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Jen před pár dekádami 
vnímali motorističtí fanoušci 
Mercedes-Benz jako staro-
módní, usedlé vozy pro starší, 
 seriózní pány. V současnosti 
je ovšem image automobilů 
s trojcípou hvězdou ve znaku 
úplně jiná. Díky dynamic-
kému designovému jazyku 
a mladistvému vzhledu 
posledních modelů přilákala 
značka ke stávající klientele 
také nové zákazníky všech 
věkových kategorií. Nejlépe 
o tom vypovídá fakt, že dneš-
ní průměrný věk zákazníka, 
který si kupuje Mercedes 
třídy S, je dokonce méně než 
40 let. 

Mercedes-Benz tak reprezentuje 
trvalý luxus, který se předává z  gene-
race na generaci. Stuttgartská auto-
mobilka se zbavila svazující škatulky 
z minulosti a nyní především tvoří bu-
doucnost. Podívejte se na model třídy 
E před dvaceti lety a  na jeho dnešní 
vizáž. To přesně ilustruje proměnu 
značky v  čase. Dvacet let je necelá 
jedna lidská generace, v případě vozů 
to jsou zhruba tři až čtyři generace. Je 
neuvěřitelné, jak se v tak krátkém čase 
dokázal Mercedes-Benz proměnit. 

Značka musela své 
jméno obhájit
Na proměnu Mercedesu ve vnímání 
českých zákazníků vzpomíná i  jedna-
tel společnosti S. & W. Automobily 
Gustav Žaludko a připomíná těžké za-
čátky prodejů v  devadesátých letech. 
„Před dvaceti lety nebylo jednoduché 
začínat s  prodejem vozů Mercedes-
-Benz, protože zatímco v  zahraničí 
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Ze současné nabídky 
modelů Mercedes-Benz si 
vybere i ten nejnáročnější 
motorista. Loňský a hlavně 
letošní rok se totiž nesly ve 
znamení zásadních novinek. 
Vyzdvihnout můžeme 
například Mercedes-Benz 
S kabriolet, ale pozornost si 
zaslouží i modely GLS, SLC, 
SL či C kabriolet. Nejžhavější 
podzimní novinkou je zase 
GLC kupé a zapomínat by se 
nemělo ani na facelift CLA 
a CLA Shooting Brake. 
Ovšem největší hvězdou je 
třída E, jejíž design patří mezi 
to nejhezčí, co v kategorii 
prémiových sedanů můžeme 
vidět, nemluvě o dokonalé 
technice a technologiích. 

když si zvolíte vzduchové odpružení 
podvozku. 

Mercedes-Benz SLC 
Dávat dárky je správné, a proto chvá-
líme dárek k 20. výročí kompaktního 
kabrioletu SLK. Nově se jmenuje 
SLC, což odkazuje na jeho původ ve 
třídě C. Novinka má rozhodně na co 
navazovat. Od uvedení na trh v  roce 
1996 prodáno 670 000 modelů SLK! 
A  to je mezi kabriolety úctyhodné 
číslo.

Změnou patrnou na první po-
hled je ostřejší, až sportovní vzhled. 
K tomu přispívá zejména čelní partie, 
kdy strmě postavená maska chladiče 
zároveň prodlužuje šípovitou kapotu 
motoru. Maska chladiče má diaman-
tový design a  ve výbavě na přání jsou 
adaptivní světlomety LED Intelligent 
Light System. 

Pevná skládací střecha umožňuje 
potěšení z  jízdy s  větrem ve vlasech. 
Střešní mechanismus s  elektrohyd-
raulickým pohonem přitom lze ovlá-
dat i za jízdy – až do rychlosti 40 km/h 
lze střechu klidně složit i  natáhnout. 
Novinkou je rovněž automaticky ovlá-
daná přepážka pro oddělení zbývající-
ho prostoru pro zavazadla – pokud je 
dělicí přepážka v  horní poloze, v  níž 
zvětšuje objem zavazadlového prosto-
ru, přemístí se při otvírání střechy au-
tomaticky dolů, jsou-li v  příslušném 
prostoru zavazadla, která by tomu 
bránila, střecha se neotevře, na což je 
řidič upozorněn. 

Pokud si chcete užít staženou 
střechu i  v  horším počasí a  nepřijít 
k  úhoně, můžete si pořídit vyhřívání 
sedadel a  systém AIRSCARF, kte-
rý vyhřívá prostor pro hlavu řidiče 
a spolujezdce.

jem zavazadlového prostoru nachází 
v horní poloze, přemístí se při otvírá-
ní střechy automaticky dolů. Když se 
otevře víko zavazadelníku, přesune 
se přepážka zpět do horní pozice. 
Praktickou záležitostí je, že střechu 
složenou v zavazadlovém prostoru lze 
naklonit cca o  25 stupňů vzhůru, což 
usnadňuje manipulaci se zavazadly. 

Konstruktéři promysleli opravdu 
každý detail. Proto existuje MAGIC 
VISION CONTROL – originální, 
inteligentní a  velmi účinný systém 
ostřikování a  stírání skla čelního 
okna. Inovativní koncept stírací lišty 
s  integrovaným přívodem kapaliny 
zajišťuje za všech okolností přívod ka-
paliny přímo před stírací lištu. Tím je 
zajištěno čištění s optimální účinností 
a hlavně zvýšený komfort posádky při 
otevřené střeše. Kdo si totiž u běžné-
ho kabrioletu pustil ostřikovače při 
otevřené střeše, ví, o čem píšeme. 

Pod kapotou jsou výkonnější moto-
ry. Například verze SL 400 má agregát 
V6 s  výkonem zvýšeným na 270 kW 
a  500 N.m., což znamená nárůst  
o 25 kW a 20 N.m. Verzi SL 500 zase 
pohání osmiválec o  výkonu 335 kW. 
Pro milovníky opravdu velkých vý-
konů jsou na výběr verze Mercedes-
-AMG SL 63 a SL 65 s dvanáctiválco-
vým motorem. 

Novinkou je i  to, že je točivý mo-
ment přenášen devítistupňovou sa-
močinnou převodovkou 9G-TRONIC. 
Navíc lze prostřednictvím systému 
DYNAMIC SELECT jednoduchým 
stisknutím tlačítka během zlomku 
sekundy změnit charakteristiku vo-
zidla. Tento systém mění nastavení 
motoru, převodovky, podvozku a  ří-
zení. Nechybí podvozek Active Body 
Control s funkcí naklánění do zatáčky. 

Mercedes-Benz S kabriolet
V  loňském roce nabídl Mercedes po 
44 letech opět i  otevřenou variantu 
třídy S. Model S kabriolet má nezamě-
nitelný exkluzivní design, vrcholnou 
techniku své třídy a důkladně propra-
covaný koncept klimatizace interiéru 
a  ochrany proti větru, včetně inteli-
gentního řízení klimatizace určeného 
speciálně pro otevřené vozy. I když se 
jedná o  kabriolet, je karoserie neob-
vykle tuhá. Zajímavostí je, že u  sys-
tému ochrany cestujících v  případě 
převrácení jsou pyrotechnicky spou-
štěny nejen akční členy, ale i samotné 
ochranné oblouky. Tomuto velice za-
jímavému modelu věnujeme v  našem 
magazínu mnohem obsáhlejší prostor 
na dalších stranách.

Mercedes-Benz GLS
Dnes již bývalé GL má podle nomen-
klatury nástupce v  nové GLS. Ozna-
čení odkazuje na důležitý fakt, že se 
jedná o luxusní třídu S převlečenou do 
hávu SUV. 

Co to znamená v  praxi? Za prvé, 
že to je jediný plnohodnotný sedmi-
místný vůz v  evropském segmentu 
prémiových SUV. Za druhé, že nabízí 
velkorysý vnitřní prostor. Za třetí, že 
spojuje luxus s  vynikajícím komfor-
tem. Za čtvrté, že disponuje bohatou 
dynamikou. A  konečně za páté, že je 
ve své třídě nejbezpečnější. 

V porovnání s předchůdcem nabízí 
GLS hospodárnější provoz, větší počet 
jízdních režimů osvědčeného systé-

mu DYNAMIC SELECT, nejnovější 
evoluční stupeň vzduchového odpru-
žení AIRMATIC se zdokonaleným 
systémem tlumení ADS, devítistup-
ňovou automatickou převodovku 9G-
-TRONIC, nejmodernější asistenční 
systémy a  nejaktuálnější generaci 
telematických systémů s  přístupem 
k internetu. 

Mercedes-Benz CLA a CLA 
Shooting Brake
I  když modely Mercedes-Benz CLA 
a  CLA Shooting Brake patří do nové 
vlny, neboť byly představeny poměrně 
nedávno (CLA v  lednu 2013 a  CLA 
Shooting Brake v lednu 2015), pro le-
tošní rok doznaly nepřehlédnutelných 
změn. 

Základem jsou nové, elegantněji 
tvarované nárazníky, nad kterými 
dominuje maska chladiče v  diaman-
tovém designu. Sportovněji pojatý je 
design kol z lehkých slitin. Výrazněj-
ší světlomety disponují pokročilou 
technologií LED High Performance. 
Mají tu vlastnost, že mnohokrát ná-
sobí viditelnost ve srovnání s  klasic-
kými světlomety. Světlomety s  tech-
nologií LED mají teplotu barvy 5 500 
kelvinů, což se blíží barvě denního 
světla. Důležité také je, že průměrná 
životnost „ledek“ je 10 000 hodin, 
což je pětkrát více než např. u  xeno-
nového světla.

Inovace se dotkla i  interiéru. Na 
výběr je několik druhů materiálů ob-
ložení přístrojové desky a chromových 
doplňků ovládacích prvků. Zájemce 
si může individualizovat interiér také 
novým druhem a  barvou čalounění 
sedadel.

Modelová řada CLA nabízí i  face-
liftované supersilné verze AMG. Kon-
krétně Mercedes-AMG CLA 45 4Ma-
tic v  karoserii kupé a  Shooting Brake. 
Tyto speciály mají výkon 280 kW  
a  točivý moment 475 N.m. Takové 
parametry je pasují na nejvýkonnější 
sériově vyráběné vozy ve své kategorii. 
Jejich modernizace se promítla také 
do výrazně sportovnějšího charakteru 
vnějšího designu, zvýšení komfortu  
a do vzhledu interiéru.

Mercedes-Benz GLC kupé
Podzimní novinkou je nádherný mo-
del GLC kupé. Jak už je u současných 
novinek Mercedesu dobrou tradicí, 
snoubí v  sobě eleganci se sportovním 
výrazem. Na první pohled tak ani ne-
poznáte, že se nejedná o  běžné kupé, 
ale o SUV. Napomáhají tomu také roz-
měry a hlavně malá výška (délka vozu 
činí 4 730 a výška 1 600 mm). Rozvor 
náprav 2 870 mm prozrazuje, že místa 
uvnitř je více než dost. 

Kupé se vyznačuje hladkými lini-
emi. Nenarušují je ani žádné antény 
audiosoustavy či navigace. Všechny 
antény jsou totiž integrovány do vněj-
ších zpětných zrcátek či karoserie. 
Hladké linie jsou nejen líbivé, ale také 
dodávají vozu výbornou aerodyna-
miku. Čísla hovoří jasně, koeficient 
odporu vzduchu Cx = 0,31 a celkového 
aerodynamického odporu vzduchu 
0,794 jsou nejlepší v  daném segmen-
tu. Vedle tvarování karoserie na tom 
má zásluhu důkladně utěsněná maska 
chladiče a  okolí světlometů, žaluzie 
před chladičem či zakrytování spodní 
části vozu. 

Kupé disponuje osvětlením LED 
technologií, vyznačující se nízkou 
spotřebou energie, dlouhou životností 
a  příjemným bílým světlem, které je 
blízké spektru denního světla. 

Velká pozornost byla logicky věno-
vána jízdním vlastnostem. Výsledkem 
je suverénní jízdní komfort v  každé 
situaci. Tradicí je možnost volby jízd-
ního stylu: sportovního, komfortního 
nebo hospodárného. Prostřednictvím 

ovládacího prvku systému DYNAMIC 
SELECT si řidič navolí jeden z  pěti 
jízdních režimů: „ECO“, „Comfort“, 
„Sport“, „Sport +“ a „Individual“. Při-
tom prostřednictvím nastavení „In-
dividual“ lze vozidlo nakonfigurovat 
podle vlastních preferencí.

Kupé nabízí i  požadovanou dyna-
miku a současně bezkonkurenční hos-
podárnost. Verze GLC 220 d 4MA-
TIC kupé má výkon 125 kW a  točivý 

moment 400 N.m. Spotřeba paliva 
v  kombinovaném provozu je pouhých 
5 litrů nafty na každou stovku kilome-
trů. Emise CO2 činí 131 g na kilometr. 
Verze GLC 250 d 4MATIC kupé dis-
ponují výkonem 150 kW a  točivým 
momentem 500 N.m. Spotřeba paliva 
se pohybuje také na hranici pěti litrů. 
Přitom vůz dokáže upalovat rych-
lostí až 222 km/h. Zrychlení z  0 na  
100 km/h umí za 7,6 s. Milovníci zá-
žehových motorů mohou sáhnout po 
verzi GLC 250 4MATIC kupé. Agre-
gát má výkon 155 kW, točivý moment 
350 N.m., spotřebu na hranici sedmi 
litrů a zrychlení za 7,3 s. Maximálka je 
totožná s  nejsilnější vznětovou verzí, 
tedy 222 km/h.  

Samozřejmostí je, že všechny spa-
lovací agregáty splňují normu Euro 6 
a navíc ještě interní normy Mercedes-
-Benz, které jsou přísnější, než uklá-
dají příslušné předpisy. 

Tyto verze jsou standardně vyba-
veny devítistupňovou samočinnou 
převodovkou 9G-TRONIC. Že umí 
při svižné akceleraci řadit velmi rych-
le, zatímco při plynulé jízdě ustálenou 
rychlostí je její funkce sotva poznatel-
ná, nemusíme ani zdůrazňovat. 

Mercedes-Benz E
Veřejností nejostřeji sledovaná je třída 
E. Sedany se prodávají od dubna a ne-
trpělivě očekávané kombi od září. Ješ-
tě přitom dorazí i E kupé a kabriolet. 

Pod kapotou jsou vedle tradičních 
zážehových agregátů také nové čtyř-
válcové turbodiesely, těšit se můžeme 
také na verzi plug-in. Určitě víte, že 
značka Mercedes-Benz je vždy v čele 
používání nemodernějších technolo-
gií. Platí to samozřejmě i u této novin-
ky. Z  těch nových vyzdvihněme např. 
komunikaci auta s  okolím, schopnost 
samočinně se vyhnout chodci či mož-
nost zaparkovat auto prostřednictvím 
mobilu. Podrobněji píšeme o skvělém 
novém „éčku“ v samostatné sekci. •

slední řadě výkonné a  zároveň hos-
podárné motory. Takřka sportovně 
koncipovaný podvozek nabízí nejen 
vynikající jízdní vlastnosti s pořádně 
sešlápnutým plynovým pedálem, ale 
také nebývale komfortní jízdu. Zvlášť 

Mercedes-Benz C kabriolet 
Vůbec poprvé v  moderní historii při-
jíždí třída C jako kabriolet. Skládací 
střecha je velmi elegantní a  vychází 
z té, kterou Mercedes použil u modelu 
S kabriolet. Stažení i natažení střechy 
zabere méně než 20 sekund, a  to při 
jízdě rychlostí až 50 km/h. Chcete-
-li jezdit bez střechy, stačí stisknout 
knoflík a  plynule zajede do schránky 
v  zavazadlovém prostoru. Na jízdu se 
staženou střechou přitom díky větrné 
cloně AIRCAP  s vyhříváním prostoru 
krku a hlavy AIRSCARF nemusíte če-
kat až do léta. Pod kapotou můžete mít 
motory s výkonem od 115 do 270 kW, 
k  dispozici je i  nová devítistupňová 
samočinná převodovka 9G-TRONIC 
a také dynamicky nastavitelný podvo-
zek – na přání se vzduchovým odpru-
žením AIRMATIC.

Mercedes-Benz C kupé
Nepřehlédnutelné kupé s  ele-
gantním, až smyslným designem 
a  sportovních charakterem uvedl 
Mercedes na českém trhu v  prosinci 
2015. Základem je lehká konstrukce, 
vynikající aerodynamika a  v  nepo-

I  když se jedná o  kabriolet, není 
zavazadlový prostor zanedbatelný – je 
výborně využitelný a  nabídne objem 
až 335 litrů, což dělá z  vozu premianta 
v daném segmentu.  

Velkou pozornost věnovali kon-
struktéři také jízdním vlastnostem 
kabrioletu. Řidič si může prostřed-
nictvím tlačítka systému DYNAMIC 
SELECT jednoduše změnit nastavení 
vozidla, ať se jedná o  charakteristiku 
motoru, převodovky, řízení nebo pod-
vozku. 

Velkou novinkou je už v  základu 
dodávaný aktivní brzdový asistent 
COLLISION PREVENTION AS-
SIST PLUS. Aktivní brzdový asistent 
nabízí nejen funkci upozorňování na 
krátkou vzdálenost od vozidla vpředu 
a  podporu při brzdění, ale také auto-
nomní brzdění pro snížení rizika ná-
razu do vozidla jedoucího vpředu. 

Samozřejmostí jsou asistenční sys-
témy pro sledování slepého úhlu a pro 
jízdu v  jízdním pruhu. Navíc ve spo-
jení se systémem COMAND Online 
se dodává asistent pro sledování do-
pravních značek. Dokáže rozpoznávat 
omezení rychlosti i nejrůznější zákazy 
(včetně jejich ukončení) a  zobrazuje 
je řidiči. Když tak například vjedete 
omylem do jednosměrky v  opačném 
směru nebo do zákazu vjezdu, vůz vás 
na to vizuálně a zvukově upozorní. 

Mercedes-Benz SL
O  tomto modelu lze psát jako o  le-
gendě automobilového světa. Přijíždí 
s  radikálně změněným designem, 
ovšem zachovávajícím tradiční tvary, 
a s optimalizovanou technikou. 

Změny jsou patrné hlavně na přídi, 
má nyní výrazně sportovnější charak-
ter. Maska chladiče v  diamantovém 
designu se směrem dolů rozšiřuje. 
Tradičně dlouhou kapotu motoru zvý-
razňují dvě podélná vyboulení. Nové 
světlomety LED jsou protaženy daleko 
do stran a vybaveny systémem adaptiv-
ního řízení IL (Intelligent Light Sys-
tem). Dynamičnost vozu je zdůrazněna 
zvětšenými otvory pro přívod vzduchu 
s chromovanými lištami ve tvaru křídla 
na rozšířených blatnících. 

Nově je vylepšená funkce skládací 
pevné střechy. Střecha má elektro-
hydraulické ovládání, a jak už se stává 
u kabrioletů značky tradicí, lze otvírá-
ní a zavírání střechy provádět i za jízdy 
do rychlosti až 40 km/h.

Majitelé určitě ocení novinku, kte-
rou je automatické oddělení zbývající 
části zavazadlového prostoru. Funguje 
tak, že pokud se přepážka pro větší ob-
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měla značka dobré renomé, u  nás si 
musela jméno postupně vybudovat 
a  hlavně obhájit. Tehdy si v  Česku 
mnozí spojovali vozy Mercedes s  lid-
mi z okraje společnosti, a to nebyla ta 
nejlepší pověst,“ říká. V  průběhu let 
ale odvedli lidé z S. & W. Automobily 
kus práce, pohled na Mercedes-Benz 
se dramaticky proměnil a  nyní Češi 
vnímají německou prémiovou značku 
velmi pozitivně. 

Hodně tomu samozřejmě napo-
mohla již zmiňovaná snaha samotné 
značky co nejvíce se rozkročit a oslo-
vit širší spektrum klientů. „ Díky tomu 
můžeme nyní nabízet celou plejádu 
výborných, designově povedených 
modelů. Mercedes-Benz se úžasně 
přizpůsobil potřebám a  přáním zá-
kazníků a  globálně jim vyšel vstříc,“ 
konstatuje Gustav Žaludko. A dodává, 
že ofenzíva Mercedesu ani zdaleka ne-
končí – on sám se přitom nejvíce těší 
na to, co přinese nová generace třídy S. 

„Ta přijde v  roce 2020. Možná se 
to někomu může zdát ještě strašně 
daleko, ale uteče to jako voda. A hlav-
ně – nová třída S  bude opravdovým 
autem budoucnosti. I  proto vidím 
budoucnost značky i naší firmy velmi 
pozitivně. Pracuji pro Mercedes-Benz 
devatenáct let a těším se na další roky –  
s vynikajícími modely a výborným tý-
mem,“ usmívá se jednatel společnosti 
S. & W. Automobily. 

Reputace, která zavazuje
Právě třída S, kterou Gustav Žaludko 
zmínil, byla vždy klíčovým modelem 
Mercedesu. Ostatně kořeny těchto 
skvělých vozů se promítly do DNA 
značky – už v roce 1903 rozvinul šéf-
designér Wilhelm Maybach koncept 
špičkového luxusního vozu Merce-
des Simplex 60 hp, což byl elegantní, 
exkluzivní a  rychlý vůz. Simplex 60 
hp proměnil automobil v  opravdový 
dopravní prostředek i  pro lidi, kteří 
žádali maximální komfort, a  proto se 
brzy začaly ve Stuttgartu scházet ob-
jednávky od králů, průmyslníků a  ce-
lebrit z celého světa. 

Mercedes se tehdy stal synonymem 
luxusu a pohodlí na kolech. Taková re-
putace zavazuje – a u třídy S to platilo 
obzvlášť. Proto každou generaci „eska“ 

FA N O U Š C I 
M E R C E D E S U 

S E  U Ž  T Ě Š Í  N A 
N OVO U  T Ř Í D U  S . 

P Ř I J D E 
V   R O C E  2 0 2 0.

← Díky čtveřici kulatých světlometů 
si vůz vysloužil přezdívku „masařka“

↓ Luxusní a neúnavný. Už před 
20 lety dokázal „éčkový“ Mercedes 
odvézt celou rodinu s bagáží a třeba 
i s vlastní lodí.

doprovázely inovace, patenty a nápady 
na to, jak znovu a znovu posouvat tyto 
automobily na novou kvalitativní úro-
veň. A  tak jako to platilo o  předchůd-
cích, platí to i o budoucí třídě S. Opět to 
bude vůz, který plnou parou předjede 
konkurenci a  nastaví nové standardy 
v automobilové branži. 

Když se ohlédneme zpátky do 
poloviny devadesátých let, kdy spo-
lečnost S. & W. Automobily začínala 

jako malá rodinná firma, vládl na 
trhu luxusních automobilů „mamut“. 
Tak se říkalo tehdejší třídě S, modelu 
Mercedes-Benz W140. Vyráběl se 
v letech 1991 až 1998, kdy navázal na 
jiný fantastický model, na W126, který 
v  letech 1979 až 1992 lámal prodejní 
rekordy. Konstruktéři tak měli těžký 
úkol – nahradit úžasný vůz něčím ješ-
tě lepším. Aby se jim to povedlo, pra-
covali na „mamutovi“ téměř deset let. 

Tři otázky 
pro Gustava 
Žaludka

Jak se v posledních 20 letech 
proměnila vaše společnost?
Změnila se prakticky od 
základů. Nejen počtem 
zaměstnanců, který je nyní 
v porovnání s našimi začátky 
desetinásobný, ale také sklad-
bou produktů a služeb, které 
našim klientům nabízíme. 
Co se ovšem nemění, je to, že 
se stále snažíme přistupovat 
k našim zákazníkům stejně 
jako na samotném začátku, kdy 
jsme byli ještě malou rodinnou 
firmou – řídíme se proto vždy 
heslem „náš zákazník, náš 
pán“. 

Co bylo za dobu existence 
firmy nejtěžší, a na co jste 
naopak nejpyšnější?
To nejhorší, co jsme museli 
v historii firmy řešit, byla 
rozhodně nadvakrát zničená 
pobočka v Ústí nad Labem, 
kterou v letech 2002 a 2013 
zasáhly velké povodně. Jsem 
pyšný na náš tým a na to, že 
se nám podařilo ústeckou 
pobočku zase obnovit. Stejně 
tak mě velmi těší postavení 
nového moderního showroomu 
v Jenišově u Karlových Varů. 
Ani do budoucna nebudeme 
přešlapovat na místě – chys-
táme další novinky pro naše 
klienty, především hodláme 
dále rozšiřovat a zkvalitňovat 
naše služby. 

Jak oslavíte firemní jubileum? 
Rádi bychom slavili již ve 
vylepšených prostorách 
showroomu a vůbec celého 
areálu v Jenišově, jehož úpravy 
chystáme v letošním roce, tak-
že oslavy spojíme až s dokon-
čením těchto změn a uvedením 
dalšího nového modelu značky 
Mercedes-Benz. 

Fantastický „mamut“
Když Mercedes v roce 1991 představil 
novou třídu S na ženevském autosalo-
nu, vzbudil nadšení. Vůz byl dynamič-
tější, aniž by přitom ztratil samozřej-
mý důraz na luxus a komfort. Ostatně 
právě kvůli velkým rozměrům se vozu 
začalo přezdívat „mamut“. Také jízdní 
vlastnosti byly skvělé – kromě kla-
sických šestiválců a  osmiválců si pod 
kapotou lahůdkové verze S 600 vrněl 

benzínový dvanáctiválec o objemu 6,0 
litru s výkonem 300 kW. 

Jak již bylo řečeno, Mercedesy 
s každou novou generací třídy S po-
souvaly hranice inovací – převrat-
nou novinkou u  W140 byl systém 
CAN, který propojil řídicí jednotky 
plynového pedálu, automatické pře-
vodovky, vstřikování paliva a  systé-
mu ASR. To vedlo k  harmoničtější 

jízdě, neboť převodovka dokázala 
rozeznat jízdní režimy a přizpůsobit 
se jim. 

Do roku 1998 vyrobil Mercedes-
-Benz přes 406 000 kusů ve všech 
možných verzích a  výbavách. Na sil-
nicích můžete „mamuty“ potkávat 
dodnes – jednak díky jejich nadčaso-
vému vzhledu, ale také díky nezpo-
chybnitelnému luxusu a  obrovské 
míře bezpečí. Tyto vozy měly nadstan-
dardní výbavu a  naprostou raritou 
byla třeba dvojitá skla na boku vozu, 
díky nimž byste i při vysokých rychlos-
tech slyšeli v interiéru spadnout špen-

dlík. I proto chtěli klíčky od „mamuta“ 
podnikatelé, celebrity i politici. Jezdil 
v něm prezident Václav Havel a třeba 
i britská princezna Diana. 

Jak se přepisuje 
automobilová historie
Zhruba v době, kdy se zrodila společ-
nost S. & W. Automobily, se zrodila 
i  další z  legend s  trojcípou hvězdou –  
Mercedes-Benz třídy E. První gene-
race „éček“ se vyráběla v  letech 1993 
až 1997, v  letech 1995 až 2003 pak 
vládla vyšší střední třídě druhá gene-
race. Právě první dvě generace přitom 

nastavily laťku těchto vozů pořádně 
vysoko – druhou generaci zvanou 
„masařka“ proslavily věhlasné oči 
v  podobě čtyř kruhovitých předních 
světlometů. Ty si třída E ponechala 
i ve své třetí generaci, až od té čtvrté se 
vrátila k celistvé podobě světel. 

Třída E má v  rodokmenu Merce-
desu výsostné postavení – po celém 
světě se totiž prodalo přes 13 mili-
onů těchto sedanů a  kombíků, což 
z  této třídy činí nejprodávanější vůz 
v  historii značky. Ovšem nutno do-
dat, že Mercedes datuje zrod třídy 
E už do doby před druhou světovou 

Mercedes-Benz E po celou dobu své existence přináší inovativní pojetí, skvělé jízdní vlastnosti a vybroušenou moderní techniku

válkou, kdy se vyráběla řada 170. Tu 
pak v roce 1953 nahradil model Pon-
ton W120/121 nebo v  sedmdesátých 
letech „žralok“ W114/115. Ten byl 
obrovským hitem, prodaly se takřka 
2 miliony „žraloků“. Následovalo le-
gendární „piáno“ s označením W123, 
jehož prodeje se vyšplhaly téměř ke  
3 milionům kusů. 

Až pak oficiálně přišla třída E – ve 
druhé reinkarnaci řady W124, která 
se vyráběla od roku 1984 až do roku 
1997, a  proslula tak nejdelší dobou 
výroby. Díky světlometům, na svou 
dobu revolučním, získalo „éčko“ nejen 
přízeň zákazníků, ale také cenu za de-
sign. Vůz nebyl jen pohledný, zároveň 
nabízel skvělé jízdní vlastnosti a  vel-
kou porci technologických inovací, 
od systému elektronické trakce ETS 
a  systému ESP přes adaptivní přední 
airbag až po sofistikovaný systém Sen-
sotronic Brake Control, který výrazně 
zkrátil délku brzdné dráhy.

Jak třída S, tak třída E jsou 
nádhernými příspěvky Mercedesu 
k  automobilové historii. Nabízejí 
emocionální design a  prvotřídní 
techniku v  luxusním a  komfortním 
balení. V Mercedesu se vše točí okolo 
řidičů a  posádky. Stejně jako ve spo-
lečnosti S. & W. Automobily, která se 
dlouhodobě řídí heslem „náš zákaz-
ník, náš pán“. 

T Ř Í DA  E  BY L A 
VŽ DY  B E ST S E L L E R . 

P O  C E L É M  S V ĚT Ě 
S E  P R O DA L O  P Ř E S

 1 3  M I L I O N Ů 
VO Z Ů.

↑ Kombíkové „éčko“ od Mercedesu bylo vždy neuvěřitelně praktickým parťákem

↑ S500 z roku 2003

↑ Mercedes-Benz třídy E z roku 2010

pokračování z titulní strany

↑ 2016↑ 1988 ↑ 1999 ↑ 2005 ↑ 2010

↓ Luxusní Mercedes-Benz S63 AMG z roku 2011
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MERCEDES -BENZ TŘÍDY E:
TAK VYPADÁ 
BUDOUCNOST
 
I když jsou karosářské verze 
kabriolet či crossovery ve 
velké módě, největší zájem 
motoristů i motoristických 
odborníků je u značky Mer-
cedes-Benz o novou třídu E. 
Poprvé bylo „Éčko“ předsta-
veno na lednovém autosalo-
nu v Detroitu, a to ve verzi 
sedan. Tato tříprostorová 
verze se prodává od dubna 
a praktické kombi od září. Do 
budoucna se můžeme ještě 
těšit na kupé a kabriolet. 

Tradice, důstojnost 
a současně svěžest
Design nové třídy E vychází z tradice 
značky, která má 130letou historii. 
To se ovšem nevylučuje s  tím, že se 
současně vyznačuje moderním a spor-
tovním stylem. Stačí se na vůz zadívat, 
jak na jeho dlouhou kapotu motoru 
navazuje oblouk střechy tvarovaný ve 
stylu kupé. Výslednou siluetu završuje 
elegantní záď. Výrazně tvarované boč-
ní plochy, krátké převisy, ale dlouhý 
rozvor, optimálně velká kola a  prota-
žená karoserie, to je to, co u Mercede-
su nazývají „smyslnou čistotou tvarů“. 
Myslím, že každý z nás už při letmém 
pohledu s  touto definicí bezvýhradně 
souhlasí.

Navíc třída E je modelem více tváří. 
V  závislosti na stylistické a  výbavové 
linii se přední část liší svým tvarem. 
Základní verze má klasickou masku 
chladiče Mercedes-Benz s hvězdou na 
kapotě. Tu najdeme i u verze EXCLU-
SIVE, ovšem v  náročnějším prove-
dení. Linie AVANTGARDE a  AMG 
Line lze identifikovat podle sportovní 
masky chladiče s  velkou hvězdou 
uprostřed. 

Když se zaměřujeme na příď, určitě 
vás zaujmou nově tvarované elegantní 
hlavní světlomety. Vyznačují se vý-
raznými vnitřními konturami, nepře-
hlédnutelnými blikači a  světlomety 
pro denní svícení. To vše sdruženo  
pod krycím sklem z  čirého polykar-
bonátu s povrchovou vrstvou odolnou 
vůči poškrábání. 

Nudit se určitě nebudete ani při 
pohledu na záď vozu. Skupinové 
svítilny jsou jednodílné v  „pochod-
ňovém“ designu. Nejde pouze o  ele-
ganci, ale také o  bezpečnost. Navíc 
brzdové svítilny vydávají ve dne 
a  v  noci světlo různé intenzity, která 
splňuje platné legislativní předpisy. 
To platí i pro ukazatele směru, které 
využívají celou šířku spodní části 
zadních svítilen.

Pro milovníky čísel dodáváme pro 
porovnání základní rozměry oproti 
předchůdci. Desátá generace má o 65 
milimetrů delší rozvor (2 939 mm) 
a o 43 milimetrů narostla celková dél-
ka vozu (4 923 mm). 

Skok o level výš
Nejen ve vnějším designu, ale i v inte-
riéru došlo k  zásadní obměně. Nový 
interiér povyšuje tento manažerský 
model do nejluxusnějšího segmentu. 
Přitom na rozdíl od zvyklostí v tomto 
levelu v  sobě nese rysy určité spor-
tovnosti. Obecně je pojetí vnitřku 
charakterizováno souhrou dominant-
ních prostorových těles s  výrazně 
tvarovanými plochami a plošně uspo-
řádanými ovládacími a zobrazovacími 
zónami. A  znovu jsme u  nového ori-
ginálního stylu značky, který vychází 
z filozofie „smyslné čistoty tvarů“.

I  v  takových zdánlivých maličkos-
tech, jako jsou kruhové výdechy ven-
tilační soustavy, se zrcadlí spřízněnost 

s  luxusním segmentem. Dominantní 
je také ultraplochý displej vystupující 
z horní části přístrojové desky. Má vy-
soké rozlišení a je v celé ploše chráně-
ný lesklým sklem. 

Ovládání na volantu – 
běžná věc, ovšem…
Poprvé v sériově vyráběném automo-
bilu je do ramen multifunkčního vo-
lantu integrováno dotykové ovládání. 
Ano, čtete dobře. Žádné tlačítkové, 
jako dnes mají trochu lépe vybavené 
automobily, ale dotykové! Funguje 
stejně jako displej chytrého telefonu, 
a  to jak na dotek, tak na horizontální 
a  vertikální stírací pohyby prstů. Ři-
dič může jednoduše, logicky a přitom 
intuitivně ovládat veškeré funkce 
informačního a  zábavního systému, 
aniž musí byť jen na sekundu pouštět 
volant. 

Spolu s  touto světovou novinkou 
funguje i  klasický touchpad na stře-
dové konzole, umožňující zadávání 
písmen, čísel a speciálních znaků ruč-
ním psaním. 

Tím není ovšem nabídka vyčerpá-
na. Vedle těchto možností ovládání 
může řidič používat ovládací prvek 
COMAND Controller a hlasové ovlá-
dání LINGUATRONIC. K  dispozici 
jsou ještě přímá tlačítka, například 
pro seřizování klimatizace, a dokonce 

N OVÁ 
T Ř Í DA  E  J E  D Í KY 

I N OVAT I V N Í M 
T E C H N O L O G I Í M 

N E J C H Y T Ř E J Š Í M 
P R É M I OV Ý M 

S E DA N E M 
N A  S V ĚT Ě .

→ „Éčko“ jako jediný model ve svém 
segmentu nabízí vícekomorové vzdu-
chové odpružení všech kol

zážehových motorů bude zahrnovat 
čtyřválce s  výkonem 135 až 180 kW 
a zmiňovaný šestiválec.

Pro milovníky nafty bude k  dis-
pozici ještě nový vznětový čtyřválec 
s  výkonem 110 kW. Důležitou infor-
mací je, že všechny motory disponují 
funkcí ECO Start-Stop. Zážehové 
agregáty splňují emisní normu EU 6, 
nový vznětový čtyřválec OM 654 je 
již připraven na dosažení budoucích 
limitů emisní legislativy RDE. 

O  přenos výkonu se stará skvělá, 
standardně dodávaná devítistupňová 
samočinná převodovka 9G-TRONIC. 

Sportovní komfort 
Existují spojení, která běžně nejdou 
moc dohromady. Jako například 
komfortní a  současně sportovní 
podvozek. Ovšem u nové třídy to jde 
bez kompromisů. Kvalitní podvozek 
dovoluje ostrou jízdu na silnicích, 

kde se zatáčky střídají v rychlém sle-
du, a současně poskytuje maximální 
úroveň jízdního komfortu. Navíc si 
vlastně již při koupi nového vozu 
můžete vybrat tři verze podvozku 
DIRECT CONTROL se systémem 
selektivního tlumení: buď jako kom-
fortní podvozek nebo komfortní 
podvozek Avantgarde se sportov-
nějším charakterem a  o  15 milime-
trů nižší světlou výškou, či dokonce 
sportovní podvozek s  adaptivním 
tlumením a  o  15 milimetrů nižší 
světlou výškou, nahrazující klasický 
sportovní podvozek.

Navíc jako jediný model ve svém 
segmentu nabízí „Éčko“ vícekomo-
rové vzduchové odpružení všech kol. 
Výhodou tohoto systému je regulace 
tuhosti odpružení. Je možné tedy 
jet v  režimu od měkkého základního 
odpružení až po opravdu sportovní 
podvozek. 

Součástí tohoto systému jsou elek-
tronicky řízené tlumiče s plynule mě-
nitelnou charakteristikou. Automatic-
ky přizpůsobují tlumení jednotlivých 
kol aktuální jízdní situaci a  stavu vo-
zovky. Bleskurychle reagují například 

při vyhýbacím manévru nebo jízdě po 
nekvalitní vozovce. 

Vynikající je to, že jako u  jiných 
modelů značky si řidič může tlačít-
kem DYNAMIC SELECT navíc na-
stavit čtyři různé charakteristiky tu-
hosti podvozku – „Komfort“, „ECO“, 
„Sport“ a „Sport+“. Navíc je možné si 
vozidlo nakonfigurovat podle vlast-
ních představ v  rámci režimu „Indi-
vidual“.

Nejvyspělejší asistence již 
v základu 
Automobilka Mercedes-Benz proslu-
la pozorností, kterou věnuje aktivní 
i  pasivní bezpečnosti. Třída E přináší 
v  této oblasti ještě více, než bylo do-
posud zvykem. Je zde větší míra bez-
pečnosti, komfortu a  navíc systémů, 

Ptáme se
Ing. Martina Esterky z oddělení 
prodeje osobních vozidel společnosti 
S. & W. Automobily v Ústí nad Labem

Letošní „Éčko“ má dokonalý design 
a je plné inteligentních technolo-
gických vymožeností, jež poskytují 
řidiči a spolujezdcům více než jen 
komfortní požitek z jízdy. Čím oslovi-
lo právě vás?
Dnes již vnější design nových 
automobilů těžko překvapí. Stejně 
jako u ostatních výrobců dochází 
ke sjednocování charakteristických 
rysů vzhledu značky. V čem je ale 
Mercedes třídy E opravdu na špici, 
je pojetí a zpracování interiéru. Zde 

udělali návrháři velký pokrok a úroveň výrazně posunuli k luxusu 
vlajkové lodi, třídy S. Na prvním místě jsou ovšem technické novinky 
zaměřené především na bezpečnost. A to jak aktivní, tak pasivní, včetně 
komfortních systémů, které jsou předvojem autonomní jízdy. V této 
oblasti si Mercedes vytvořil velký náskok před konkurencí.

Značka Mercedes-Benz byla ještě nedávno vnímána jako charakte-
ristická značka pro usedlejší majitele, ředitele či elitu. Co pomohlo 
k odstranění tohoto mýtu?
Značka Mercedes udělala hodně k vytvoření širší základny zákazníků. 
Nejdůležitější roli hraje právě design, který je daleko sportovnější, než 
tomu bylo v minulosti. Tím oslovuje mladší generaci, pro kterou před-
stavuje agilita a sportovnost důležitý nákupní motiv. V neposlední řadě 
je to i rozšíření řad menších modelů předokolek na bázi modelu třídy A, 
které jsou cenově mnohem dostupnější.

Velkým přínosem pro zákazníky je také rozšiřující se nabídka ope-
rativního leasingu. Tento způsob pro jednoduché získání vozu, jehož 
výše splátky konkuruje i neprémiovým značkám, je nastaven i pro nový 
sedan třídy E. 

Pohon na všechna čtyři kola bude v případě nabídky v modelové řadě 
MB třídy E už samozřejmostí, připravena je i hybridní verze. Čeká nás 
v konfiguraci i nějaká specialita?
Mercedes zmíněnou strategií cílí právě i na sportovněji založené zákaz-
níky. Proto zařazuje do nabídek nových tříd ostřeji upravené modely od 
AMG. U třídy E se jedná o označení E AMG 43 4MATIC s třílitrovým 
biturbomotorem. Určen je právě pro fandy nabroušených motorů.

které snižují zatížení řidiče. Proto je 
už součástí standardní výbavy aktiv-
ní brzdový asistent, jenž umí řidiče 
upozornit na hrozící nehodu, navíc 
mu pomůže při nouzovém brzdění, 
a v případě velkého problému dokáže 
i  samočinně brzdit. Vedle pomaleji 
jedoucích, zastavujících nebo už stojí-
cích vozidel rozpoznává i přecházející 
chodce, kteří se nacházejí v nebezpeč-
né zóně u auta.

Standardně je rovněž dodáván sys-
tém ATTENTION ASSIST dokonce 

s  nastavitelnou citlivostí, upozorňu-
jící na zvyšující se únavu. Praktický 
je i asistent pro jízdu v bočním větru, 
který pomáhá řidiči při náhlém vybo-
čení vozidla do strany, způsobeném 
silnými poryvy bočního větru.

Navíc jsou na přání k dispozici pa-
kety asistenčních systémů, díky nimž 
je třída E nejinteligentnějším vozem 
svého segmentu. Jejich prostý výčet 
by vydal na stránku, a vysvětlení toho, 
co umí, by si zasloužilo samostatný 
článek. •

Zajímavost z vývoje modelu

Stále důležitější roli v automobilovém průmyslu hraje  
uživatelská přívětivost a konektivita. Proto jsme v Mercedes-
-Benz založili dvě nová oddělení, která mají monopolně na 
starosti digitální budoucnost: „Digital Graphic & Corporate 
Design“ a „User Interaction“. Náplní práce těchto úzce 
spolupracujících oddělení je efektivní vývoj ovládacích i zob-
razovacích konceptů a uživatelských rozhraní pro současná 
i budoucí vozidla. Prvním výsledkem bylo úzké propojení 
intuitivního používání s funkčně přehledným a zároveň atrak-
tivním designem u nové třídy E. 

i  pro zjednodušené vypnutí a  zapnutí 
konkrétních asistenčních systémů.

Moderní agregáty
Novinka se zatím nabízí se dvěma mo-
tory. U verze E 200 se jedná o čtyřvál-
cový zážehový agregát, zatímco pro E 
220 d byl vyvinut zcela nový vznětový 
čtyřválec. Má výkon 143 kW a v kom-
binovaném režimu EU se spokojí 
v průměru s pouhými 3,9 litru na 100 
kilometrů. To odpovídá emisím CO2 
102 gramů na kilometr, což je napros-
to famózní hodnota.

Postupně je nabídka rozšiřována 
o další pohonné jednotky. Hodně zají-
mavá je verze E 350 e s hybridní tech-

nikou. Tento plug-in hybrid zaručuje 
dynamiku a současně i hospodárnost, 
o  ekologii nemluvě. Zážehový motor 
poskytuje ve spojení s  elektromoto-
rem systémový výkon 205 kW a točivý 
moment 600 N.m. Současně umožňu-
je dojezd více než 30 kilometrů s čistě 
elektrickým pohonem a  nulovými lo-
kálními emisemi. 

Nejvýkonnější vznětovou varian-
tou bude šestiválec s výkonem 190 kW 
a točivým momentem 620 N.m.

Milovníci benzinu mohou zvolit 
ve verzi E 400 4MATIC zážehový 
šestiválec s  výkonem 245 kW a  maxi-
málním točivým momentem 480 N.m. 
Když si to shrneme, kompletní nabídka 

↑ Pojetí vnitřku je obecně charakteri-
zováno souhrou dominantních prosto-
rových těles s výrazně tvarovanými 
plochami a plošně uspořádanými 
ovládacími a zobrazovacími zónami

Nezávislá recenze odborného redaktora PhDr. Františka Fialy, CSc. 
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MERCEDES -BENZ 
C KABRIOLET:
SMYSLNÁ ČISTOTA TVARŮ
Asi byste nevěřili, že v době 
slunečních erupcí, ozono-
vých děr a všeobecného 
oteplení budou kabriolety 
tak populární, že Mercedes 
rozšíří portfolio kabrioletů 
i na modely C. Navíc ještě 
v provedení s klasickou plá-
těnou skládací střechou. 

V březnu tohoto roku proběhla na au-
tosalonu v  Ženevě světová premiéra 
kabrioletu třídy C. Jednalo se o  první 
vůz s  otevřenou střechou postavený 
na základě třídy C. Tím se stává novou 
vstupní bránou do světa kabrioletů 
značky Mercedes-Benz. Je jen logické, 
že co se týče designu, tak jako ostatní 
nové modely značky vycházejí z úspěš-
né designérské filozofie značky, tedy 
smyslné čistoty tvarů. Tento jednotný 
styl se ukazuje, když dvoudveřový kab-
riolet porovnáte s C kupé. Silueta je té-
měř shodná, a to ve výsledku znamená 
elegantní a dynamický tvar.

Klasická plátěná skládací střecha 
s  plně automatickým ovládáním je 
odvozena ze třídy S kabriolet. Je tedy 
logické, že splňuje ty nejvyšší nároky 
na kvalitu z  hlediska dlouhé život-
nosti a funkce. Její otevření a zavření 
trvá necelých 20 sekund, a  to se při-
tom nemusíte omezovat a  zastavovat. 
Vše funguje i  za jízdy do rychlosti až  
50 km/h. Když střechu otevřete, ná-
hle tak trochu zmizí. Je totiž pečlivě 
uložena do schránky v  zavazadlovém 
prostoru. Kryt schránky je neodděli-
telnou součástí interiéru jak tvarovým 
a  barevným řešením, tak použitím 
stejného materiálu. 

Vybrat si verzi kabriolet by mohlo 
na první pohled znamenat omezení, co 
se týče množství přepravovaných zava-
zadel. Ale v případě modelu C kabriolet 
to není rozhodně pravda. Jeho zavaza-
dlový prostor má objem 360 litrů (když 
složíte střechu, tak je to 285 litrů), což 
dovoluje pohodlně naložit velké množ-
ství zavazadel. 

Mohu jezdit se složenou 
střechou po celý rok?
Byly doby, kdy se s kabrioletem dalo 
jezdit pouze za ideálního teplého 
počasí. To u  kabrioletů se značkou  
Mercedes-Benz rozhodně nehrozí. 
Systémy AIRCAP a  AIRSCARF 
umožňují potěšení z  jízdy s  větrem 
ve vlasech i  v  chladném počasí při 
zachování požadovaného tepelného 
komfortu. Elektrický systém větrné 
clony AIRCAP integrovaný do rámu 
střechy je propojen s  elektrickou vě-
trnou clonou za zadními sedadly. Po 
aktivaci omezuje turbulence v interi-
éru i  pro cestující na sedadlech vza-
du. Systém je součástí komfortního 
paketu, zahrnujícího také vyhřívání 
prostoru pro krk a hlavu AIRSCARF. 
Ten zajišťuje při nízkých teplotách 

přísun teplého vzduchu ke krku a šíji 
řidiče a spolujezdce. 

Tepelný komfort navíc zabezpečuje 
speciální klimatizační systém, vychá-
zející z  modelu S  kabriolet a reagující 
na jízdu s  otevřeným nebo uzavřeným 
interiérem. Při zavřené střeše pracuje 
podobně jako v  běžném voze. Po ote-
vření střechy přizpůsobí klimatizace 
svou činnost aktuálním okolnostem 
a  přivádí například teplejší vzduch 
k  rukám řidiče na volantu nebo deak-
tivuje funkci recirkulace vzduchu. Také 
dokáže analyzovat, zda má být zapnuta 
funkce chlazení, nebo topení. 

Tuhost karoserie není problém
Klasickou nectností kabrioletů bývá 
nižší tuhost karoserie, výsledkem které 
je kroucení celého skeletu v zatáčkách 
nebo při přejezdu nerovností. Kon-
struktéři zohlednili tento požadavek již 
při vývoji sedanu třídy C. Proto nebyl 
problém jednoduše přizpůsobit ske-

let karoserie v  oblasti přídě a  podlahy 
speciálním požadavkům vycházejícím 
z  absence střechy. Přitom byla zacho-
vána lehká konstrukce celku s vysokým 
podílem hliníku obdobně jako u  kupé. 
Z  hliníkové slitiny jsou mimo jiné vy-
robeny blatníky, kapota motoru a zadní 
víko. Výsledkem je vysoká torzní tuhost 

a v neposlední řadě fakt, že tento kab-
riolet splňuje nejen veškeré aktuální 
legislativní předpisy na národní i  me-
zinárodní úrovni, ale i  všechny poža-
davky hodnocení bezpečnosti a  ještě 
mnohem náročnější interní požadavky 
značky Mercedes-Benz, vycházející 
z  podrobné analýzy reálných doprav-
ních nehod. 

Mercedes-Benz C kupé
Ze stejného základu jako C kabriolet 
vychází i C kupé, které bylo představe-
no o  několik měsíců dříve. Ukázalo se  
u  něj, jak velkou pozornost věnují  
v  Mercedesu nejen samotnému de-
signu, ale i  aerodynamice. Obecně  
v  téměř všech kategoriích vozidel  
Mercedes-Benz najdete auta s nejlepší 
aerodynamikou a  nejnižšími hodnota-
mi součinitele aerodynamického odpo-
ru vzduchu (cx). Konkrétně C kupé má 
vynikající hodnotu cx = 0,26. Co se týče 
rozměrů kupé a  kabrioletu, jsou až na 
výšku, která je v tomto případě o čtyři 
milimetry nižší, totožné. To nejsou 
ovšem jediné aspekty, které mají tyto 
modely stejné. Týká se to i  možností 

výbavy, asistenčních prvků, podvozku 
a pohonných jednotek. 

Široké portfolio 
pohonných jednotek 
Pro kupé i  kabriolet je k  dispozici ši-
roká plejáda zážehových i  vznětových 
pohonných jednotek. Zážehové moto-
ry nabízejí rozsah výkonů od 115 kW 
(u čtyřválce 1,6 litru modelu C 180) až 
po C 300 se zdvihovým objemem tak-
též dva litry a výkonem 180 kW. 

Pro milovníky nafty jsou na výběr 
čtyřválce o  výkonu 125 kW v  modelu 
C 220 d nebo 150 kW u verze C 250 d. 
Tyto agregáty disponují ekologickou 
technologií SCR (Selective Catalytic 
Reduction) pro dodatečné čištění výfu-
kových plynů. 

Pro všechny motory se dodává nová 
samočinná převodovka 9G-TRONIC.

Koncept Intelligent Drive
Co se týče bezpečnostních a  asistenč-
ních systémů, které odpovídají konceptu 
„inteligentní jízdy“ (Intelligent Drive), 
tam si mohou obě verze také podat 
ruce. Standardní výbava zahrnuje na-
příklad systém ATTENTION ASSIST 
s  nastavitelnou citlivostí, jenž upozor-
ňuje řidiče na zvyšující se únavu. Stan-
dardem je také systém COLLISION  
PREVENTION ASSIST PLUS, který 
zahrnuje akustické upozorňování ři-
diče od rychlosti jízdy 7 km/h včetně 
adaptivního brzdového asistenta, jenž 
pomáhá zabraňovat kolizím zvyšováním 
brzdné síly v  závislosti na situaci. Sy- 
stém dokonce dokáže při rychlosti jízdy 
až 200 km/h aktivovat autonomní brz-
dění a snížit, či dokonce zabránit kolizi 
s pomaleji jedoucími nebo zastavujícími 
vozidly. Brzdí do rychlosti jízdy 50 km/h 
také před stojícími vozidly. Navíc jsou na 
přání k  dispozici asistenční systémy, 
které v rámci konceptu Intelligent Drive 
využívají data různých druhů senzorů, 
například radarových, a  stereokamer, 
a mohou tak výrazně zvýšit jak komfort, 
tak především bezpečnost. •

↑ Otevření plátěné střechy trvá 
necelých 20 sekund, a to i za jízdy, do 
rychlosti až 50 km/h

S YST É M 
C O M M A N D  O N L I N E 

D O K Á Ž E  AU T U 
P R O P ŮJ Č I T  N OV É 

V L A ST N O ST I

Hi-tech

Mercedes connect me je rozsáhlým souborem bezplatných základních služeb, jako je 
například  Remote Online. Tato služba zahrnuje především automatické nouzové volání (eCall) 
a pomoc při nehodě či technické poruše. Kromě toho vám ale Remote Online také kdykoliv 
a odkudkoliv otevře přístup k informacím o vozidle, třeba o stavu zavření oken a dveří, 
počtu ujetých kilometrů, tlaku vzduchu v pneumatikách, a nabídne i další diagnostická data. 
Můžete také na dálku odemknout či zamknout vozidlo nebo vypnout, případně zapnout 
nezávislé topení.

S YST É M Y 
A I R C A P  A   A I R -

S C A R F  U M O Ž Ň UJ Í 
P O T Ě Š E N Í 

Z   J Í Z DY  S   V ĚT-
R E M  V E  V L A S E C H 

I   V   C H L A D N É M 
P O Č A S Í

JE AŽ NEUVĚŘITELNÉ, 
CO VŠECHNO DOKÁŽE 
ÉČKO  ODVÉZT
Na silnicích tráví Libor  
Sionko spoustu času, konec-
konců za rok najezdí přes  
30 000 kilometrů. Sám říká, 
že se za volantem postupem 
let zklidnil a více si užívá 
komfortní jízdu, přesto má 
pořád rád sportovněji laděné 
automobily. I proto si vybral 
Mercedes-Benz třídy E ve 
verzi kombi. 

„Je to auto mnoha tváří – sportovní, 
pohodlné a  díky obrovskému kufru 
i  neuvěřitelně praktické. Nedám na 
něj dopustit,“ říká někdejší fotbalový 
reprezentant, který se nyní věnuje pře-
devším golfu – trénuje děti v  golfové 
akademii na hřišti Albatross, kousek za 
Prahou, a kromě toho upravuje hráčům 
hole na míru ve fittingové dílně Golf 59. 

Během fotbalové kariéry jste poznal 
řadu evropských zemí i  tamní řidiče. 
Jak z  takového srovnání vycházejí ti 
čeští? 
Žádné zásadní rozdíly jsem nepozo-
roval, na divočáky narazí člověk na 
silnicích ve všech zemích. I v Dánsku 
nebo Rakousku jsem potkával agresiv-
ní řidiče, kteří problikávali ty ostatní 
na dálnicích. Nejsme horší řidiči, jen 
jsme možná v některých věcech méně 
ohleduplní. Třeba k  cyklistům nebo 
motorkářům – například v  Dánsku je 
řada cyklostezek a řidiči vědí, že vedle 
nich mohou být v  každém okamžiku 
kola, dávají si na to tedy pozor. U nás 
to bývá problém, cyklisté i  motorkáři 
jsou v ohrožení. 

Zvykl jste si při angažmá ve Skotsku 
rychle na pravostranné řízení? 
Největší problémy jsem měl s  odha-
dem vzdálenosti od levé krajnice. Ko-
likrát jsem jel levými koly už po štěrku 
nebo těsně míjel překážky. Pro spolu-
jezdce to asi nebylo nic příjemného. 
Jednou jsem dokonce trefil zrcátko 
u zaparkovaného auta. Měli jsme tam 
navíc dvě auta – jedno s klasickým ří-
zením a druhé s pravostranným. Řídit 
s tím klasickým bylo „záživné“, zvlášť 
když jsem jel sám a  potřeboval jsem 
předjíždět kamion. Chyběl mi spolu-
jezdec, který by se mi kouknul, jestli 

nejede auto v  protisměru. Zábavné 
bylo i  vjíždění do podzemních gará-
ží, kde jsem musel vystoupit, obejít 
auto a  vzít si parkovací lístek. Na to 
měl dobrý zlepšovák Vladimír Šmi-
cer v  Liverpoolu, který s  sebou vozil 
natahovací umělou ruku s  kleštěmi 
z nějaké poutě, kterou používal právě 
na parkovací lístky (smích). 

Vyzkoušel jste vozy mnoha různých 
značek. Co vás přivedlo k  mercede-
sům? 
V mládí mi tato značka nic moc neří-
kala, považoval jsem mercedesy spíše 

za auta pro starší lidi. Ale v posledních 
letech se to hodně změnilo. Auto-
mobilka se více zaměřuje na mladší 
a díky tomu mě v podstatě většina no-
vých modelů značky oslovuje. Napří-
klad takové „eskové“ kupé je opravdu 
nádherné – řadím ho na úplný vrchol. 
Bohužel tam patří i  cenově (úsměv). 
Hodně se mi líbí i nová třída C a samo-
zřejmě třída E, kterou mám v garáži. 

Proč zrovna „Éčko“?
Splňuje všechny moje požadavky. 
Díky AMG úpravě vypadá hodně 
sportovně, ale nevybral jsem si vůz 
jen kvůli vzhledu. Máme dvě děti, 
často jezdíme všichni na golf, takže 
jsme chtěli auto s  velkým kufrem. 
A  to „éčkový“ kombík s  přehledem 
splňuje – je dokonce ještě větší než 
velké SUV od Volva, které jsme měli 
dříve. Je až neuvěřitelné, co všechno 
do něj naskládáme. Navíc je „Éčko“ 
vůz několika tváří – umí jet velmi 
dynamicky, sportovně, ale zároveň je 
to hodně pohodlné auto, především 
díky vzduchovému pérování, které 
dokonale filtruje běžné nerovnosti 
a výmoly na silnici. 

Které funkce si nejvíce užíváte? 
Líbí se mi hlídání vzdálenosti od aut 
vepředu v závislosti na aktuální rych-
losti. Vůz signalizuje nejdříve výstraž-
ným trojúhelníkem a  pak i  zvukově, 
pokud bych byl příliš blízko a  mohlo 
by něco hrozit. Dobrá je také funkce 
hlídání bdělosti, kdy auto rozpozná 
únavu řidiče a upozorní ho kontrolkou 
s  kávou, že by si měl dát pauzu. Po-
kud to nemám jen kousek domů, tak 
poslechnu. Občas také z  pohodlnosti 
používám asistenta automatického 
parkování. A  skvělá je funkce adap-
tivních dálkových světel, díky nimž 
je možné mít je trvale zapnuté – vůz 

Profil
Libor Sionko

Narozen: 1. února 1977 
v Ostravě

Fotbalový záložník, který 
během své kariéry nastupo-
val za Třinec, Baník Ostrava, 
Spartu Praha, Štýrský Hradec, 
Austrii Vídeň, Glasgow Ran-
gers a FC Kodaň. 

V reprezentaci odehrál 41 
zápasů a vstřelil osm gólů. 
Zúčastnil se mistrovství světa 
2006 v Německu a mistrov-
ství Evropy 2008 v Rakousku 
a Švýcarsku, kde byl zvolen 
nejlepším českým hráčem na 
turnaji. S týmem do 23 let byl 
také na letních olympijských 
hrách 2000 v australském 
Sydney. 

nikdy neoslní jiné řidiče, ve vesnici 
ztlumí světla apod. 

Koupil jste si vůz u společnosti S. & W.  
Automobily. Jak hodnotíte jejich pří-
stup? 
Jsem maximálně spokojený. Při vý-
běru auta mi vyšli vstříc, teď jezdím 
jednou ročně na garanční prohlídku. 
Nevadí mi, že musím až do Karlových 
Varů, vždy se to snažím spojit s  hez-
kým výletem – třeba si zajdu zahrát na 
tamní golfová hřiště. •

Nezávislá recenze odborného redaktora PhDr. Františka Fialy, CSc.
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Ing. Jana Štefánková
tel.: +420 603 954 433

stefankova@bling-bling.cz

PRODEJ LUXUSNÍCH VIL  
DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

www.bling-bling.cz VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR A SR

Mauritius

VILLAS VALRICHE MAURITIUS
Součástí resortu je 18-ti jamkové golfové 
hřiště Heritage Golf Club. V těsném 
sousedství se nachází přírodní rezervace 

Frédérica.
 
Luxusní bydlení obklopené nádherným
výhledem na Indický oceán, 18-ti jamkové 
golfové hřiště a neuvěřitelně krásnou 

krajinu ostrova Mauricius.
 

• Široký výběr různých velikostí a typů 

vil, velkorysé pozemky

• Celoživotní rezidence na ostrově 

Mauricius

• Parková úprava tropických zahrad  

s úchvatnými bazény

• Písečné pláže, vodní sporty

• Fitness, tenisové kurty, Spa

• Výběr restaurací a barů

• Rybaření

M A U R I T I U S

Port Louis

International
   Airport

MERCEDES -BENZ 
S KABRIOLET

Poslední otevřený luxusní 
čtyřmístný model Mercedes-
-Benz pocházel z roku 1971. 
Proto bylo velkou událostí, 
když byl na podzim loňského 
roku na domácí půdě auto- 
salonu ve Frankfurtu po 
44 letech opět představen 
kabriolet třídy S. Otevřené 
„Esko“ se vyznačuje neza-
měnitelným exkluzivním 
designem, špičkovou 
technikou tradiční u třídy S 
a důkladně propracovaným 
konceptem klimatizace inte-
riéru a ochrany proti větru, 
včetně inteligentního řízení 
klimatizace speciálně pro 
kabriolety. 

Automobilka tímto realizuje své 
ambice vyrábět nejkomfortnější 
kabriolet na světě. Prof. dr. Thomas 
Weber, člen představenstva společ-
nosti Daimler, zodpovědný za kon-
cernový vývoj, a  vedoucí vývoje divize  
Mercedes-Benz Cars, k  tomu řekl:  
„… Nyní je modelová řada třídy S kom-
pletní. Ještě nikdy jsme v luxusní třídě 
nenabízeli šest modelů a  ještě nikdy 
jsme nebyli tak úspěšní. Třída S udává 
na globálním trhu směr v  oblastech 
bezpečnosti, hospodárnosti a  komfor-
tu.“

Nejbližším příbuzným je model 
S  kupé, s  nímž kabriolet sdílí přibliž-
ně 60 procent dílů skeletu karoserie. 
Zcela nová je zadní část vozu, poprvé 
vyrobená z  hořčíku a  hliníkové slitiny. 
Konkrétně se jedná o dělicí stěnu mezi 
interiérem a  zavazadlovým prostorem 
a konstrukci zadní části vozu. 

Ochrana v případě převrácení
U  kabrioletu se vždy řeší možnost za-
bezpečení posádky v  případě převrá-
cení. Jakmile S  kabriolet rozpozná, že 
hrozí převrácení, vyšle řídicí jednotka 
airbagu signál systému ochrany ces-
tujících při převrácení. Ten se bles-
kurychle vysune za opěrkami hlavy 
zadních sedadel. Ochranné oblouky se 
nevysouvají silou pružiny, ale poprvé 

jsou poháněny pyrotechnicky, a  to ge-
nerátorem plynu.

Ovšem marně byste hledali v  kry-
tech za opěrkami hlavy zadních seda-
del viditelné linie pro roztržení panelu 
při vysunutí ochranných oblouků. Jste 
ve třídě S, a tam by se to jaksi nehodilo. 

Světové prvenství 
v aerodynamice
Konstrukce skládací střechy odpovídá 
nejvyššímu standardu třídy S. Jedná 
se o  velmi sofistikovaný komponent. 
Vždyť jde o snad největší sériově vyrá-
běnou skládací střechu. Lze ji otevřít 
nebo zavřít během 20 sekund, a to i za 

jízdy rychlostí až 60 km/h. S  pomocí 
elektronického klíčku je možné ovládat 
ji také dálkově.

Automobilka dbala nejen na tvaro-
vou čistotu, ale také na aerodynamiku. 
Výsledkem je vynikající hodnota ko-
eficientu odporu vzduchu na úrovni  
cx = 0,29. Sportovní hantýrkou řečeno: 
Jedná se o světový rekord v segmentu. 
K  vynikajícímu obtékání karoserie 
vzduchem přispívá mimo jiné zakry-
tování spodních partií vozidla. Jsou 
použity velkoplošné kryty motorového 
prostoru i hlavní části podlahy a zadní 
nápravy. Aerodynamicky optimalizo-
vané jsou spoilery před koly či vnější 
zpětná zrcátka. Důležité je vyvážené 
rozložení vztlakových sil na přední 
a zadní nápravě.

Není divu, že kabriolet patří v inte-
riéru k  vůbec nejtišším sériově vyrá-
běným automobilům. Podílí se na tom 
i  třívrstvá akustická skládací střecha, 
jež je standardní výbavou, speciální 
koncepce těsnění dveří a  dvojitá skla 
oken.

Výkon rozhodně neschází
Majitelé vozů třídy S  jsou zvyklí, že 
mají pod pedálem plynu vždy pořádné 
stádo nabroušených koní. Proto není 
divu, že v  nabídce je špičková verze 

Absolutní špička 
v asistenčních systémech
Už od představení současné třídy 
S  disponovaly vozy těmi nejlepšími 
asistenčními systémy, díky nimž 
se tento model stal jedním z  nej-
komfortnějších a  nejbezpečnějších 
automobilů vůbec. Je tedy logické, 
že byly uplatněny i  u  kabrioletu. 
Zmiňme se pouze o  PRE SAFE® 
Bremse s  rozpoznáváním chodců, 
DISTRONIC PLUS s  asistentem 
řízení a  funkcí Stop & Go Pilot, 
o  brzdovém asistentu BAS PLUS 
s  asistentem pro průjezd křižovat-
kou či o aktivním asistentu pro jízdu 
v jízdním pruhu, adaptivních dálko-
vých světlometech Plus či nočním 
vidění Plus. Klasika standardní vý-
bavy COLLISION PREVENTION  
ASSIST PLUS disponuje kromě 
upozorňování na nedostatečný 
odstup a  hrozící kolizi ve spojení 
s  adaptivním brzdovým asistentem 
také dalšími funkcemi. Při přetr-
vávajícím riziku kolize bez reakce 
řidiče může systém aktivovat au-
tonomní brzdění i  při rychlostech 
překračujících 100 km/h. Do rych-
losti jízdy cca 50 km/h brzdí systém 
i  před stojícími vozidly a  až do cca 
40 km/h dokáže zabránit nárazu 
do vozidla vpředu. Systém PRE-
-SAFE® PLUS dokáže rozpoznávat 
hrozbu nárazu zezadu a varovat vza-
du jedoucí řidiče aktivací zadních 
výstražných svítilen s  vysokou frek-
vencí blikání. Nepomůže-li to, může 
systém vaše stojící vozidlo zabrzdit 
a  bezprostředně před nárazem ak-
tivovat předpínače bezpečnostních 
pásů PRE SAFE®. Tím lze minimali-
zovat riziko poranění krční páteře. •

S   M O D E L E M 
S   KU P É  S D Í L Í 

K A B R I O L ET 
Z H R U B A 

6 0  P R O C E N T  D Í LŮ 
K A R O S E R I E

Hi-tech
Poprvé se zde objevilo inteli-
gentní řízení klimatizace, za-
jišťující nejvyšší možný tepelný 
komfort. Řízení klimatizace 
pracuje zcela automaticky, 
řidič nemusí aktivovat režim 
pro zavřenou nebo otevřenou 
střechu ani ukládat nastavení 
teploty pro tyto provozní 
stavy. Velkou technickou 
inovací je, že nejvyšší úroveň 
tepelného komfortu zaručuje 
prolínací funkce neznatelným 
přechodem mezi stavem se 
zavřenou a otevřenou střechou. 
Řídicí jednotka klimatizace je 
kompletně síťově propojená 
a komunikuje celkem se 12 
senzory a 18 servomotory. 
Senzory snímají kromě 
vnitřní a venkovní teploty také 
sluneční záření, dále kvalitu 
vzduchu a škodlivých plynů. 
Další ze senzorů měří absolutní 
vlhkost vzduchu na skle čelního 
okna, aby účinně zabránil 
jeho mlžení, a konečně dva 
senzory slunečního záření na 
přístrojové desce a odkládacím 
panelu za zadními sedadly 
hlídají to, aby byla při každé 
změně slunečního záření včas 
přizpůsobena rychlost ventilá-
toru a teplota vzduchu.

↑ Třívrstvá akustická skládací 
střecha, speciální koncepce těsnění 
dveří a dvojitá skla oken se podílí na 
tom, že kabriolet patří v interiéru 
k vůbec nejtišším sériově vyráběným 
automobilům

Mercedes-AMG S  63 4MATIC kab-
riolet. Je osazena agregátem AMG V8 
5,5 litru Biturbo s  výkonem 430 kW 
a  maximálním točivým momentem 
900 N.m. Má pohon všech kol AMG 
Performance 4MATIC a obdivuhodné 
dynamické parametry, o  čemž svědčí 
zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,9 s.

Přenos výkonu se děje sedmistup-
ňovou sportovní převodovkou AMG 
SPEEDSHIFT MCT, která poskytuje 
na výběr tři jízdní režimy – „C“ (Con-
trolled Efficiency), „S“ (Sport) a  „M“ 
(manuální řazení). 

Kdo dává přednost méně ostrému 
pohonu, může zvolit ve verzi S 500 os-
miválec s výkonem 335 kW a maximál-
ním točivým momentem 700 N.m. od  
1 800 min-1. Tento vysoce výkonný 
agregát se v  kombinovaném cyklu EU 
spokojí v  průměru s  8,5 litru benzinu 
na 100 kilometrů. Doplněn je inovativ-
ní devítistupňovou samočinnou převo-
dovkou 9G-TRONIC. 

Nezávislá recenze odborného redaktora PhDr. Františka Fialy, CSc.
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V ZÁŘI 
HVĚZD
U nás v S. & W. Automobily 
nenabízíme jen vozy  
Mercedes-Benz, originální 
příslušenství, doplňky a servis 
vozů, ale v nabídce máme 
i stylové a originální kousky 
z kolekce Mercedes-Benz. 
Ty mají rovněž společného 
jmenovatele – kvalitu garan-
tovanou třícípou hvězdou. 
Namátkou jsme pro vás vybra-
li několik předmětů, které by 
pro vás mohly být zajímavé.

Nejen pro znalce vína
Čtyři praktické zátky na víno 

v  dárkové kazetě. Užitečný doplněk, 
který vyniká svým neobvyklým tva-
rem. Každý z  uzávěrů, vyrobených ze 
dřeva a nerezové oceli, je totiž v desig-
nu řadicí páky. To vše je uloženo v šedé 
dekorativní  odkládací schránce, která 
má z  vnitřní strany víka fotografii 
Mercedes-Benz SL. Zátky jsou v  této 
atraktivní sadě ve dvou velikostech 
pro nejpoužívanější typy lahví.
Cena: 1 465 Kč

Chcete se opravdu potěšit?
Mercedes-Benz 540 K  Stream-

liner. Značka, která dokáže po deseti-
letí inspirovat svou pouhou existencí. 
Její technologickou a  konstrukční 
odbornost připomíná i model v měřít-
ku 1 : 43. Montuje se ručně a je složen 
z více než šedesáti samostatných dílů, 
které kladou důraz na jednotlivé de-
taily. Proto vás nepřekvapí například 
i  vyladěný interiér vozu. Vyrobeno je 
pouze dva tisíce kusů s individuálním 
číslováním.
Cena: 1 906 Kč

Vypadat skvěle, cítit se 
skvěle

Nejvyšší komfort a  pohodlí slibuje 
dámská černá bunda z kolekce AMG. 
Sportovní a  velice moderní. Je vyro-
bena ze 100% polyesteru, prodyšná, 
vítr a  vodu odpuzující. Optimální 
tělesnou teplotu zajišťují dvoucest-

7
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Originální 
kolekce  
Mercedes-Benz
Seznamte se s širokou 
nabídkou dalších značkových 
doplňků Mercedes-Benz 
prostřednictvím tištěné verze 
katalogu originální kolekce 
v některém z našich show- 
roomů. Zde zajistíme i jejich 
objednání. Oblečení z kolekce 
Mercedes-Benz si můžete vy-
brat a převzít přímo ze vzorové 
nabídky na místě.

né větrací zipy v  podpaží. Praktická 
kapuce na suchý zip se dá uschovat 
v límci a bunda disponuje množstvím 
různých kapes včetně jedné pro mo-
bilní telefon.
Ve velikostech: XS–XL 
Cena: 7 337 Kč

Čas je jen váš
Na vaší ruce by neměly chybět 

kvalitní švýcarské hodinky Quartz 
Chronograph. Ve velkém stylu a s ma-
lou hvězdou Mercedes na ciferníku, 
s  pouzdrem z  nerezové oceli a  kože-
ným řemínkem pro pohodlné nošení. 
Tyto pánské hodinky jsou stejně pů-

sobivé jak vzhledem, tak pokud jde 
o funkčnost. Kromě dokonalého chro-
nometru nabízejí stopky, datumovku 
a vodotěsnost 10 ATM.
Cena: 11 741 Kč

Uchvátí vaše smysly
Přivřete oči, nadechněte se 

a  ucítíte vůni, která se otevírá na 
vlně bergamotu, aby vzbudila vaši 
zvědavost, a  přechází k  ovocné pl-
nosti broskví, aby vás naladila do 
pocitu léta. Vůni, která byla stvoře-
na v duchu značky Mercedes-Benz, 
propůjčuje svému nositeli punc 
pravosti a  zvýrazňuje jeho osob-

nost, a  přitom je tak svěží, jak jen 
dny s ní mohou být.
Obsah: 60 ml
Cena: 2 054 Kč

Na kole stylově
Vydejte se na vyjížďku ve značko-

vých šortkách z  prodyšného funkčního 
polyesteru. Samozřejmostí je praktic-
ká polstrovaná sedací část, doplněná 
o  kapsy na zip. Nemělo by vám chybět 
ani cyklistické triko z rychleschnoucího 
materiálu s  praktickou zadní kapsou, 
rozdělenou na tři části, včetně kapsičky 
na zip se stříbrnou reflexní obrubou. 
Tento cyklo-komplet, sestávající z krát-

kých kalhot a funkčního trika, je nabízen 
v decentní barevné kombinaci.
Ve velikostech: S–XXL
Cena: 1 172 Kč
 

Nohy na pedálech 
a vítr ve vlasech

I  naši nejmenší mohou jezdit svým 
mercedesem. Tím je v  tomto případě 
vysoce kvalitní dětské kolo se spor-
tovním nadčasovým designem, s  ro-
bustním, ale velmi lehkým hliníkovým 
rámem. Vhodné pro děti od tří let, ve 
třech barevných variantách, s 16palco-
vými koly a výškou sedáku 50 až 60 cm.
Cena: 7 631 Kč •
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NAŠE CENTRÁLA 
BUDE V NOVÉM KABÁTĚ

První zákazníky jsme v kar-
lovarské centrále společnosti 
S. & W. Automobily přivítali 
před 20 lety. Od počátku 
jsme se snažili zajistit pro ně 
maximální komfort a nad-
standardní služby, které se 
přirozeně vážou ke značce 
Mercedes-Benz. Abychom si 
spokojenost našich zákazní-
ků udrželi i nadále, neustále 
inovujeme showroom a roz-
šiřujeme servisní zázemí. 

Když jsme se v  roce 2005 přestěhovali 
z  areálu u  karlovarského dostihového 
závodiště do zcela nového komplexu 
v Jenišově, mohli jsme nabídnout klien-
tům dostatečně reprezentativní prosto-
ry, kde bylo možné poskytovat veškeré 
služby spjaté s moderním autosalonem. 

Ovšem naše vlastní nároky na pro-
fesionalitu jsou vysoké, a proto se sna-
žíme neustále inovovat a  vylepšovat 
celý areál. „Řadu vylepšení jsme reali-
zovali už v předchozích letech, ale le-
tos bychom rádi showroom proměnili 
výrazněji,“ říká vedoucí karlovarské 
pobočky Petr Šetek. „Přichystali jsme 
proto úpravy jak venkovní, tak i vnitř-
ní části komplexu,“ dodává. 

Důraz na styl, 
design a praktičnost
Citlivá proměna autosalonu vychá-
zí především z  potřeb zákazníků.  
I uvnitř se proto odehrají změny, které 
se ponesou v duchu firemních pravidel 
ModernLuxory, která kladou důraz na 
styl, design a praktičnost. „Díky změně 
se budeme moci o zákazníka optimálně 
postarat a  lépe s  ním komunikovat,“ 
říká Petr Šetek. Poblíž vchodu přibu-
de nová recepce showroomu a  příjmu 
servisu, kterou doprovodí modernější 
vybavení a  koutek se stolečky, odděle-
ným sezením a  malým coffee barem. 
Standardně je v celém areálu dostupné 
Wi-Fi připojení k internetu.

V  klidovou zónu se po stavebních 
úpravách promění předávací mís-
to pro nové automobily. Zákazníci 

tak budou mít dostatek prostoru 
a  komfortu pro vstřebání veškerých 
informací o  svém zakoupeném voze  
Mercedes-Benz.

Také exteriér dozná určitých vizuál-
ních změn, jež by měly podpořit zvýšení 
viditelnosti značky. Výrazným prvkem 
bude černá plocha s  velkou stříbrnou 
hvězdou na čele budovy, která si vyžádá 
i  úpravu vjezdu pro vystavované mo-
dely. Po tomto zásahu budou hlavním 
a  jediným vchodem do showroomu 
dveře mezi graficky inovovanými nápisy  
Mercedes-Benz a S. & W. Automobily. 

Parkování přímo 
před vchodem
„Nové bude i  uspořádání parkoviště. 
Návštěvníci ocení vyhrazený prostor 
přímo před hlavním vchodem, parko-
vací plocha se navíc zvětší po přesunu-
tí vozů CarStore na boční stranu bu-
dovy na nově rozšiřované parkoviště,“ 
uvádí Petr Šetek. 

Chystají se také úpravy dílenské 
části karlovarské centrály – těmi 
hlavními jsou rozšíření počtu míst pro 
servis nákladních vozidel a vybudová-
ní budovy pro uskladnění pneumatik. 

„K  odpovídající certifikaci se blíží 
naše plány pro autorizované opravy 
autobusů Mercedes-Benz a  Setra. Po-

řídili jsme také dva výkonné mobilní 
hevery, které mohou zvedat nákladní 
vozy, čímž se servisní prostory stávají 
mnohem flexibilnější,“ zdůrazňuje šéf 
pobočky v Karlových Varech. 

Tradiční i nové akce pro klienty
Přestavbu doprovodí rovněž uprave-
ná nabídka akcí pro majitele osob-
ních a  užitkových automobilů. Letos 
mohou klienti v  Karlových Varech  
i Ústí nad Labem využít nejen tradiční 
a  oblíbené jarní a  podzimní servisní 
prohlídky, ale také kontrolu geometrie 
kol zdarma či možnost nechat si seří-
dit kola za zvýhodněných podmínek. •

Z M Ě N Í 
S E  N E J E N 
E X T E R I É R

 S H OW R O O M U, 
A L E  TA K É 

V N I T Ř N Í  Č Á ST 
KO M P L E X U. 

Ptáme se 

K modernizaci 
servisního centra 
a showroomu jsme 
položili několik 
otázek vedoucímu 
servisu a vedoucí-
mu pobočky S. & W. 
Automobily Karlovy 
Vary Ing. Petru 
Šetkovi.

V čem vidíte největší přínos 
modernizace stávajících prostor 
pobočky Karlovy Vary pro vaše 
zákazníky?
S. & W. Automobily chtějí 
nabízet větší pohodlí v už tak 
přátelském prostředí. Naším 
plánem je modernizací posouvat 
stávající profesionální služby na 
ještě vyšší úroveň. Příkladem 
může být rychlejší servis, ale 
i běžné odbavení zákazníka bude 
pro něho samotného mnohem 
příjemnější.

Proces vylepšení a úprav běží za 
plného provozu střediska. Ne-
dotkne se nějakými omezeními 
jeho návštěvníků?
Mnohé úpravy si vyžádají 
větší stavební zásahy do budovy 
i okolního prostranství, ale vše 
by mělo probíhat tak, aby se tím 
nijak nezměnil standard služeb, 
na něž jsou naši zákazníci zvyklí. 
Řada úprav, které budou probí-
hat v rámci celého roku, se navíc 
odehrává v mimopracovních ho-
dinách, takže jsme sami příjemně 
překvapení, co je již hotovo. 

Pokud jsem majitelem staršího 
vozu, vyplatí se mi navštívit 
značkový autoservis?
Určitě! A to nejen díky odborně 
provedené opravě. V naší nabídce 
mohou majitelé vozů starších 
pěti let najít zajímavé paketové 
ceny na servisní služby.

Moderní mycí boxy

„Navíc jsme otevřeli i mo-
derní mycí boxy, díky nimž 
mohou hvězdy na čtyřech 
kolech na silnicích více zářit,“ 
říká Petr Šetek. 

Ve společnosti S. & W. 
Automobily si zakládáme 
na komplexnosti a kvalitě 
servisu. Pod jednou střechou 
tak nabízíme všechny 
servisní služby, což oceníte 
ve chvílích, kdy potřebujete 
pomoc.

V  našich autorizovaných servisech 
v  Jenišově u  Karlových Varů i  v  Ústí 
nad Labem pracuje zkušený tým při-
jímacích techniků a  mechaniků, kte-
ří mají certifikaci přímo od značky  
Mercedes-Benz. Máme rovněž kom-
pletní vybavení, díky němuž vám pomů-

žeme s jakýmkoli osobním, užitkovým či 
nákladním modelem Mercedes-Benz. 

Zajišťujeme nejen servisní prohlídky 
vozů, pravidelnou údržbu, přípravu na 
STK či záruční a  pozáruční opravy, ale 
také vše potřebné při řešení pojistných 
událostí po nehodách. Disponujeme 
rovněž nejmodernějšími diagnostic-
kými přístroji, provádíme mechanické, 
klempířské a  lakýrnické práce, opravy 
elektroinstalace a nabízíme též služby 
pneuservisu včetně úschovy kol. 

Pro veškeré opravy používáme vý-
hradně originální náhradní díly a pří-
slušenství Mercedes-Benz. Ručíme 
tedy za zachování spolehlivosti vašeho 
vozu, bez ohledu na to, zda je zbrusu 
nový, nebo starší.

PERFEKTNÍ SERVIS 
POD JEDNOU STŘECHOU

Jistota pro vás díky servisní smlouvě
Vozy Mercedes-Benz jsou opravdu výjimečné. O  tom 
koneckonců svědčí i  tzv. servisní smlouva, se kterou 
nabízíme klientům prémiovou záruku jejich klidu za 
volantem. S  touto smlouvou se již nemusíte obávat 
nečekaných výdajů za opravy vozu. Jednoduše si určí-
te délku platnosti smlouvy a  vyberete jeden z  balíčků 
služeb, který vám nejvíce vyhovuje. Vše si tak doslova 
nastavíte na míru. 

Díky tomu pak v  našich autorizovaných servisech 
v Karlových Varech i Ústí nad Labem získáte komplexní 

péči a údržbu přesně podle svých požadavků. Zaplatíte 
přitom férovou částku – v  závislosti na modelu vozu, 
délce trvání smlouvy a projezdu kilometrů.

Servisní smlouva se vyplatí nejen příznivou cenou, 
ale pomůže vám rovněž zachovat hodnotu vozu. Může-
te se totiž spolehnout na tradiční kvalitu servisu Mer-
cedes-Benz – všechny práce zahrnuté ve vaší servisní 
smlouvě provádí výlučně certifikovaní odborníci s  po- 
užitím kvalitních originálních náhradních dílů stutt-
gartské automobilky. 

Servis vozů 5+

Dopřejte svým starším mercedesům špičkovou péči a ne-
přistupujte na žádné kompromisy. Majitelům osobních vozů 
starších pěti let nabízíme pevné ceny za vybrané servisní 
úkony a výrazně zvýhodněné servisní menu. Naše paketové 
ceny zahrnují práci, použité díly i materiál nejen při výměně 
brzdového obložení, zapalovacích svíček nebo čelního skla, 
ale i při pravidelné údržbě. Díky tomu váš mercedes zůstane 
i nadále členem rodiny. 

Naši zákazníci oceňují 
tyto služby:
Service24h (nonstop servisní 
a odtahová služba)
Stačí zavolat na číslo 737 216 509 
(klienti z  Karlovarského kraje) či na 
737 216 550 (klienti z  Ústeckého 
kraje).

Mercedes-Benz Mobilo
V případě jakýchkoli potíží na cestách 
po celé Evropě vám rychle přispěchá-
me na pomoc. 

Mobilo Life
Na cestách vás nic nezastaví. Zajistíme 
vám náhradní dopravu, například vo-
zem taxislužby, vlakem či letadlem. Po-
staráme se i o rychlou silniční asistenci 
na místě poruchy. V případě delší opra-
vy zaplatíme také nocleh se snídaní, a to 
až na pět nocí na jednoho cestujícího.
 

OCIS-Cebia
Označujeme skla systémem Cebia 
a registrujeme údaje o voze v meziná-
rodním informačním systému OCIS. 
Pomáháme tak chránit váš vůz před 
krádeží. 

Zabezpečení Construct
Autorizovaný servis v  Jenišově je 
montážním střediskem společnosti 
Construct. Jako certifikovaný partner 
zajišťujeme montáž, opravu a  výmě-
nu mechanického zabezpečení řadicí 
páky u všech modelů. 

Servis přípojných vozidel
Provádíme také servis přípojných vo-
zidel, včetně slaďování souprav, oprav 
podvozků, kontroly a  testování brz-
dových systémů, a další služby a prá-
ce. Informujte se v  našem středisku 
v Jenišově. •

Závod o nejprodávanější 
značku má vítěze.
Již 14 let jsme jedničkou na trhu.
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ZAMĚŘENO NA MLADÉ
ANEB V PATNÁCTI 
ZA VOLANT
Chcete dopřát svému po-
tomkovi volnost, respektive 
dopřát ji sobě, protože vás už 
nebaví stále ho někam vozit 
a čekat na něho? Minivozy 
Ligier a Microcar, které 
najdete v nabídce S. & W. 
Automobily a které si také 
fyzicky můžete vyzkoušet 
v našich showroomech, 
legislativně splňují normu 
mopedu a ujmout se jejich 
řízení tak může každý, kdo 
vlastní řidičský průkaz na 
malý motocykl.

Guy Ligier na přelomu 70. a  80. let 
úspěšně působil ve Formuli 1 a  po 
zdárné kariéře v  prestižním světě 
závodů se vrhl na výrobu malých 
vozítek pro mladé. A kouzlo ladných 
linií nadupaných monopostů dokázal 
přenést i do aut, která se mohou řídit 
s řidičákem na moped.

Říkáte si, že byste svého potomka 
do provozu nepustili? Není ale právě 
naopak zkušenost za volantem výho-
dou při přechodu do velkého vozu po 
získání řidičského průkazu skupiny 
B? Statistiky ze zahraničí, kde mají 
podobné vozy pro mladé delší tra-
dici, navíc ukazují, že podíl 15letých 
řidičů na nehodách je minimální. 
Vozy Ligier a Microcar splňují přísné 
bezpečnostní normy a  rám vozu ze 
slitiny duralu a s karbonovými částmi 
posádku spolehlivě chrání. Maximál-
ní rychlost dvoumístného autíčka je 
omezena na 45 km/h, a  mladiství se 
proto s  vozem nemohou dostat mezi 
dálniční piráty.

Superúsporný motor
Pro navíc hovoří i  další ukazatele. 
Autíčka jsou poháněna dieselovými 
motory o  malém objemu a  na 100 
kilometrů jim stačí pouze 2,5 litru 
nafty. Americký motor Kohler vyrá-
běný v  italské továrně Lombardini 
má navíc stabilní výdrž s  životností 
kolem 200 000 najetých kilometrů. 
V nabídce je rovněž elektromotor.

Trápit mladé řidiče nemusí řazení, 
vůz je zpřevodován automaticky, tzv. 
variátorem, který pracuje v  režimech 
vpřed-vzad-neutrál. S malým autem není 
problém kdekoliv zaparkovat, příjemné 
řízení, malý poloměr otáčení, měkké od-
pružení a  výborné zrychlení z  něj dělají 
skvělou volbu do města. 

Jasnému zaměření na mládež 
napovídá i  široká škála barevných 
provedení a  variant, z  nichž je mož-
né vybírat. Rovněž výbava je široce 
variabilní a není problém mít ve voze 
airbag, klimatizaci, parkovacího asis-
tenta či sedadla v kůži.

Náklady jen 80 korun denně
Nabízí se zásadní otázka. Kolik tako-
vé miniauto stojí? V základní verzi je 

M A X I M Á L N Í 
R YC H L O ST  J E 
O M E Z E N A  N A 

4 5  k m / h .

A  jsou tu další argumenty. Syn či 
dcera se mohou sami odvézt do ško-
ly, na trénink, do kina nebo na párty. 
Dospělým tak odpadne útrpná role 
domácích taxikářů a  uspoří se hod-
ně drahocenného času. Vlastním 
autem dojede věčně nespokojený 
adolescent rád i  na nákup či obstará 
odvoz tchyně. A  koneckonců, druhé 
auto v rodině se vždycky hodí.

Zaujal vás segment malých vozů 
pro mladé? Pak neváhejte a  navštivte 

naše pobočky v  Jenišově u  Karlo-
vých Varů nebo v  Ústí nad Labem. 
V  showroomu Mercedes-Benz máme 
připravené vozy k  prohlídce i  zku-
šební jízdě, skladem k  okamžitému 
odběru máme desítky vozů. A  pozor! 
V  nabídce jsou i  atraktivní profesi-
onálně-užitková miniauta s  pevnou 
i sklápěcí korbou, která se skvěle hodí 
například pro správu parků, ulic apod. 
Více o mopedoautech Ligier a Micro-
car najdete na www.suw-ligier.cz. •

vůz možné pořídit od 196 000 korun.  
Snadné financování pomocí ope-
rativního leasingu jej při akontaci  
60 000 korun a měsíčních splátkách 
od 2 500 korun měsíčně činí dostup-
ným i pro studenta na brigádě. 

Ligier má navíc díky segmentu 
zařazení malou cenovou ztrátu okolo 
30 000 korun za rok a při rozpočítání 
do třech let užívání (15–18 let řidiče) 
vycházejí náklady na vůz přibližně na 
2 500 korun měsíčně čili 80 korun 
denně. Není lepší mladým vysvětlit, 
aby raději investovali do svého auta 
než do krabičky cigaret?

↑ Užitkové vozy Ligier Flex 3

↓ Dvoumístný Ligier si na 100 kilometrů 
vystačí s 2,5 litru nafty

SNADNÁ CESTA ZA 
VOLANT. S OPERATIVNÍM 
LEASINGEM
Snad nikdy ještě nebyla ces-
ta za volant vysněného vozu 
snazší. Dopřejte si s naším 
operativním leasingem 
jedinečný zážitek z jízdy bez 
starostí a nečekaných ná-
kladů, jen s nízkou měsíční 
splátkou. Akční operativní 
leasing je nyní k dispozici 
pro třídu A, B, CLA, CLA 
Shooting Brake, GLA a také 
pro nový sedan třídy E a pro 
sedan a kombi třídy C.

To ale není zdaleka všechno. V rámci 
naší speciální nabídky máte možnost 
vybrat si u  každého modelu typ pře-
vodovky (manuální/automat), typ 
motoru (benzin/diesel) a  barvu ka-
roserie (standardní/metalická) a  ča-
lounění. Pevná měsíční splátka – již 
od 7 500 korun bez DPH – zahrnuje 
vše podstatné pro provoz vámi vybra-
ného vozu a navíc si můžete doobjed-
nat i  doplňkové služby pneuservisu. 
K  tomu, abyste si vůz opravdu užili, 
mají vozy v operativním leasingu pev-
ně danou výbavu (viz box), která je na-
stavena pro vaši spokojenost. Na vás 
tak čeká již jen pohodlná, spolehlivá 
a bezpečná jízda.

Délka financování v  našem opera-
tivním leasingu se pohybuje od dva-
nácti do šestatřiceti měsíců (v případě 
třídy E může činit dokonce jen devět 
měsíců). Jak dlouho budete splácet, 
záleží jen na vás. Součástí splátky 
jsou i povinné služby – pojištění MBA 
Komplet se spoluúčastí deset procent 
a servisní smlouva Excellent. 

Ta zahrnuje provádění pravidel-
né údržby vozidla v  autorizovaných 
servisech v  rozsahu prací předepsa-
ných výrobcem vozidel Mercedes-
-Benz, včetně poskytnutí potřebných 
náhradních dílů a  provozních látek 
po celou dobu trvání operativního 
leasingu, prodlouženou výměnu 

Pevně daná výbava vozů třídy A  
v operativním leasingu
 • Čalounění: kombinace tkanina Messancy černá (zelená) / syntetická kůže ARTICO (sportovní sedadla 
 s integrovanou opěrkou hlavy) nebo kombinace tkanina Messancy černá (červená) / syntetická kůže 
 ARTICO černá (sportovní sedadla s integrovanou opěrkou hlavy)
• Linie Style
• Světlomety LED Performance 
• Aktivní parkovací asistent
• Vyhřívaná přední sedadla
• Klimatizace THERMATIC
• Multifunkční 3ramenný volant čalouněný kůží
• Tempomat
• Audio 20 USB (7" barevný displej, rozhraní Bluetooth®, …)
• 16" disky kol z lehké slitiny, 10paprskové
• Sada komfortního nastavení sedadel
• Střední loketní opěrka s odkládací přihrádkou
• Asistent prevence kolize COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS
• Velurové koberečky

Magie telematie. Ušetřete s FleetBoardem

Asi každý majitel motorového vozidla slyší na možnost úspo-
ry při provozu auta. A co teprve provozovatelé dopravních 
společností! Vzhledem k tomu, že provozní náklady patří mezi 
nejvyšší výdaje v porovnání s počáteční investicí, je v dnešní 
době snižování nákladů na provoz nákladních a dodávkových 
vozidel jednou z hlavních priorit firem podnikajících v seg-
mentu dopravy. 

U nás s pomocí telematického systému FleetBoard umíme 
využít veškerý potenciál vozidla, zvýšit efektivitu dopravy 
a snížit spotřebu paliva až o deset procent. Úspora spočívá 
také v šetření za opotřebitelné součásti vozidla, například 
pneumatiky či brzdové obložení. K maximalizaci efektivity 
služby FleetBoard jsme v České republice vyškolili tým zku-
šených specialistů, kteří jsou dopravcům k dispozici. I proto 
naše služby spokojeně využívá stále větší množství tuzem-
ských i světových dopravců. Přidejte se i vy.

Starší, a přece jako nový. Zaručeně!

Sháníte vůz se stříbrnými šípy na kapotě, ale netrváte na 
zbrusu novém voze? Potom se zaměřte na koncepty CarStore 
a VanStore. Registrované značky společnosti Mercedes-Benz 
Česká republika se specializují na prodej použitých osobních 
a užitkových vozů značky Mercedes-Benz. 

Co u nás získáte? Hlavním důvodem, proč koupit vůz právě 
zde, je především ověřené stáří, resp. mládí automobilu 
a nízký proběh kilometrů. Kupující rovněž získává výhodu 
v podobě jasné historie kupovaného automobilu a technické-
ho stavu prověřeného pečlivými prohlídkami. Oba koncepty 
navíc nabízejí široké spektrum dalších služeb týkajících se 
financování, pojištění nebo servisu. 

Nadstandardní je už výběr vozů, které se mohou v nabídce 
našich společností CarStore a VanStore objevit. V převážné 
většině se jedná o automobily oficiálně dovezené do České 
republiky společností Mercedes-Benz a po celou dobu svého 
provozu pravidelně servisované ve značkových servisech. 
CarStore a VanStore najdete přímo v showroomu S. & W. Au-
tomobily v Jenišově, použité vozy je možné pořídit i v ústecké 
pobočce. Nabídku vozů najdete na webu www.suw.cz pod 
odkazem „Použitá vozidla“. 

opotřebitelných dílů po celou dobu 
užívání vozidla a zajištění odtahu do 
autorizovaného servisu Mercedes-
-Benz v  případě nehody na cestách. 
Přesvědčila vás naše nabídka ope-

↑ Ligier Microcar

Nejnižší splátky operativního leasingu

A 160   24 měsíců  7 500 Kč
B 180   24 měsíců  9 000 Kč
CLA 180   36 měsíců 9 800 Kč
CLA 180 SB  36 měsíců 10 000 Kč
GLA 200 d 4M Active 36 měsíců 12 000 Kč
C 200 d    24 měsíců  11 500 Kč
C 200 d kombi  24 měsíců  12 500 Kč
E 220 d   9 měsíců  17 500 Kč

Splátka je bez DPH a zahrnuje pojištění (havarijní, povinné 
ručení, GAP a skla) se spoluúčastí 10 %, servisní smlouvu 
Excellent bez pneuservisu (volitelná služba), limit kilometrů 
je pro modely A, B, CLA, GLA a C dvacet tisíc km za rok, pro E  
třicet tisíc km za rok. Součástí nabídky není silniční daň ani 
rozhlasový poplatek, provozovatelem vozu je zákazník.

rativního leasingu? Pak neváhejte 
a  postavte si auto svých snů! Svůj 
nový vůz můžete nakonfigurovat pří-
mo na našich webových stránkách  
operativni-leasing-mercedes.cz. •
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VEDENÍ S. & W. AUTOMOBILY S.R.O. – KARLOVY VARY A ÚSTÍ NAD LABEM

Gustav Žaludko
Jednatel společnosti
+ 420 737 216 500
gustav.zaludko@suw.cz

Ing. Tereza Kaprová
Asistentka jednatele společnosti
Dispozice
+420 737 216 504
tereza.kaprova@suw.cz

Ing. Veronika Platinski 
Annenkova
Finanční vedoucí
+420 737 216 501
veronika.annenkova@suw.cz

Radek Záhlava
Vedoucí prodeje vozidel
+420 737 216 531
radek.zahlava@suw.cz

Ing. Petr Šetek
Vedoucí servisu
Vedoucí pobočky Karlovy Vary
+420 353 447 815
petr.setek@suw.cz

18 Inzerce

JENIŠOV – KARLOVY VARY

Bc. Daniela Hübschmanová
Asistentka prodeje 
+420 737 216 520
daniela.hubschmanova@suw.cz

Miroslav Šperl
Prodej osobních vozidel
+420 737 216 514
miroslav.sperl@suw.cz

Václav Pulda
Prodej použitých vozidel
+420 737 216 515
vaclav.pulda@suw.cz
bazar@suw.cz

Eva Bartyzalová
Prodej použitých vozidel
Prodej vozů Ligier
+420 731 518 502
eva.bartyzalova@suw.cz
bazar@suw.cz

Josef Zelenka
Přijímací technik osobních vozidel
+420 737 216 506
josef.zelenka@suw.cz

Vojtěch Zoufalek
Přijímací technik osobních vozidel
+420 737 216 519
vojtech.zoufalek@suw.cz

Tomáš Friš
Přijímací technik klempírna
Likvidace pojistných událostí
+420 737 216 524
tomas.fris@suw.cz

Jiří Štoček
Mistr dílen a příjmu nákladních 
a užitkových vozidel
+420 737 216 533
jiri.stocek@suw.cz

Boris Svěrák
Příjem objednávek servisu 
osobních vozidel
+420 737 216 510
boris.sverak@suw.cz

Michal Dohnal
Vedoucí prodeje náhradních 
dílů a příslušenství
+420 737 216 508
michal.dohnal@suw.cz

Robert Götz
Prodej náhradních dílů 
a příslušenství
+420 353 447 856
sklad-kv@suw.cz

Miroslav Sýkora
Prodej osobních vozidel
+420 737 216 526
miroslav.sykora@suw.cz

Patrik Pospíšil
Prodej nákladních vozidel 
Prodej užitkových vozidel
+420 737 216 513
patrik.pospisil@suw.cz

Miroslav Šejba
Mistr dílen a příjmů osobních 
vozidel a klempírny
+420 737 216 505
miroslav.sejba@suw.cz

Eliška Brdlíková
Recepce
+420 737 216 557
recepce@suw.cz

Tomáš Brandl
Produkt expert
+420 737 216 523
tomas.brandl@suw.cz

Rostislav Kachlíř
Přijímací technik užitkových 
a nákladních vozidel
+420 737 216 530
rostislav.kachlir@suw.cz

Klára Šetková
Recepce
+420 737 216 557
recepce@suw.cz

Martin Kindl
Prodej náhradních dílů 
a příslušenství
+420 353 447 856
sklad-kv@suw.cz

Miroslav Gössl
Prodej náhradních dílů 
a příslušenství
+420 353 447 856
sklad-kv@suw.cz

Michal Plitz
Přijímací technik užitkových  
a nákladních vozidel
+420 737 216 527
michal.plitz@suw.cz

Milan Fencl
Vedoucí prodeje užitkových vozidel
Prodej užitkových vozidel
+420 737 216 511
milan.fencl@suw.cz

Miroslav Pangratz
Vedoucí prodeje nákladních vozidel
+420 737 216 560
miroslav.pangratz@suw.cz

Ing. Martin Volavka
Garanční technik
+420 737 216 525
martin.volavka@suw.cz

Petra Scheithauerová
Asistentka prodeje
Dispozice 
+420 737 216 563
petra.scheithauerova@suw.cz

Ing. Martin Esterka
Prodej osobních vozidel
Prodej vozů Ligier
+420 737 216 561
martin.esterka@suw.cz

Pavel Hájek
Prodej osobních vozidel
Prodej užitkových vozidel
+420 737 216 562
pavel.hajek@suw.cz

Jan Nerad
Prodej nákladních vozidel
Prodej užitkových vozidel
+420 737 216 529
jan.nerad@suw.cz

Markéta Vašáková
Příjem objednávek servisu osobních 
vozidel a asistentka servisu
+420 737 216 570
servis-ul@suw.cz

Petr Čejka
Zástupce vedoucího servisu
Mistr dílen a příjmů osobních vozidel 
a klempírny
+420 737 216 554
petr.cejka@suw.cz

Zdeněk Paska
Přijímací technik osobních vozidel
+420 737 216 566
zdenek.paska@suw.cz

Tomáš Nesměrák
Přijímací technik klempírna
Likvidace pojistných událostí
+420 737 216 565
tomas.nesmerak@suw.cz

Aleš Tyburec
Mistr dílen a příjmů užitkových 
a nákladních vozidel
+420 737 216 564
ales.tyburec@suw.cz

Čeněk Liška
Přijímací technik užitkových  
a nákladních vozidel
+420 737 216 553
cenek.liska@suw.cz

Josef Šimek
Přijímací technik užitkových 
a nákladních vozidel
+420 737 216 572
josef.simek@suw.cz

Miroslav Vochomůrka
Vedoucí prodeje náhradních dílů 
a příslušenství
+420 737 216 555
miroslav.vochomurka@suw.cz

David Ottenschläger
Prodej náhradních dílů 
a příslušenství
+420 475 669 132-3
sklad-ul@suw.cz

Jan Kratochvíl
Prodej náhradních dílů a příslušenství 
+420 475 669 132-3
sklad-ul@suw.cz

ÚSTÍ NAD LABEM

Jakub Jelínek
Přijímací technik osobních vozidel
+420 737 216 551
jakub.jelinek@suw.cz

Radko Novák
OTC specialista
Prodej náhradních dílů a příslušenství
+420 733 767 676 
radko.novak@suw.cz 

Tomáš Kytka
Prodej náhradních dílů a příslušenství
+420 475 669 132-3
sklad-ul@suw.cz

Ing. Lenka Erlichová
Asistentka jednatele pro ústeckou 
pobočku
+420 737 216 512
lenka.erlichova@suw.cz
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MERCEDES -BENZ 
KARLOVY VARY – JENIŠOV

Daimlerova 202
362 11 Jenišov (u Karlových Varů)

Recepce:
tel.: +420 353 447 800
fax: +420 353 447 823
e-mail: recepce@suw.cz
www.suw.cz

Service24hod: +420 737 216 509

Objednání servisu osobních a užitkových vozidel Jenišov
tel.: +420 737 216 510, servis-kv@suw.cz
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MERCEDES -BENZ 
ÚSTÍ NAD LABEM

Přístavní 823/35
400 07 Ústí nad Labem

Recepce:
tel.: +420 475 669 111
fax: +420 475 669 139
e-mail: recepce@suw.cz
www.suw.cz

Service24hod: +420 737 216 550

Objednání servisu osobních a užitkových vozidel Ústí nad Labem
tel.: +420 737 216 570, servis-ul@suw.cz


