dvojkoncert Justina Biebera, či 
najnovšie šik vzory na tradičných pletených 
svetroch z ovčej vlny lopi.
Termálne jazierka sú zaznamenané v his-
torických ságach už z 13. storočia (sága 
o Sturlungoch a bazénik Snorriho Strulur-
sona v Reykholte), no prvé kúpalisko aj 
s 25-metrovým plaveckým bazénom vzniklo 
až v roku 1923. Miestni obyvatelia ich pova-
žujú za absolútne neoddeliteľnú súčasť svo-
jej kultúry, dokonca pravidelne organizujú 
hlasovania o to najlepšie v krajine. Súťaží sa 
v mnohých kategóriách – od počtu bazéni-
kov s termálnou vodou cez počet toboganov 
až po druh a typ sauny. Zohľadňuje sa aj, 
či je plavecký bazén len vonkajší, alebo aj 
vnútorný. Návšteva kúpaliska je rituál, ktorý 
môže byť ukončený dvoma spôsobmi: a) ide 
sa na hot dog (pozor, Neislanďania: najlepší 
je„pýlsur með öllu”, čiže so všetkým – 
horčica, majonéza, kečup, cibuľka, smažená 

Legendárne kúpele Modrá lagúna - unikátne zloženie vody a masky zo silíc 
a z rias spôsobia, že vaša pokožka bude opať hebká ako u novorodenca.

Jazero Frostastaðavatn otvára vstup 
do slávnej oblasti Dúhových hôr  
a je nielen prekrásne, ale aj plné rýb.
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cibuľka) alebo b) ide sa na zmrzlinu (pozor, 
Neislanďania: kupujte si zásadne malú, lebo 
ju inak nezjete).
Na ostrove „zavesenom” na polárnom kruhu 
(polárny kruh prechádza len ostrovčekom 
Grímsey, vzdialenom asi 3 hodiny plavby 
od hlavnej pevniny) žije približne 336-tisíc 
ľudí, z nich takmer dve tretiny v najsever-
nejšom hlavnom meste sveta, Reykjavíku. 
Koľko je obyvateľov presne, to si môžete 
overiť v sieti „Hamborgarfabrikkan”, ktorá 
má okrem ponuky lahodných „štvorcových” 
burgerov vo svojich prevádzkach nainštalo-
vané aj„počítadlá” na Islanďanov - vždy, keď 
sa niekto nový narodí, zazvonia  na zvonec 
a prehodia číslo.
Pri mnohých návštevách ostrova sme spolu 
s viacerými kamarátmi konštatovali, že by 
sme chceli byť islandskými ovcami… na 
ostrove im nehrozia žiadni predátori a od 
mája do októbra sa môžu potulovať, kde sa 
im zapáči – tie najdobrodružnejšie sme našli 
až v hlbokom farebnom vnútrozemí ryolito-
vých hôr Landmannalaugar. Miestni obyva-
telia ich chovajú len na vlnu a mäso, sloboda 
sa končí jahniatkam „veľkým zháňaním” 
(rettir) približne v polovici septembra. Mo-
derní islandskí honelníci dnes však namiesto 
koní skôr využívajú štvorkolky. Celá akcia sa 
končí „veľkým triedením” v kruhovej ohrade 

Šeťdesiatmetrový vodopád 
Skógafoss je jeden z najkrajších na 
juhu Islandu, pohodlne dostupným 
z okružnej cesty číslo 1.

Alka bielobradá (mníšik), niekedy 
nazývaná aj papagáj severu patrí 

k symbolom ostrova.
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s priečinkami podľa jednotlivých fariem. 
Nesmie chýbať tradičný štvorhlasný spev, 
ľudový tanec a, samozrejme, pohostenie, 
ktorému kraľuje tradičná miestna pálenka 
„brennivín”, vyrábaná z rasce a zo zemiakov. 
Islandská menovacia komisia akurát pred 
mesiacom odsúhlasila prijatie „Angelina” 
medzi možné ženské mená, ktoré môže-
te ako občianka krajiny prijať. Tu nie sú 
žiadni Winnetuovia ani Oldshatterhandovia. 
Islandčina je pôvodom germánsky jazyk 
pochádzajúci zo starej nórčiny, ktorá si svôj 
pôvod úzkostlivo chráni. Nepresadili sa  ani 
tie najmedzinárodnejšie slová: telefón sa 
povie sími (v preklade „dlhá niť”), mobil je 
farsími (sťahovavý telefón), satelit gervi-
tungl (umelý mesiac), a dnes už historický 
walkman nazvali vasadisko (vrecková disko-
téka). Naopak, islandčina dala svetu slovíčko 
„geysir”. 
Island je ostrovom ľadu a ohňa, čiže ľa-
dovcov a lávy, ktorú chrlia miestne sopky 
v priemere raz za 5 rokov. Od výbuchu 
„neslávne známej” Eyjafjallajökull bola 
v činnosti už aj Bárðarbunga a Grímsvötn 
– akurát tie si médiá veľmi nepovšimli, 
keďže žiadnu transkontinentálnu leteckú 
katastrofu nespôsobili. A to napriek tomu, 
že Bárðarbunga vychrlila od 29. 8. 2014 do 
27. 2. 2015 toľko km³ lávy, že ju za po-

Bahenné 
jazierka, 
fumaroly 
a solfatáry.

Typické 
farmárske stavby  
19. a 20. storočia 

pokryté tufom.

Oblasť Landmannalaugar, ležiaca vo 
vnútrozemí, sa pre mnohých návštevníkov 
stane tým najúchvatnejším miestom ostrova.

Objavy 77
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sledných 250 rokov prekonala len erupcia 
vulkánu Laki v roku 1783. Aktuálne to majú 
„nahnuté” Hekla aj Katla, pričom posledne 
menovaná je supervulkán, ktorý „keď sa na-
štve”, ako povedal bývalý prezident Oláfur 
Ragnargrímsson, to ešte len bude ostatná 
Európa pozerať!
„Koľko nás tu je dnes?” pýtam sa jedno 
slnečné popoludnie na svahu najväčšieho 
ostrovného lyžiarskeho strediska v Sigluf-
jördure niekedy v polovici marca (lyžiarska 
sezóna tu trvá až do konca mája) majiteľa 
a prevádzkara v jednej osobe. „Trinásť,” 
odpovedá veselo, „mám vás všetkých spočí-
taných. No cez víkend tu býva občas aj 150 
ľudí naraz. Najlepšie je nočné lyžovanie, keď 
ideš 2 kilometre zhora až do fjordu a pritom 
ešte vidíš polárnu žiaru,” usmieva sa. Nuž, 
ešteže je tu elektrina vďaka obrovským 
zdrojom taká superlacná – inak by asi tie 4 
vleky nejakých 50-tisíc návštevníkov ročne 
neuživilo. Islanďania inak outdoorovým 
športom veľmi neholdujú: vidieť bežkára 
je raritou, hoci snehové podmienky sú top. 
Miestnymi doménami sú skôr hádzaná (až 
5 európskych národných tímov má island-
ských trénerov) a v poslednom čase, samo-
zrejme, aj futbal. 

Reykjavícky prístav  
so štýlovou 
budovou Islandskej 
filharmónie (Harpa).

Pozorovanie 
veľrýb patrí 
k najlepším 

zážitkom.
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Ľadovcové jaskyne  
sú prístupné len od 
novembra do marca –  
jedinečná farebnosť 
desiatok odtieňov  
modrej je ohromujúca.

Svadobné 
fotografovanie v drsných 

prírodných scenériách 
láka prekvapivé 

množstvo párov.

Dych vyrážajúca scenéria 
ľadovcovej lagúny Jokulsarlón.
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Island v zime 
Prečo by ste mali ísť na Island v zime? Veď je tam zima 
a tma…
●  Prekvapivo, priemerná februárová teplota 

v Reykjavíku je rovnaká ako v Bratislave.
●  Približne od 15. septembra do 15. apríla máte 

jedinečnú možnosť pozorovať mimoriadne nebeské 
divadlo – spektakulárnu polárnu žiaru.

●  Ľadovcové jaskyne pod Vatnajökullom: absolútny 
unikát môžete navštíviť od novembra do marca. Až 
300 metrov dlhé  chodby nie sú ničím nezvyčajným, 
magické odtiene ľadovcovej modrej nemajú obdobu!

● Výrazne menej turistov: priemerný počet 
návštevníkov dosiahol len v júli 2014 počet 500-tisíc. 
Za celý rok 2015 navštívilo ostrov viac než 1 milión 
turistov, z toho absolútna väčšina v lete (jún - 
september). V zime máte krajinu viac „sami pre 
seba”, predĺžená „zlatá hodinka” dáva priestor 
mimoriadnym fotografickým možnostiam.

Island v lete 
A aké príležitosti ponúka ostrov v lete? Veď je tam 
zima, lepšie je byť pri mori!
●  Prekvapivo, priemerná letná teplota v Reykjavíku 

je vyššia ako v mestách rovnakej zemepisnej šírky 
– ostrov obmýva z juhozápadu teplý Golfský prúd. 
Na pláži Nauthólsvík nájdete marocký piesok aj 
beachvolejbalové ihrisko! A ak by sa vám na kúpanie 
v mori zdalo chladno (miestnym obyvateľom sa 
nezdá), alternatívu nájdete v tamojšom termálnom 
prameni – zdarma!

●  Polnočné slnko: v júni a začiatkom júla slnko 
poskakuje na severnom horizonte a osvetľuje fjordy 
a farebné celonočné „západy slnka” sú rajom nielen 
pre fotografov.

●  Prebudená príroda: neskutočná paleta všetkých, aj 
tých najsýtejších  odtieňov zelenej.

●  Pozorovanie veľrýb a vtáctva: v lete sa vo fjorde pri 
Húsavíku a Dalvíku vysytuje až 23 z celkového počtu 
45 druhov veľrýb na svete a kolónie hniezdiaceho 
vtáctva, obzvlášť roztomilých aliek bielobradých, 
patria k najväčším na svete.

●  Príležitosť zavítať do vnútrozemia: v zime je väčšina 
vnútrozemských ciest uzavretá. V lete sa s vysokou 
nápravou a pohonom 4 x 4 dostanete cez lávové 
polia a početné brody až do srdca ostrova.

Polárna žiara (aurora 
borealis) - jedinečné 
nebeské divadlo. 
Na jej pozorovanie sú 
potrebné 3 podmienky: 
obloha bez mrakov, 
slnečný vietor 
v atmosfére a – tma.
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facebook.com/automotorasport instagram.com/automotorasport youtube.com/automotorasportslovensko

PALIVOVÉ ČLÁNKY
Riešenie pre budúcnosť?

TECHNIKA

VOLKSWAGEN GOLF

POZOR NA 
ALKOHOL!
V týchto prípadoch

si nesadajte
za volant
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Ikona z Wolfsburgu prináša nový kokpit aj technológie!
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NAJČÍTANEJŠÍ MOTORISTICKÝ 
ČASOPIS NA SLOVENSKU

OBJEDNAJTE SI JEDNODUCHO:
  www.autoviny.sk/predplatne    tel.: 02/49 11 12 02  

  e-mail: hruskova@predplatne.sk 
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Na 
plný plyn
Nový Golf sa od októbra predáva aj s pohonom na stlačený 
zemný plyn CNG ako Golf 1.5 TGI. 

Jeho štvorvalec dosahuje výkon 96 kW (130 k), tri nádrže na 
stlačený zemný plyn majú objem 115 litrov, čo umožňuje uskladniť 
17,3 kg plynu. Toto množstvo zabezpečuje dojazd do 400 km podľa 
WLTP. Okrem toho má vozidlo aj nádrž na benzín s objemom 9 lit-
rov na núdzový dojazd k čerpacej stanici CNG. Vysokú efektivitu 
pohonu zabezpečuje tzv. Millerov pracovný cyklus motora v kom-
binácii s vysokým kompresným pomerom a prepĺňaním turbodú-
chadlom s variabilnou geometriou. Pri prevádzke na plyn má Golf 
TGI približne o 25 % nižšie emisie CO2. Spotreba zemného plynu 
v cykle WLTP dosahuje 4,1 – 4,3 kg na 100 km, emisie CO2 majú 
hodnotu iba 111 – 117 g/km, hodnoty podľa starej normy NEDC 
sú 3,5 – 3,6 kg/100 km a 95 – 98 g/km. Na pohon sa dá využívať 
aj biometán z odpadových rastlinných produktov alebo syntetic-
ký plyn e-Gas, čím sa environmentálna bilancia prevádzky ďalej 
výrazne zlepšuje. Golf TGI sa vyrába aj ako kombi-verzia Variant. 

Fanúšikovia najrýchlejších Golfov už nemusia 
dlho čakať. Krátko po spustení predaja legendárnej 
verzie GTI predstavil Volkswagen ešte výkonnejšiu 
verziu GTI Clubsport, nadväzujúci na tradíciu 
zvláštnych verzií. 

Najvýkonnejší aktuálny sériový Golf s pohonom predných 
kolies má benzínový štvorvalec 2.0 TSI konštrukčného 
radu EA888 Evo4 s výkonom 221 kW (300 k). Krútiaci 
moment motora, ktorý dosahuje maximum 400 Nm, sa 
prenáša na kolesá prostredníctvom 7-stupňovej dvoj-
spojkovej prevodovky DSG a diferenciálu s elektromecha-
nickou uzávierkou XDS. Podvozok so zmenšenou svetlou 
výškou o 10 mm má štandardne adaptívne tlmiče DCC , 
väčšie brzdy a 18-palcové kolesá. Novinkou je osobitný 
jazdný profil „Nürburgring“, optimalizovaný pre jazdu po 
legendárnom okruhu. Výkonovú korunu modelovému 
radu onedlho nasadí nový Golf R s pohonom všetkých 
kolies 4Motion novej generácie.

Výrazný temperament

S vyznamenaním
Nezávislé konzorciu Euro NCAP zverejnilo výsledky jesennej 
série testov bezpečnosti. Medzi adeptmi bol aj nový model 
ID.3, ktorý získal najvyššie ocenenie 5 hviezdičiek. 

Je tak prvým modelom skonštruovaným na báze modulárnej 
stavebnice elektromobility MEB, ktorý získal vynikajúce hodno-
tenie vo všetkých testovaných oblastiach. Pri hodnotení ochrany 
posádky bola na základe bariérových testov posudzovaná ochrana 
pri náraze spredu, zboku a zozadu, pričom sa zohľadňovali aj opat-
renia na rýchle a bezpečné vyslobodenie. Pri dospelých členoch 
posádky ID.3 získal hodnotenie 87 %, pri ochrane detí až 89 %. 
Okrem bežných pasívnych bezpečnostných prvkov má ID.3 ako 
prvý model značky Volkswagen stredový airbag medzi predný-
mi sedadlami, ktorý pri náraze zboku zabraňuje kontaktu hláv 
vodiča a spolujazdca. Popri ochrane posádky Euro NCAP hodnotí 
aj ochranu iných účastníkov premávky, najmä chodcov a cyklistov, 
pri ktorej pomáhajú aj asistenčné systémy. Aj v tejto oblasti získal 
nový elektrický automobil vynikajúce hodnotenie. Model ID.3 tak 
plynulo nadviazal na úspechy značky Volkswagen v Euro NCAP – 
naposledy získali 5 hviezdičiek 
nový Golf a T-Cross. 
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Spotreba paliva v l/100 km: 4,9 – 5,9 (kombinovaná), emisie CO2 v g/km: 126 – 136 (kombinované), triedy energetickej efektivity: A – B. Obrázok je ilustračný.

UŽÍVAJTE SI
BEZSTAROSTNÚ
JAZDU.
Operatívny lízing Lease&Drive.
Rozhodnite sa pre operatívny lízing Lease&Drive a o kompletnú
administratívu spojenú s vlastníctvom vozidla sa postaráme za vás.

Platí na modely Volkswagen: Golf, Golf Variant, Tiguan
Splátky: fi xné mesačné bez akontácie
Splátka zahŕňa: poistenie, servis, sezónne pneumatiky
vrátane prezutia a uskladnenia
Výmena vozidla po: 2, 3 alebo 4 rokoch

www.volkswagenleaseanddrive.sk
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vwuzitkove.sk

Akcia bezplatný servis – „Grátis servis“ platí na predpísané servisné výkony špecifikované v servisnej knižke. Podmienky akcie nájdete na www.vwuzitkove.sk/gratis-
servis a u každého autorizovaného predaju značky Volkswagen Úžitkové vozidlá. Predĺžená záruka až na 5 rokov je za príplatok. 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: 7,2 – 8,9 (kombinovaná), emisie CO2 v g/km: 189 – 232 (kombinované). Všetky uvedené ceny sú importérom 
odporúčané ceny pre klienta v € s DPH a majú len informatívny a nezáväzný charakter. Fotografia je ilustračná.

Čas vrátiť sa do hry.
Volkswagen Crafter teraz už od 22 188 €.

My vieme, že tento rok vás čaká veľa práce. Ale s ním to dokážete. Praktický, úsporný a inovatívny 
Volkswagen Crafter môže byť váš teraz aj so servisom grátis na 5 rokov / 250 000 km, možnosťou 
predĺženej záruky až do 5 rokov a cenovým zvýhodnením 3 600 €. A ak sa preň rozhodnete teraz, 
pribalíme vám aj zimné pneumatiky navyše.

Príďte sa presvedčiť k svojmu predajcovi Volkswagen Úžitkové vozidlá ešte dnes.

Facebook | Volkswagen Úžitkové vozidláinstagram | volkswagen_Slovensko

ZIMNÉ PNEUMATIKY
GRÁTIS

  Možnosť predĺženej záruky až do 5 rokov 
  Grátis servis na 5 rokov/250 000 km
  Cenové zvýhodnenie až do 3 600 € 
  Zimné pneumatiky grátis

Už od

22 188 €
s DPH
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