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Úvod

Milí čitatelia!
Rok 2005 sa v našej spoločnosti začal v znamení zmien.
Od 1. marca pôsobí v SR nová importérska spoločnosť
DaimlerChrysler Automotive Slovensko.

A
A

k sa obzriem za rokom 2004,
napriek známej stagnácii automobilového trhu to bol pre Motor-Car
Wiesenthal a Motor-Car Bratislava rok
s výbornými výsledkami: predajom
3,5 tisíca vozidiel značiek Mercedes-Benz, Smart, Maybach, Chrysler, Jeep
a KIA, odpracovaním vyše 200-tisíc servisných hodín pre klientov a poskytnutím náhradných dielcov v hodnote vyše
450 miliónov Sk.
Značka Mercedes-Benz dosiahla
v roku 2004 prvýkrát v histórii prvenstvo v celkovom odbyte nákladných
vozidiel nad 3,5 tony. Upevniť vedúcu
pozíciu osobných mercedesov medzi
luxusnými značkami počas minulého
roka na slovenskom trhu zasa pomohol
nepretržitý rast ich odbytu, čo umožnilo dosiahnuť trhový podiel 2,63 % v kategórii osobných a malých nákladných
vozidiel s hmotnosťou do 3,5 tony.
Samozrejme, v tomto pozitívnom trende
chceme pokračovať ponukou nových
produktov a ďalším zlepšovaním služieb. Priaznivý vývoj v odbyte našich

vozidiel treba vždy vnímať vo viacerých
rovinách: v predaji, servise, vo financovaní. Uvedomujeme si, že čím je servis
kvalitnejší, tým lepšie sa predávajú ďalšie autá. Vychádzame z toho, že o automobily sa treba systematicky starať po
celý čas ich životnosti. Aj preto sme
medzi prvými na Slovensku zaviedli
24-hodinovú servisnú službu, pracovný čas od 7. do 22. hodiny, pracujeme
aj v sobotu a od roku 2005 sme pri
nákladných a úžitkových vozidlách
zaviedli trojzmennú prevádzku.
V roku 2005 sa pripravuje premiestnenie servisno-predajného centra
značiek Chrysler a Jeep z bratislavskej
Petržalky do novopostavených priestorov na Tuhovskej ulici. V petržalských
priestoroch sa neskôr zriadi plnohodnotný servis a predajňa značky
Mercedes-Benz.
Automobil sa stal neodmysliteľnou súčasťou života. Čoraz viac zákazníkov na Slovensku si uvedomuje,
že cenu vozidla netvorí len jeho obstarávacia hodnota (tá tvorí asi len 30

percent skutočnej hodnoty auta), ale
aj prevádzkové náklady a dlhovekosť, resp. znovupredajnosť. Pri tomto
hodnotení zaujíma Mercedes-Benz popredné miesta. Dobrým príkladom sú
taxikári. Pre nich je auto výrobným
prostriedkom a musia zvážiť, na čom
budú jazdiť a aká je návratnosť ich investície. Stačí sa pozrieť na taxikárov
v celej Európe a odpoveď je jasná. V duchu tejto úvahy a práve pri taxikároch
vznikla v roku 2004 myšlienka pripraviť v triede C zaujímavý balík výhod aj
pre ostatných zákazníkov a pre veľký
záujem ponuku predlžujeme.
Možno niektorým z vás napadajú
v týchto súvislostiach otázky, prípadne
by ste sa radi bližšie oboznámili s ponukami, ktoré prezentujeme aj v tomto
čísle Hviezd ciest. Príležitosťou na spojenie príjemného s užitočným môže byť
aj návšteva autosalónu v bratislavskej
Inchebe, kde vás radi privítame.

Andrej Glatz
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Aktuality
Dodávateľ nadštandardných
vozidiel dosiahol
rekordný rok
Prichádza DaimlerChrysler
Automotive Slovensko
Text: PK
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Petržalky do nových priestorov v Mercedes
centre na Tuhovskej ulici. V Petržalských priestoroch neskôr zriadia plnohodnotný servis
a predaj značky Mercedes-Benz.
Spoločnosť MCW patrí podľa renomovaných hodnotení medzi najuznávanejšie firmy
na Slovensku a v službách dlhodobo do prvej
desiatky. Je súčasťou Wiesenthal Group,
ktorá má viac ako 40 prevádzok v šiestich
krajinách a ročný odbyt jej dvanástich
značiek prekračuje 18-tisíc vozidiel. To garantuje úspešnosť spoločnosti MCW a následne DCA v podmienkach globálnej svetovej ekonomiky i v budúcnosti. ❙

životopis

Nová importérska spoločnosť DaimlerChrysler Automotive Slovensko (DCHA)
začína v SR pôsobiť od 1. marca 2005.
Vznikla na základe celoeurópskych zmien
distribučného systému. V novej importérskej
spoločnosti má 51-percentný podiel DaimlerChrysler AG a 49-percentný podiel spoločnosť Motor-Car Wiesenthal & Co., Bratislava
(MCW). Vo vedení DaimlerChrysler Automotive Slovensko zostáva ako generálny riaditeľ
Andrej Glatz, ktorý doteraz túto funkciu vykonával vo firme MCW, a partnerom mu pritom bude novoustanovený finančný riaditeľ
spoločnosti DCHA Mike Nolte.
Doterajšiu importérsku spoločnosť MCW
založili na Slovensku v roku 1990 so šiestimi
zamestnancami. Začiatkom roka 2005 ich
mala v Bratislave okolo 300 a spolu s dcérskymi firmami po celej SR vyše pol tisíca.
Koncentráciu nemecko-americkej spoločnosti DaimlerChrysler a bratislavskej firmy
MCW odsúhlasil Protimonopolný úrad SR.
„Koncentrácia spočíva v získaní nepriamej
kontroly nad 51-percentným podielom v podniku Motor-Car Wiesenthal & Co. spoločnosťou
DaimlerChrysler. Úrad rozhodol o povolení
koncentrácie 13. januára tohto roka,“ informoval hovorca Protimonopolného úradu Miroslav
Jurkovič. Správne konanie vo veci koncentrácie začal úrad 2. novembra minulého roka.
Napriek známej stagnácii automobilového
trhu končí Motor-Car Wiesenthal rok 2004
s doteraz najlepšími výsledkami: odpracovaním vyše 200-tisíc servisných hodín pre klientov, poskytnutím náhradných dielov v hodnote
vyše 450 miliónov Sk a predajom 3,5 tisíca vozidiel, najmä značiek Mercedes-Benz, Smart,
Maybach, Chrysler a Jeep. Toto Ak bilancujeme rok 2004 v skupine MCW, jej celkové
medziročné zvýšenie odbytu áut o približne
8 percent predstavuje popredný výsledok
i v rámci koncernu DaimlerChrysler vo svete.
Pokračovaniu tohto kladného trendu môžu
napomôcť nové pripravované produkty uvedených značiek i ďalšie zlepšovanie služieb, osobitne skracovanie servisných lehôt. V roku
2005 sa s týmto zámerom pripravuje okrem
iného premiestnenie servisno-predajného centra značiek Chrysler a Jeep z bratislavskej

Mike Nolte
Text: PK
Novoustanovený finančný riaditeľ spoločnosti DaimlerChrysler Automotive Slovensko (DCA), ktorá začína v SR pôsobiť od
1. marca 2005, 43-ročný Mike Nolte pochádza
z New Yorku v USA, má nemecké i americké
občianstvo, je ženatý a má tri deti.

Na začiatku svojej vyše dvadsaťročnej
praxe zastával viaceré kľúčové funkcie v zastúpeniach bankových domov Nemecka nielen v tejto krajine, ale aj v Spojených štátoch
(Städtische Sparkasse Bremerhaven, BHF
Securities Corp., New York, BV Capital
Markets, Inc., New York a VereinWest Capital
Markets, Inc., Miami).
V roku 1992 ho vymenovali za finančného riaditeľa spoločnosti Chrysler Automotive Services GmbH vo Frankfurte pre
Európu. Od roku 1996 pôsobil ako asistent
riaditeľa oddelenia v spoločnosti Chrysler
Europe S., Brusel, ktorá bola tak ako jeho
predošlé pôsobisko dcérskou spoločnosťou
Chrysler Corp., Detroit.
Od roku 1997 je finančno-prevádzkovým
riaditeľom v Reese GmbH & Co., Kiel - dcérskej
spoločnosti Corporate Express Inc., Denver.
V júli 2000 sa stal riaditeľom oddelenia
financií a kontrolingu DaimlerChrysler
Overseas Sales, divízie Chrysler/Jeep/Dodge
- súčasti DaimlerChrysler AG.
Finančný riaditeľ DCA Mike Nolte má
okrem iného bohaté skúsenosti z reorganizácie finančných a prevádzkových systémov,
tak aby spĺňali všetky finančné a právne požiadavky, ďalej zo zabezpečenia prospešnej
spolupráce štandardizovaním finančných
systémov a postupov v novonadobudnutých
spoločnostiach a aj z poskytovania finančnej
podpory pri analýze a zlepšovaní predajných
marží, nákladov na distribúciu, všeobecných
a administratívnych výdavkov, analýz a kontrol rozpočtu i prognóz, ako aj zo zavádzania
politík a procedúr na implementáciu celoeurópskeho systému riadenia hotovosti. ❙
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Úžitkové vozidlá
DaimlerChrysler
Najvyšší odbyt za päť rokov
Text: PK
Nemecko-americký koncern DaimlerChrysler dosiahol v roku 2004 celkový odbyt
712,2 tisíca úžitkových vozidiel, čo je viac
ako 42-percentné zvýšenie oproti roku 2004,
keď na svetových trhoch umiestnil 501-tisíc
nákladných automobilov, autobusov a transportérov. Pod tento výsledok sa podpísali
najmä žiadané modely značky MercedesBenz: druhá generácia jej vlajkovej lode - nákladiaka Actros, transportéry Sprinter, Viano
a Vito i autobusy Setra, ďalej vysoký dopyt
najmä na Strednom a Blízkom východe a ázijskom trhu, rovnako ako aprílové rozšírenie
koncernu o Mitsubishi Fuso Truck and Bus
Corporation (MFTBC), ktorá prispela do celoročného výsledku odbytom 118 100 úžitkových jednotiek. Koncern DaimlerChrysler
však aj bez MFTBC dodal v uplynulom roku
594,1 tisíca úžitkových vozidiel, čo je najlepší výsledok za uplynulých päť rokov a medziročný nárast o 19 percent.
Na slovenskom trhu dosiahla značka
Mercedes-Benz koncernu DaimlerChrysler
v roku 2004 prvýkrát v histórii prvenstvo
v celkovom odbyte nákladných vozidiel zaregistrovaním spolu 625 nových mercedesov
všetkých kategórií s hmotnosťou nad 3,5 tony. ❙

Tisíc eur za život
Sériové ESP znížilo
nehodovosť o 42 percent
Text: PK
Elektronický stabilizačný program (ESP)
zvyšuje bezpečnosť vozidiel obdobne ako
vzduchový nafukovací vankúš (airbag) či bezpečnostný pás. Vyplýva to zo štatistiky nehodovosti nových osobných mercedesov
v Nemecku pred sériovým zavedením ESP a po
ňom. Nemecký štatistický úrad už rok po sériovom inštalovaní ESP do všetkých osobných
mercedesov zaevidoval približne 15-percentné
zníženie nehodovosti týchto vozidiel a po troch
rokoch poklesla o vyše 42 percent. Najviac sa
po zavedení ESP znížili najťažšie nehody mercedesov spôsobené nezvládnutím riadenia vodičom. Na tento druh nehôd v Nemecku pripadá až 43 percent smrteľných následkov. Aj
v Spojených štátoch a vo Švédsku ESP znižuje
nehodovosť. Podľa americkej Insurance
Institute for Highway Safety ESP môže počet
smrteľných nehôd znížiť o viac ako tretinu.
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Náklady na výrobu ESP najnovšej generácie dosahujú cez tisíc eur. Tento systém samočinne v zlomkoch sekundy koriguje dráhu vozidla, napríklad pri nebezpečenstve šmyku či
straty stability. Vodičovi pomáha zvládnuť aj
kritické situácie hrozby vybočenia zo zákruty
či vychýlenia sa z jazdnej stopy počas prudkého brzdenia alebo pri náhlom vybočení
pred prekážkou. Inštalovanie ESP do každého
auta by podľa odborníkov iba v Nemecku mohlo zachrániť okolo 27-tisíc potenciálnych obetí
dopravných nehôd.
ESP - vrátane protipreklzového zariadenia, antiblokovacieho systému a asistenta
brzdenia - sa prvýkrát stalo súčasťou modelov Mercedes-Benz najvyšších tried na jeseň
1995. Od augusta 1999 je súčasťou sériovej
základnej výbavy (bez príplatku) každého
osobného vozidla tejto značky. V súčasnosti
sa s ESP dodávajú už aj úžitkové mercedesy. ❙

Spojené arabské emiráty
kúpili perspektívne akcie
DaimlerChrysler
Text a foto: PK
Spojené arabské emiráty vstúpili ako
tretí najväčší investor do automobilového

koncernu DaimlerChrysler. Akcie za jednu
miliardu amerických dolárov - v prepočte
29,5 miliardy Sk - získali prostredníctvom
štátneho investičného fondu Dubai Holding.
Najväčšími akcionármi koncernu DaimlerChrysler sú Deutsche Bank AG s 10,7 % a štát
Kuvajt so 7,2 %. Podľa odhadov sa podiel
Spojených arabských emirátov v tomto koncerne pohybuje okolo dvoch percent.
„V súčasnosti je najlepší čas na nákup
akcií v spoločnosti DaimlerChrysler, ktorej
fúzia s Chryslerom už začala prinášať svoje
ovocie,“ vyhlásil generálny riaditeľ fondu
Dubai Holding. Navyše tento fond dôveruje aj
súčasnému vedeniu koncernu.
Dubaj je hlavným obchodným a turistickým centrom v Perzskom zálive. Holdingovú
spoločnosť vláda zriadila koncom roka 2004.
Jej cieľom je dohliadať na investičné projekty emirátov vo výške niekoľkých miliárd
dolárov. Firma sa sústreďuje prevažne na
realitné a turistické podniky v Dubaji, ale
vytvorila aj zahraničnú majetkovú divíziu
Dubai International Capital, ktorá sa zameriava na zahraničné akvizície.
Dubaj je mesto a zároveň jeden zo siedmich emirátov Spojených arabských emirátov. Dlhodobo diverzifikuje svoju ekonomiku
tak, aby bola čoraz menej závislá iba od
príjmov z predaja ropy.
Odborníci očakávajú, že DaimlerChrysler získa možnosť investovať v Dubaji do
výroby áut. Dokonca sa uvažuje, že v Dubaji
postaví závod na výrobu automobilov.
Sídlo koncernu DaimlerChrysler pre
Blízky východ je v dubajskej voľnej obchodnej a priemyselnej zóne. V roku 2004 sa odbyt značiek tohto koncernu na Blízkom
východe medziročne zvýšil o 14 percent
a dosiahol takmer 29-tisíc vozidiel. ❙
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Kráľ prichádza!
Vzhľadnejší, dynamickejší, úspornejší
Bol prvý a ostáva najlepší! Reč je o vozidle Mercedes-Benz triedy M,
ktoré sa na tohtoročnom detroitskom autosalóne predstavilo vo svojej
druhej generačnej fáze, zasluhujúcej si jediné označenie: high-tech.

T

ento nový typ vozidiel kategórie
off-road charakterizuje ako lídra na
trhu súčasná špičková technológia: tri
nové, výkonné motory, sedemrýchlostná automatická prevodovka 7G-TRONIC
v štandardnej výbave, inteligentný systém ochrany cestujúcich PRE-SAFE®,
vzduchové pruženie AIRMATIC a ešte
výkonnejší systém pohonu štyroch
kolies 4-ETS.
Oproti svojmu predchodcovi
podrástlo emko vo všetkých smeroch.
Novinka je o 150 mm dlhšia (4780 mm),
71 mm širšia (1911 mm) a 5 mm nižšia
(1815 mm aj so strešnými koľajnicami)
ako predchodca. Práve pomer týchto
proporcií spolu z rázvorom osí kolies
dlhším o 95 mm (2915 mm) je zárukou
vynikajúcej stability ako na spevnenom, tak nespevnenom povrchu.

8

Silnou stránkou novinky je aj mimoriadne tuhá karoséria, ktorá aj napriek svojej samonosnej konštrukcii
dosahuje lepšie ukazovatele torznej
tuhosti ako jej predchodca, vybavený
pomocným rámom! Práve táto vlastnosť predurčuje novú triedu M aj na
zdolávanie ťažkých terénov.
Pri konštrukcii karosérie zohrala
rozhodujúcu úlohu aerodynamika
a bezpečnosť. V prvom prípade sa
v aerodynamickom tuneli podarilo
znížiť koeficient aerodynamického
odporu až o 15 percent oproti predchodcovi. Mercedes-Benz triedy M sa teraz
môže pochváliť hodnotou cx 0,34, čo je
hodnota niektorých osobných vozidiel.
Znížením celkového odporu vzduchu
sa, samozrejme, výrazným spôsobom
podarilo redukovať aj spotrebu vozidla
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Novinky
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a v neposlednom rade aj vnútorný
hluk. Na jeho eliminácii participujú aj
nové materiály pohlcujúce hluk. Nové
emko sa tak môže pochváliť až o 50 % (!)
nižšou vnútornou hlučnosťou oproti
predchodcovi.
Vďaka zníženej hlučnosti si teraz
môžete ešte lepšie vychutnať komfort,
ktorý ponúka kabína vozidla. Elektrické
nastavovanie predných sedadiel je v základnej výbave. Zadní pasažieri si budú

Stránka 10

môcť pochvaľovať ešte vyšší komfort
- majú teraz oproti predchodcovi navyše
35 mm pre kolená (celkovo 127 mm)
a 32 mm pre lakte (celkovo 1520 mm).
K zaujímavým interiérovým prvkom patrí radiaca páka automatickej
prevodovky, ktorá sa zo stredového tunela presťahovala na stĺpik riadenia, čo
vytvorilo miesto na množstvo držiakov
na poháre a odkladacích priestorov.
V novinke budú rozmaznávať posádku

výkonné audio, inteligentné klimatizácie
Thermatic a Thermotronic a navigačný
systém Comand APS s funkciou pre off-road trasy (kompas, nadmorská výška).
V oblasti bezpečnosti ponúka novokonštruovaný skelet výrazný krok
vpred. Celkovo zväčšená dĺžka vozidla
poskytla konštruktérom dostatok priestoru na vytvorenie bohato dimenzovaných deformačných štruktúr v prednej
aj zadnej časti vozidla. Za nimi, samo-

Nová trieda M zaujme
mohutnými tvarmi,
ktorým avšak rozhodne
nemožno uprieť
dynamickosť.

Nový Mercedes-Benz triedy M druhej generácie
sa začne počas jari dodávať do Spojených štátov
a v lete do Európy vrátane Slovenska
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Z technickej
stránky predstavuje
Mercedes-Benz
triedy M špičku medzi
terénnymi vozidlami.

Jedným z technických
riešení zabezpečujúcich nadpriemerný
komfort aj prejazdnosť terénom je
pneumatické pruženie, ktorým možno
zväčšiť svetlú výšku.

Dole:
Silu koní pod kapotou
avizujú aj masívne
koncovky výfuku
integrované do
zadného nárazníka.
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zrejme, nezaostáva ani bočná časť.
K prvkom pasívnej bezpečnosti treba
pripočítať ešte inteligentné predné airbagy (ich naplnenie závisí od sily nárazu), dvojicu hlavových airbagov a bočné
airbagy v predných a zadných sedadlách. Novinka ponúka aj ďalší revolučný systém Pre-Safe, ktorý má ochrániť
pasažierov v prípade kolízie. Práve tento systém, kooperujúci so senzormi vyspelého ABS a ESP, dokáže rozoznať
krízovú situáciu hroziacu neodvratnou
kolíziou. V takomto prípade zareaguje
napnutím bezpečnostných pásov, a ak
sedadlo pasažiera nie je v ideálnej pozícii pre účinok airbagu, samočinne ho do
nej uvedie. Ak je vozidlo vybavené strešným oknom, samozrejmosťou je jeho
automatické zatiahnutie. Novinkou je aj
systém Neck-Pro, ktorý prostredníctvom aktívnych opierok hlavy chráni
krk pasažiera pri náraze zozadu.
V prípade novej triedy M by však
malo ku krízovým situáciám dochádzať
naozaj zriedkavo. Na špičkovej úrovni
je totiž aj aktívna bezpečnosť. Do jej
balíka patria aj nové bixenónové svetlomety s funkciou natáčania sa do zákrut.
Asi najväčšiu zásluhu na vynikajúcej
aktívnej bezpečnosti vozidla má jeho
podvozok. Ten je úplne nový a poskytuje vysoko technicky prepracované nezávislé zavesenie všetkých štyroch kolies
a ich inteligentné pruženie. Práve ono
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Nový Mercedes-Benz ML 500 dosiahne stokilometrovú rýchlosť za 6,9 sekundy a uháňa
maximálnou rýchlosťou 235 km/h

totiž vďaka kombinácii systémov
Airmatic (vzduchové pruženie) a Adaptive Damping System (ADS - adaptívny
systém pruženia) ponúka vynikajúce vlastnosti na asfalte aj v teréne.
Základná svetlá výška 181 mm sa totiž
môže podľa potreby zmeniť. Vo vysokých rýchlostiach ju dokáže systém
Airmatic znížiť na 166 mm, čo sa prejaví výrazne lepšou stabilitou. Podľa štýlu
jazdy sa navyše prispôsobuje aj charakteristika pruženia (ADS), ktorá môže
byť plavne komfortná, ako aj športovo
tuhá. Vodič si, samozrejme, môže nastaviť reakciu pruženia aj manuálne, k dispozícii má režimy Sport a Comfort.
Aby toho nebolo málo, vodič môže
podľa svojho uváženia manuálne meniť
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aj svetlú výšku vozidla, ktorá môže
v prípade, že je auto vybavené paketom
Off-Road, dosiahnuť hodnotu až 291 mm!
Ak doteraz ešte niekto váhal, či je
nová trieda M kráľom vo svojej kategórii, určite ho presvedčí pohonné ústrojenstvo. To totiž disponuje prerozdeľovaním výkonu na všetky štyri kolesá,
pričom najmä v teréne vodič ocení systém 4ETS (Electronic Traction System elektronický systém trakcie), ktorý pribrzďovaním pretáčajúceho sa kolesa
supluje trojicu uzavierateľných diferenciálov. V teréne je nápomocné aj ABS,
prispôsobené na tento účel, a protipreklzový systém ASR. Pri jazde v kopcovitom teréne sa určite dostane k slovu
systém DSR, ktorý je strážcom rýchlos-

Nielen v teréne, ale aj na
asfaltkách má nová trieda M
ambíciu stať sa vodcom.

Interiér ponúka maximálne
pohodlie, kvalitu materiálov
a spracovania a v neposlednom rade aj mimoriadne
bohatú výbavu.
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Technické údaje

ML 280 CDI

ML 320 CDI

ML 350

Motor

6-valcový naftový motor

6-valcový naftový motor

6-valcový benzínový motor

ML 500
8-valcový benzínový motor

Výkon

140 kW pri 4000 ot./min.

165 kW pri 3800 ot./min.

200 kW pri 6000 ot./min.

225 kW pri 5600 ot./min.

Najvyšší krútiaci moment

440 Nm pri 1800-3000 ot./min.

510 Nm pri 1800-2800 ot./min.

350 Nm pri 2400-5000 ot./min.

460 Nm pri 2700-4750 ot./min.

Najvyššia rýchlos_

200 km/h

210 km/h

215 km/h

235 km/h

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h

10,4 s

9,4 s

8,4 s

6,9 s

Spotreba (mesto/mimo mesta)

-*/-*/ 9,4 l/100 km

-*/-*/ 9,4 l/100 km

15,5/9,4/11,5 l/100 km

-*/-*/13,1 l/100 km

* údaje v súčasnosti ešte nie sú dostupné.

ti zjazdu z kopca a jeho hlavnou úlohou
je pomalou jazdou udržať kolesá v pohybe a ochrániť ich pred zablokovaním.
Cestou smerom hore pomôže Start-Off
Assist, ktorý zabráni neželanému cúvaniu, keď vodič zloží nohu z brzdy a pridá
plyn. No a pre najnáročnejších je tu ešte
off-roadový paket, pozostávajúci z dvojstupňovej redukčnej prevodovky a dvojice stopercentne uzavierateľných diferenciálov (medzinápravového a zadného).
Zaujímavý je aj pohľad na tabuľku
motorov, kde je pomer naftových a benzínových 2 : 2. Základom naftových motorov je verzia ML 280 CDI s výkonom
140 kW (190 k) a krútiacim momentom
440 Nm, schopným zatiahnuť v rozmedzí otáčok 1400 až 2800 ot./min. S týmto agregátom akceleruje trieda M na
stovku za 10,8 sekundy a jej priemerná
spotreba je 9,4 l/100 km. Silnejšou alternatívou je motor V6 vo verzii ML 320
CDI. Jeho výkon 165 kW (224 k) zahanbí nejeden „osobák“ a pre 510 Nm jeho
krútiaceho momentu poskytovaného od
1600 do 2800 ot./min. nebude problém
zdolať nijaký terén.
V prípade motorov napájaných benzínom je k dispozícii verzia ML 350,
produkujúca výkon 200 kW/272 k
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a krútiaci moment 350 Nm (od 2400 do
5000 ot./min.). Vrcholnou motorizáciou
je osemvalcová strojovňa modelu
ML 500. Tá dáva vodičovi pod pravú
nohu 225 kW/306 k a krútiaci moment
460 Nm v rozmedzí 2700 až 4750 ot./min.
S týmto motorom je emko vážnym atlétom. Stokilometrovú rýchlosť dosiahne
za 6,9 sekundy a uháňa maximálnou
rýchlosťou 235 km/h. ❙
Komfort cestovania na úrovni
luxusných limuzín zabezpečuje nielen sofistikované
pruženie, ale aj anatomicky
bezchybne riešené sedadlá.
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Tipy na bezpečnú jazdu off-road
Hviezdy ciest vám ponúkajú niekoľko tipov na bezpečnú jazdu off-road a krátky návod,
ako najlepšie využiť technológiu pohonu všetkých kolies v triede M.
Na strmom svahu
držte priamy smer!
Na kopcoch, svahoch a valoch platí
dôležitá zásada: vyhýbajte sa riadeniu šikmo.
To znamená: nesnažte sa na svah vystúpiť
diagonálne, ale priamo, v smere sklonu svahu. Kolesá by mali byť v priamej polohe. Na
klzkom povrchu hrozí nebezpečenstvo, že
pneumatiky stratia odstredivú silu a vozidlo
sa zošmykne. Ak vás prekážky, napríklad
kamene alebo pne, nútia jazdiť šikmo, snažte sa presunúť do priamej polohy, len čo sa
vozidlo začne nakláňať.
Ak je sklon príliš extrémny, nikdy sa nepokúšajte otočiť vozidlo - hrozí nebezpečenstvo prevrátenia!
■ Zaraďte nízky prevodový stupeň low range.
■

Vyhýbajte sa vysokým otáčkam motora
- nad 1500 ot./min.

■

Mechanická prevodovka: podľa sklonu
svahu zaraďte prvý alebo druhý prevodový
stupeň, na kopci nepreraďujte.

■ Automatická prevodovka: do kopca zaraďte D.

Približovanie sa k vrcholu
Po vystúpení na svah vás čaká ďalší nebezpečný bod - vrchol. Aby ste predišli tomu,
že vozidlo naraz zrýchli, jemne uvoľnite plynový pedál tesne pred dosiahnutím vrcholu.
Nepreraďujte! To zabráni vozidlu preklopiť
sa cez vrchol a prerušiť pohon.
■ Zaraďte nízky prevodový stupeň low range.
■

Vyhýbajte sa vysokým otáčkam motora
- nad 1500 ot./min.

■ Mechanická prevodovka: podľa sklonu sva-

hu zaraďte prvý alebo druhý prevodový
stupeň, na kopci nepreraďujte.
■ Automatická

prevodovka: jazdite na D.

Na kopci nepretáčajte kolesá!
Pri dosiahnutí vrcholu kopca platí zásada:
Nechajte kolesá točiť sa. Akcelerácia však musí
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Pred vjazdom do vody
byť postupná, opatrná. Musíte cítiť, že kolesá
majú trakciu. Tá sa stratí, keď sa začnú
pretáčať. Vozidlo sa potom môže zaseknúť
a zošmyknúť z kopca bokom.
Pri pohýnaní by ste mali byť rýchli, ale
nie príliš. Ak sa vám nedarí, umiestnite
pred kolesá a za ne dosky alebo kamene
a pomaly skúste vozidlo „rozhojdať“. Trieda M
dokáže v závislosti od typu povrchu zvládnuť na prevodovom stupni low range uhly
až do 60 percent.
■ Zaraďte nízky prevodový stupeň low range.
■

Vyhýbajte sa vysokým otáčkam motora
- nad 1500 ot./min.

■ Mechanická

prevodovka: pohnite sa na
prvom prevodovom stupni, na kopci nepreraďujte. Jazdite pomaly.

■ Automatická

prevodovka: pohýnajte sa na

Do vody by ste nemali vojsť slepo, najprv
skontrolujte jej hĺbku. Ak je povyše kolien, je
priveľmi hlboká pre väčšinu vozidiel offroad. Pre triedu M je najvyššia možná hĺbka
vody 50 centimetrov.
Začnite vchádzať krokom a po plochom
povrchu. Nikdy nevojdite do vody rýchlo, pretože vlna vody môže poškodiť motor a okolité
časti. Hľadať záchranu na násype, aby ste sa
vyhli priamemu prejazdu vodou, môže byť riskantné. Práve to môže spôsobiť pošmyknutie
vozidla nabok - a pristátie vo vode. Cez vodu
by ste mali prechádzať pomaly konštantnou
rýchlosťou. Nepreraďujte a nestojte. V prípade
problémov nikdy nevypínajte motor!
■

Zaraďte nízky prevodový stupeň low range.

■

Vypnite klimatizáciu a svetlomety.

■

Vyhýbajte sa vysokým otáčkam motora
- nad 1500 ot./min.

■

Mechanická prevodovka: pri vjazde do
vody zaraďte prvý prevodový stupeň, nepreraďujte.

■

Automatická prevodovka: zaraďte D.

stupni D.

Dolu kopcom
Nezostupujte zo svahu diagonálne, ale
priamo, v smere sklonu svahu. Veľmi dôležité: brzdite, iba ak sa auto posunie zo smeru
sklonu. Elektronický systém 4-ETS automaticky vníma situáciu a zasiahne, ak koleso
stratí dotyk so zemou a brzda sa nedá použiť
v plnom rozsahu. V tom prípade trakčný systém brzdí kolesá a tak nahrádza brzdy. Tento
automatický brzdový tlak zaručuje, že vozidlo pôjde dolu kopcom konštantnou rýchlosťou bez pomoci vodiča. Automatické riadenie
brzdového tlaku sa začína pri rýchlostiach
pod 20 km/h.
■ Zaraďte nízky prevodový stupeň low range.
■ Vyhýbajte

sa vysokým otáčkam motora
- nad 1500 ot./min.

■ Mechanická prevodovka: podľa sklonu sva-

hu zaraďte prvý prevodový stupeň, nepreraďujte.
■ Automatická

na D.

prevodovka: jazdite z kopca

Vo vyjazdenej koľaji
Sledujte iba stopu zanechanú inými vozidlami a vaša jazda bude bezpečná. Ale buďte opatrní: kolesá sa často „vnoria“ do zdanlivo centimeter hlbokých koľají, ktoré sa
ukážu ako pasce. Ak je pokrytie terénu príliš
vysoké alebo ak sú vyjazdené koľaje príliš hlboké, spodná časť vozidla narazí na zem
a kolesá sa budú točiť vo vzduchu. Je dôležitejšie vyhnúť sa hlbokým koľajam už na začiatku, a ak to cesta dovoľuje, snažiť sa jazdiť
s jedným kolesom na normálnom teréne.
■

Vyhýbajte sa vysokým otáčkam motora
- nad 1500 ot./min.
■

Mechanická prevodovka: zaraďte prvý
alebo druhý prevodový stupeň, nepreraďujte.
■ Automatická

prevodovka: zaraďte D.
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Interview

Z

Za volantom

triedy M

sa cítim bezpečne

Páči sa mu život ako hra. Milovník slobody, individualista - aj to je Peter Nagy. Po dvadsiatich
úspešných rokoch muzikantskej kariéry, sedemnástich vydaných albumoch a vypredaných halách
v Čechách i na Slovensku ho teraz môžete spoznať aj prostredníctvom jeho fotografií.
TEXT: Martina Guzová FOTO: Lubo Špirko, Monika Hrabovčáková

Podarilo sa vám to, čo u nás iba
niekoľkým spevákom - udržať si
priazeň publika po celých dvadsať
rokov. Dnes vás rada počúva generácia, ktorá s vašimi pesničkami
vyrastala, rovnako ako tí, ktorí vo
vašich začiatkoch ešte ani neboli
na svete. Čím to je?
- Pesničky sú ako staré lásky, neprekáža nám, že zostarli, stále je nám
príjemné byť s nimi. Na piesne nadväzujú aj mnohé zážitky. Zo svojej muzikantskej éry si najviac spomínam na
obdobie po revolúcii v roku 1989.
Trvalo niekoľko rokov, kým sa ľudia
vrátili k našim pesničkám. Sčasti som
za to vďačný súkromným rádiám, ktoré
najprv v Čechách, potom aj na Slovensku začali opäť vysielať domáce piesne.
Zistili, že ľuďom sa stále páčia a majú
im čo povedať. Keď som prekonal päťročné obdobie ignorácie slovenskej
hudby, tak už prekonám všetko.
Myslím, že za úspech vďačím aj tomu,
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že mnohé z mojich piesní sú svojím
spôsobom nadčasové.
Aký bol Peter Nagy pred dvadsiatimi rokmi a aký je teraz?
- Uvedomil som si, že mám veľkú
výhodu svojich 45 rokov. Tento vek mi
poskytuje nadhľad nad prácou, vzťah-

me - kým to nezakážu, láska - kým
z nás nezostane čiernočierny dym.
Láska, ja som po plastike ideálov,
a predsa verím, že to bude zas
dobré...“ Je táto pieseň akýmsi
predelom za dvadsiatimi rokmi?
- „Som po plastike ideálov,“ to hovorím istým spôsobom za celú svoju ge-

„Láska, ja som po plastike ideálov...“
mi, životom. Presne viem, čo nechcem.
To je pre mňa dôležité. Viem, kde som
už bol a nechcem byť.
Album 20 rokov - 20 hitov obsahuje vaše najväčšie hity. Bonusom
na tomto albume je aj úplne nová
pieseň Aj tak je to fajn, v ktorej sa
spieva: „V novinách píšu, že boh
prišiel o tretie oko, a iní tvrdia, že
vidí viacej než predtým, rýchlo ži-

neráciu hudobníkov. Niektoré veci sme
si predstavovali inak, ale chceme žiť.
Táto výberová platňa sa začína piesňou
Aj tak sme stále frajeri, kde sa spieva:
„Sme starí na rozprávky, ale mladí na
prehry.“ Pieseň Aj tak je to fajn na ňu
nadväzuje. Ten odkaz je rovnaký, len
inak povedaný, s odstupom dvadsiatich
rokov. „V novinách píšu, že boh prišiel
o tretie oko“ - tým som chcel ukázať, že
noviny vyhľadávajú negatívne informá-
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„Vždy som mal slabosť na terénne autá.
Okrem toho je to praktické auto, v lete i v zime.“

cie. Tvrdia, že ľudia to chcú, ja si však
myslím, že ich to tak naučili. Médiá niekedy podsúvajú myšlienku, že nie je nikto, kto by to celé ustrážil. „Iní tvrdia, že
vidí viacej než predtým“ - to znamená,
že účtuje to, čo sme urobili zle. Nie som
síce veriaci, ale je mi sympatické, keď sa
niekto správa ako veriaci, pretože má
určite lepší „kód na život“, väčšiu nádej.
Všetko je dnes postavené na hlavu, a kto
bude veriť v dobro, možno prežije.
Istý čas ste nahrávali pre deti, pomohli ste nejednej detskej speváckej hviezde. Ako si spomínate na
toto obdobie?
- Bolo to vtedy, keď bol môj syn malý, svet detí mi bol v tom čase blízky.
Nahral som asi šesť albumov s deťmi,
vydal som knihu textov pre deti, získal
som aj niekoľko zlatých platní. Bolo to
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príjemné obdobie. Syn vyrástol a ja
som akosi stratil kontakt s týmto svetom. Práca s deťmi je však náročná,
najmä preto, že deti sa menia, rastú
a publikum nie je vždy ochotné akceptovať túto zmenu. Preto tak často detské hviezdy pri dospievaní hasnú.
Účinkovali ste na benefičnom
koncerte venovanom Vysokým
Tatrám postihnutým veternou kalamitou. Angažovanosť umelcov
pre veci verejné je väčšinou veľmi
spontánna a rýchla, napriek tomu
občania Slovenska nie sú takí pohotoví... Prečo je to podľa vás tak?
- Pre mňa ako umelca je povinnosťou, ale aj cťou pomáhať. Vidím, že na
Slovensku je veľa ľudí ľahostajných. Sú
to napríklad tí, ktorí chodia stoosemdesiatkilometrovou rýchlosťou po diaľnici

a myslia si, že im sa nemôže nič stať.
A podľa toho aj žijú.
Vaše cesty často vedú do Latinskej
Ameriky či Karibiku. Sú vám tieto
kraje najbližšie? Čím? Obdivovali
ste tamojších ľudí, myslíte, že sú
šťastnejší?
- Tamojší ľudia sú ako keby južnejší Slováci. Majú radi humor, radi sa
smejú, zabávajú, pijú. Od Slovákov sa
líšia tým, že sú pozitívnejšie naladení
a menej zaťažení na majetok. Pre nich
sú dôležitejšie zážitky, tie im, na rozdiel od majetku, nikto nezoberie. Áno,
títo ľudia sú určite šťastnejší.
Povedali ste, že fotenie je ako hra
na hudobnom nástroji. Čo ste sa
naučili pri fotografovaní?
- Venujem sa fotografovaniu päť ro-
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Interview

kov, ale čím viac sa to učím, tým väčšiu
pokoru cítim pred profesionálnymi fotografmi. Práca fotografa nie je vôbec
jednoduchá. Je to naozaj ako hudba,
stále sa tomu treba venovať a učiť.
Máte za sebou niekoľko výstav,
vyšli vám editoriály v ruskom
i brazílskom Playboyovi a nafotili
ste dva veľké nástenné kalendáre
na rok 2006. Stáva sa z vás uznávaný fotograf... Čo vám dáva fotografovanie? Pokoj alebo naopak
adrenalín?
- Pôvodne to bolo zamýšľané ako
pokojná práca. Nedávno som si však
vymyslel jednu kolekciu ženských aktov v pohybe. Začalo sa to nápadom,
keď modelka za bežného pracovného
dňa v Prahe na ulici skákala cez švihadlo. To bol naozaj adrenalín, pretože
celé fotenie nemohlo trvať dlhšie ako
desať sekúnd.
Fotografovanie je pre mňa vzrušujúce, človek síce objavuje to, čo už bolo
objavené, ale svojimi očami. A objavuje
nové možnosti fotografie.

jazdíte v triede M. Čím si vás získala značka Mercedes-Benz?
- Vždy som mal slabosť na terénne
autá. Okrem toho je to veľmi praktické
auto, v lete i v zime. Najviac si na ňom
vážim elektronický stabilizačný systém a náhon na všetky štyri kolesá.
Mám ho odskúšaný na snehu aj ľade
a naozaj ma nikdy nesklamal. Keďže
bývam v Prahe i v Bratislave, a často
v hoteloch, potrebujem priestorné auto.
Okrem muzikantskej výbavy už všade
nosím aj fotografickú výbavu. To všetko
zaberie dosť miesta. Trieda M je veľmi
kompaktné auto. Svojimi jazdnými
vlastnosťami je to takmer športové vozidlo, a súčasne veľké rodinné auto.
Aký ste šofér?
- Som veľmi opatrný. Jazdím pomaly a bezpečne, aj keď je to niekedy ná-

ročné, pretože na cestách sa denne
stretávam s obrovským hazardom.
Ročne najazdím 80- až 90-tisíc kilometrov - našťastie, zatiaľ bez nehody -, takže viem, o čom hovorím..
Vyhľadávate extrémy?
- Kedysi som amatérsky súťažil
v terénnej jazde. V teréne ma baví adrenalín, som tam sám, takže nikomu
neublížim.
Čo robíte počas dlhých jázd?
Rodia sa v aute nápady alebo je to
priestor na rozmýšľanie?
- Často počúvam hudbu, pri ktorej
výborne relaxujem. Vedľa seba mám
vždy diktafón, keď mám nejaký nápad,
hneď si ho nahrám. Pri dlhých cestách
robím často prestávky. Prioritou je pre
mňa bezpečne doraziť do cieľa. ❙

Raz ste sa vyjadrili, že fotografia
je pre vás virtuálnou realitou, ktorú si vytvárate iba vy sám a iba od
vás závisí, aká bude. Ste individualista?
- Raz som napísal pieseň Chráň svoje bláznovstvá, v ktorej sa spieva: „Aj ty
môžeš byť, kým chceš byť, len na chvíľu
zataj dych. Počúvaj, hlas ide zvnútra.“
Človek to naozaj môže dokázať, len v to
musí veriť. Ja som chcel byť fotografom,
pretože ma baví vytvárať si na fotke situácie, ktoré som vždy chcel zažiť, ale
nezažil som ich. Celá naša brandža, šoubiznis, je jedna virtuálna realita, je to
o snívaní. Byť umelcom je zábavné, je to
hravé, emotívne, ale aj riskantné.
Na vašej internetovej stránke je
úvodné motto: „Celá moja kariéra
je vlastne obdoba terénnej rýchlostnej jazdy. Kto žije v našej
brandži, vie, že tu nie sú vyjazdené cestičky, nie ešte asfaltové cesty, neexistujú pravidlá, a tak človek musí vedieť kľučkovať, aby
nespadol do priepasti. Nevieš, čo
je za zákrutou a aká hlboká je kaluž pred tebou.“ Už takmer rok
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Krása so silou ohňa
V posledných rokoch sa z automobilky Chrysler dostáva na svetlo automobilového
sveta čoraz viac fascinujúcich vozidiel. Po Crossfire, ktorý sa už aj predáva, prekvapil
automobilových fanúšikov koncept ME Four-Twelve, na tohtoročnom detroitskom
autosalóne zasa pútal ich zrak model Firepower.

L

ínie Chryslera Firepower nezvyčajne dokonale kombinujú eleganciu s výkonom. Dlhá predná
kapota, predná aj zadná časť vytvorené z jedného monolitu, široké
blatníky a malá kabína kdesi tesne
pred zadnými kolesami vyvolávajú
dojem masívneho športového vozidla. Táto dizajnová lahôdka má pritom celkovú dĺžku „len“ 4383 mm.
Na fascinujúcom zovňajšku sa podieľa aj pomer šírky a výšky 1859
k 1211 milimetrov. Karoséria je
zaodetá do špeciálnej striebornoperleťovej farby kombinovanej s časťami vyrobenými z karbónových
vlákien a lešteného hliníka.
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Nízka a široká silueta pripomína ďalšiu legendu z dielne koncernu Chrysler - model Viper. Práve
z neho si Firepower požičal vynikajúci podvozok. Aj v tomto vozidle
dokáže divy, navyše vďaka kabíne
posunutej dozadu a motoru za prednou nápravou je rozloženie hmotnosti na nápravy takmer ideálne,
takže Firepower nielen vyzerá, ale
aj jazdí ako pravý športiak.
Vozidlo, ktorého podvozok sa
nesie len 130 mm nad zemou, poháňa zázračné osemvalcové srdce
v podobe motora 6.1 HEMI. Tento
agregát je vďaka špeciálnym úpravám schopný aj s ventilovým rozvo-

dom OHV dosahovať 6200 ot./min.
a produkovať výkon 425 konských
síl (312 kW). Jeho výrazný krútiaci
moment a široký rozsah využiteľných otáčok stačia na to, aby jeho
výkon na zadné kolesá prenášala
„len“ päťstupňová automatická prevodovka, samozrejme, s možnosťou
manuálneho sekvenčného radenia
AutoStick.
Výkonný agregát si hravo poradí aj s pohotovostnou hmotnosťou
1533 kg, takže nečudo, že za zvuku
pískajúcich gúm dokáže Firepower
z pokoja zrýchliť na 100 km/h za
4,5 sekundy a dosahuje maximálnu rýchlosť 280 km/h. ❙

Hviezdy ciest 01.2005

hviezdy ciest 1/05

28.2.2005 19:43

Stránka 21

Fascinácia

Firepower zrýchli z pokoja
na 100 km/h za 4,5 sekundy

Chrysler Firepower je
dizajnovou lahôdkou
zvonku aj zvnútra.
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Zo zákulisia

Niekoľko otázok pre...

FOTO: SCG

Petra Webera, vedúceho predaja ľahkých úžitkových vozidiel
Motor-Car Wiesenthal & Co., s. r. o.

Peter Weber vníma predaj úžitkových
vozidiel Mercedes-Benz ako výzvu.
Vždy pritom zdôrazňuje ich variabilitu
a vysokú úžitkovú hodnotu.

Tradícia výroby úžitkových automobilov
značky Mercedes-Benz siaha na začiatok
minulého storočia. Skúsenosti získané v tejto oblasti sa, samozrejme, premietajú aj do
najnovších modelov. Čo ponúka Mercedes-Benz v tomto segmente navyše oproti iným
značkám?
E Okrem techniky, ktorá zodpovedá povestnej nemeckej kvalite, je to meno
Mercedes-Benz a charakteristická trojcípa
hviezda. Aj ľahké úžitkové vozidlá patria
k rodine DaimlerChrysler. To je práve to niečo
navyše - tradícia a kvalita špičkovej značky
Mercedes-Benz a súčasne vysoká úžitková
hodnota týchto vozidiel. Ich kvality najlepšie
oceňujú zákazníci, neostali však nepovšimnuté ani odbornými motoristickými novinármi. Najlepším dôkazom tohto tvrdenia je nový Mercedes-Benz Vito. Ten získal prestížne
ocenenie Van of the Year 2005, už druhé
v poradí. Jeho prvá generácia bola v roku
1996 poctená rovnakým spôsobom.
Predstavte bližšie úžitkové vozidlá značky
Mercedes-Benz. Kde sa jednotlivé modely
využívajú?
E Nové Vito sa predáva už tretí rok. Je to
úplne nový model s inovatívnou koncepciou
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riešení. Od starého Vita sa líši tým, že má
dva rázvory, tri dĺžky karosérie, dve výšky
strechy. Variabilita oproti starému modelu je
neporovnateľná. Pohon prednej nápravy vystriedal pohon zadnej nápravy. To prinieslo
mnoho výhod, napríklad polomer zatáčania
alebo ľahšiu ovládateľnosť vozidla, čím sa
zvýšil komfort jazdy. Vito je pravdepodobne
najvariabilnejšie auto, ktoré používajú drobní podnikatelia, zásobovacie služby a kuriérske spoločnosti na prepravu tovaru aj osôb.
Varianty modelu zahŕňajú možnosť prepravy
dvoch až deviatich osôb v rozličných kombináciách. Napríklad šesťmiestne Vito sa
súčasne môže použiť na prepravu tovaru. Je
variabilnejšie ako Sprinter. Vito môže ľahko
dopravovať tovar aj v mestách, v hustej premávke, úzkych uličkách a podobne. Pokiaľ
ide o transport väčších, objemnejších predmetov, firmy si objednávajú Sprinter. Na
našom trhu v drvivej väčšine umiestňujeme
tzv. skriňový variant, t. j. dvoj- až trojmiestny
automobil s priestorom na náklad oddeleným
priečkou, ktorý môže mať prepravný objem
až 13,5 m3. Aj Sprinter možno upraviť na deväťmiestny automobil alebo na špeciálny mini- či midibus, až do počtu 20 cestujúcich.
Viano je osobný luxusný variant v modelovom rade Vito a nahradil triedu V. Predtým
sa trieda V považovala za osobný model, čo
vyjadrovalo aj jej označenie. Viano svojím
názvom demonštrovalo zaradenie sa k transportérom Mercedes-Benz. Keďže tento model
je určený na prepravu dvoch až ôsmich osôb,
odlišuje sa najmä interiérom. Je luxusnejšie
zariadený a ponúka vyšší komfort pre cestujúcich. Musím povedať, že prijatie Viana na
slovenskom trhu bolo veľmi pozitívne.

Pri úžitkových vozidlách mala veľký úspech
možnosť odpočtu DPH. Aj po 1. máji 2004
naďalej existuje možnosť vrátenia DPH pri ich
kúpe. Aké podmienky na to treba splniť?
E Situácia sa nemení. Daň z pridanej
hodnoty možno odpočítať pri kúpe schválených úžitkových verzií, to znamená vozidiel
s deliacou priečkou, ktoré môžu byť aj 5- či
6-miestne. Týka sa to Vita, Viana i Sprintera.
Aký trhový podiel by ste chceli dosiahnuť
v tomto roku? Aký bol v minulom?
E Vito sa stalo v roku 2004 najpredávanejším modelom v segmente stredných úžitkových vozidiel. Trhový podiel na Slovensku
je v Európe jeden z najvyšších. Minulý rok
dosiahol viac ako 30 percent. Toto číslo nás
veľmi teší a verím, že počet spokojných
zákazníkov bude len narastať. Na tomto
mieste by som spomenul aj predajno-servisnú sieť. Vo všetkých desiatich zastúpeniach
poskytujeme predaj a servis ľahkých úžitkových vozidiel a pomaly začíname vyrovnávať
náskok Bratislavy pred ostatnými regiónmi.
Aké firmy patria medzi vašich zákazníkov?
E Sú to drobní živnostníci, malé rodinné
firmy, ale aj nadnárodné spoločnosti - špedičné, doručovateľské firmy. Vďaka veľkej
variabilite našej ponuky vieme vyhovieť
takmer každému zákazníkovi z ktorejkoľvek
oblasti podnikania.
Ktorými konkrétnymi krokmi sa chcete priblížiť k zákazníkom? Aké služby ponúkate?
E Veľký dôraz kladieme na komunikáciu so zákazníkmi po predaji, pretože tým sa
u nás nič nekončí. Naša skúsenosť je taká, že
väčšina zákazníkov, ktorí sú kúpia Vito,
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Viano alebo Sprinter, pri svojom druhom alebo treťom vozidle sa opäť vráti k našej značke. V rámci ceny vozidla ponúkame zdarma
šesťročný servis alebo ekvivalent do najazdenia 160-tisíc kilometrov. Systém dodávania
náhradných dielcov funguje na dennej báze,
zo dňa na deň. Uvedomujeme si, že rýchlosť
pri týchto vozidlách zohráva veľkú úlohu
a tomu prispôsobujeme aj naše služby.
Čo vás prilákalo do tohto segmentu?
E V spoločnosti Motor-Car Wiesenthal
pracujem štvrtý rok. Na prvý pohľad sa možno zdá lákavejší predaj osobných limuzín, ale
úžitkové vozidlá vnímam ako výzvu. Vďaka
variabilite tu je toľko možností, veď len Sprinter má vyše 180 variantov úpravy. Každý zákazník je individuálny a potrebuje inú verziu
variability. Každému klientovi sa snažíme
v maximálnej miere vyhovieť, a tak každé vozidlo, ktoré predáme, je svojím spôsobom originál. To ma na tejto práci najviac inšpiruje. ❙

Vito – Van of the Year 2005.
Rozhodujú detaily – Vito so sériovým ESP.

®

Počasie sa s určitosťou nedá

na všestrannosť, napriemerná bezpečnos-

ovplyvniť - bezpečnosť jazdy ale áno.

tná výbava, hospodárnosť a vysoký kom-

Preto sme Vito vybavili sériovo systémom

fort predurčili Vito za víťaza. Pozývame Vás

ESP®. Ocenilo to aj 18 medzinárodných

na skúšobnú jazdu - príďte sa zoznámiť

špecialistov a udelilo mu titul „Van of the

s Vitom a jeho výbavou alebo nás navštívte

Year 2005“. Voľba nebola zložitá - mimoriad-

na http://www.mercedes-benz.sk.

E

infolinka: 02/49 29 49 49, e-mail: info@mercedes-benz.sk
BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 1MOTOR (166867)
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Reportáž

Prvá slovenská
reality show určila

Dievča
za milión

D

Reality show Dievča za milión bola vytvorená s cieľom nájsť najlepšiu televíznu moderátorku, ktorá
mala získať garantovaný ročný kontrakt na jeden milión slovenských korún a stať sa tvárou televízie
JOJ. Od konca augusta do decembra mohli diváci každú sobotu sledovať, ako sa dievčatá popasovali
s rozličnými, čoraz náročnejšími úlohami. Súťaž bola prvým čisto slovenským produktom.
TEXT: Martina Guzová FOTO: Vlha, P. Kresánek

Motor-Car Bratislava ako partner tohto projektu bol pri tom.
Hviezdy ciest prinášajú krátku fotoreportáž z finále súťaže a interview
s víťazkou. „Človek, ktorý nemá
problémy a neprekonáva prekážky,
je mimo hry,“ povedala Karin
Olasová o súťaži Dievča za milión.
Pre Hviezdy ciest prezradila, aké
boli jej pocity, ako prekonávala
prekážky a ako sa cíti za volantom
svojho nového áčka.
V týchto dňoch začínate moderovať
novú televíznu reláciu pod názvom
Zlomené srdcia. Môžete o nej povedať
niečo bližšie? Je vám tento typ relácie
blízky?
- Nová šou s prvkami talk-show
a reality je o láske, naplnenej alebo nenaplnenej. Cieľom relácie je pomôcť
spojiť zamilovaných ľudí, rozhádaných
partnerov, bývalých manželov, platonické lásky či dvojice, ktoré sa milujú
na diaľku. Zlomené srdcia je šou postavená na emóciách, na reálnych príbe-
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hoch protagonistov. Každá relácia bude
niečím iná. Budeme sa snažiť ľuďom plniť ich sny. Zatiaľ čo ja budem reláciu
moderovať, reportérkou v teréne bude
Michaela Suríniová.
Čím vás láka práca moderátorky?
Máte nejaké vzory?
- Na Slovensku je veľa dobrých moderátorov, na každom sa mi niečo páči.
Práca moderátorky ma láka najmä tým,
že je veľmi tvorivá. Môžem si vyskúšať
iný spôsob komunikácie s divákmi, ktorý je odlišný od toho v divadle. Posúva
človeka ďalej, otvára ďalšiu hranicu.
V súťaži Dievča za milión ste si v jednej disciplíne vybrali za miesto reportáže vianočné trhy v centre Bratislavy
a na rozdiel od kolegýň, ktoré pracovali s deťmi alebo zvieratami, ste spovedali obyčajných ľudí. Rada počúvate
príbehy ľudí, viete sa do nich vcítiť?
- Moja mama pracovala tridsať rokov na psychiatrii, preto som vyrastala
v prostredí, kde sa všetko analyzovalo.

Je pre mňa prirodzené, že ma zaujíma,
ako ľudia žijú, čo majú radi, čo nie, aj
keď sa to niekomu môže zdať nepodstatné. Osudy ľudí ako také ma veľmi
zaujímajú. A ľudia mi ich aj radi rozprávajú, zdôverujú sa mi. Som taká bútľavá vŕba.
Účinkovali ste v niekoľkých muzikáloch. Najviac ste známa postavou
z Mníšok. Ktorá rola vám najviac vyhovovala, v ktorej ste sa cítili ako vo svojej koži?
- Rada si spomínam na postavu
Nymfy v Draculovi či Oktávie
v Kleopatre. Práve mníška Amnézia mi
však prirástla k srdcu najviac. Pozitívne
typy postáv sú mi určite bližšie ako negatívne. Radšej hrám naivné milé dievčatá, neagresívne postavy.
Kde sa cítite lepšie - na javisku alebo
pred televíznou kamerou?
- Ešte to nemôžem veľmi porovnávať,
pretože na doskách divadla sa pohybujem mnoho rokov, zatiaľ čo pred kame-
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Kto je dievča za milión?
■

Absolvovala hudobno-dramatické Konzervatórium v Bratislave - odbor herectvo. Už počas štúdia účinkovala v Divadle Andreja Bagara v Nitre, v Divadle Astorka Korzo 90 a v Štúdiu S v predstavení Cyrano v Bratislave.

■

Pôsobila v muzikáloch Dracula, Krysař, Pomáda a Mníšky.

■

Spievala aj v politickom kabarete Dereš v televízii Markíza a päť rokov moderovala v Slovenskej
televízii hudobnú reláciu Zahrajte mi takúto.

■

V súčasnosti pôsobí v muzikálových komédiách Mníšky 2 - Milionárky a Každý má svojho Leona
a na Novej scéne v muzikáloch Kleopatra a Donaha!

rou nemám veľa skúseností. Preto je
pre mňa príťažlivejšia.
Sigmund Freud povedal: „Keď dosiahnete to, čo ste chceli, alebo sa náhodne prihodilo niečo, o čom ste si mysleli, že sa to stane, tak zrazu, keď
dosiahnete cieľ, neviete čo ďalej.“
Nechávate všetkému voľný priebeh
alebo skôr plánujete?
- Veľmi rada plánujem i analyzujem, ale v prípade súťaže Dievča za milión to vôbec nebolo možné. Tam som
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musela nechať dej voľne plynúť, povedala som si, že všetko bude tak, ako má
byť. „Plánovali“ vlastne diváci. Teraz
ma čaká ťažšia úloha: dokázať, že som
si to miesto naozaj zaslúžila. Vôbec
som neočakávala, že sa v súťaži dostanem tak ďaleko. Čím som tam bola dlhšie, tým viac som cítila, že nechcem
odísť, že chcem využiť šancu učiť sa,
získavať nové pohľady, skúsenosti.
Bolo to o skúške vlastných možností.
V živote by som nepovedala, že to všetko dokážem. A zrazu som to robila pred

televíznymi kamerami... okrem jednej
veci - povestného bungee jumpingu.
Ako veľmi sa zmenil váš život po získaní titulu Dievča za milión? Zvládate
zvýšený mediálny aj ľudský záujem?
- Keď ma ľudia oslovujú na ulici,
vyjadria mi svoju podporu, zažívam
príjemné pocity. Na druhej strane som
stratila súkromie. A zatiaľ nestíham
sledovať život okolo seba, niektoré
správy mi unikajú. Ale myslím, že to sa
časom zlepší.
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Reportáž

„Človek, ktorý nemá problémy a neprekonáva prekážky, je mimo hry.“

Časté vystúpenia v divadlách, nacvičovanie nových úloh a nedávna náročná
súťaž si vyžadujú veľa energie. Odkiaľ
ju čerpáte?
- V najťažších chvíľach ma vždy
podržia štyria ľudia - mama, otec, brat
a priateľ. Cítila som to aj počas súťaže.
Doslova ňou žili, a to veľmi intenzívne,
pretože so mnou fyzicky neboli. Hoci
na začiatku mi veľké šance nedávali.
Podpora najbližších je pre mňa najdôležitejšia, to je aj môj zdroj energie.
Krátko po odovzdaní mercedesu triedy A
výhercovi SMS súťaže ste sa stali aj vy
majiteľkou nového áčka. Aké boli vaše
prvé pocity za volantom?
- Je veľmi príjemné sedieť za volantom tohto milého autíčka. Toto áčko
je navyše označené logom Dievča za

milión, ktoré priťahuje pozornosť, šoféri na ulici na mňa trúbia alebo mi mávajú. Zažila som milú príhodu, keď
v jednom denníku napísali, že som chorá. Na parkovisku potom za mnou dobehla jedna pani a chcela mi pomôcť.
Vaším vysnívaným modelom je trieda M.
Uprednostňujete mohutné automobily?
- Ani nie, je to skôr sila zvyku, pretože predtým som šoférovala auto
s vyšším podvozkom. Neláka ma mohutnosť alebo nejaké technické vlastnosti. Ide mi v prvom rade o bezpečnosť. Naozaj som bola príjemne
prekvapená, ako áčko dobre „sedí“ na
ceste napriek tomu, že je malé. Aj
v interiéri má človek pocit, že je vo
veľkom aute. Toto oceňujem najviac.
Samotný interiér je veľmi dobre uspo-

riadaný, všetko je prirodzené, aj čo sa
týka detailov. Zradné na tomto aute je
to, že ani pri veľkej rýchlosti nemáte
pocit, že idete rýchlo. Naopak, zdá sa
vám, že idete oveľa pomalšie. Takže
musím viac sledovať tachometer. Je to
moja prvá skúsenosť s mercedesom
a je veľmi pozitívna.
Oslovuje vás rýchly, športový typ jazdy
alebo adrenalín tohto druhu nepoznáte?
- Nemám rada rýchlu jazdu, snažím sa
vždy jazdiť v norme a bezpečne. Mám
potom lepší pocit. V tomto áčku som
začala pestovať nový zvyk - pomalú
jazdu za hlasnej hudby. Vtedy si dokonale oddýchnem, zaspievam si a vychutnávam si to. Väčšinou sa to deje
pri návratoch z predstavení neskoro
večer, keď sú ulice prázdne. ❙

Nový Mercedes-Benz triedy A prevzal 25-ročný Eduard Hradiský, ktorý päť krát prostredníctvom SMS odovzdal svoj hlas v televíznej súťaži
Dievča za milión Karin Olasovej. Spočiatku úspechu svojej voľby nechcel veriť. Tip mu však napokon vyšiel hneď dvojnásobne: nielenže
pri hlasovaní po každý raz správne volil víťazku tejto súťaže - ale aj sám zvíťazil v elektronickom losovaní o toto unikátne vozidlo.

Karin Olasová už používa nový strieborný Mercedes-Benz triedy A 160 CDI označený
symbolmi súťaže Dievča za milión. Do užívania jej ho odovzdal vedúci oblastného
zastúpenia spoločnosti Motor-Car Wiesenthal Ing. Juraj Klepáč.
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Vodca svorky
Klasikou medzi luxusnými vozidlami typu off-road je už dlhé roky Jeep Grand
Cherokee, ktorý teraz vstupuje do svojej novej životnej etapy.

N

ová generácia vozidla Jeep Grand Cherokee sa
konštruovala s využitím poznatkov, ktoré tento
najstarší výrobca terénnych vozidiel získal za desiatky
rokov. Veď vozidlá značky Jeep pomáhali spojencom už
počas druhej svetovej vojny a prvý Jeep s pohonom 4 x 4
určený pre bežných civilistov prišiel na trh v roku 1949.
Nový Grand Cherokee v sebe spája to najlepšie
z rokmi osvedčenej techniky pohonu všetkých štyroch
kolies s najmodernejšou elektronikou a výbavou.
Hlavnou zmenou je samotný dizajn vozidla, ktorý si
ponechal klasicistické krivky pravých off-roadov, a pritom pôsobí mimoriadne elegantne a moderne. Nová konštrukcia karosérie umožnila nielen zvýšiť pasívnu
bezpečnosť zväčšením deformačných zón, ale vďaka
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hladkým líniám sa podarilo zlepšiť aj aerodynamickú
účinnosť a tým znížiť hluk aj spotrebu vozidla.
Krivky interiéru reflektujú nielen najmodernejšiu
módu, ale aj poznatky v oblasti ergonómie, vďaka čomu
by malo byť riadenie vozidla radosťou. Posádke bude
navyše uľahčovať život nový navigačný systém s možnosťou navigácie aj v teréne, satelitné rádio SiriusTM či
systém UconnectTM, využívajúci na bezdrôtovú handsfree komunikáciu Bluetooth. Nechýba ani automatická
klimatizácia či výkonný audiosystém.
Potešenie z jazdy by mal priniesť aj úplne nový
podvozok. Predné aj zadné kolesá sú zavesené na viacprvkových nápravách, pričom v prospech pohodlia a lepšieho kontaktu medzi vodičom a vozovkou sa zmenilo
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Vodca svorky

riadenie na hrebeňové. Vďaka týmto úpravám sa podarilo vylepšiť jazdné vlastnosti na spevnenom povrchu,
pričom klasické terénne vlastnosti vozidla sa zachovali.
Vietor zmien zavial aj pod prednú kapotu vozidla.
Základný radový štvorlitrový šesťvalec vystriedal mo-
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dernejší agregát 3.0 CRD V6 s výkonom 160 kW (218 k)
a krútiacim momentom 510 Nm. V ponuke naďalej
ostáva agregát 4.7 V8 (172 kW/230 k, 393 Nm), titul
vrcholnej motorizácie preberá motor 5.7 V8 HEMI
a jeho 330 koní (242 kW). ❙
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Do mesta i do terénu
Ako jazdí Grand Cherokee na rovných povrchoch
Na asfalte vozidlu najnovšie pomáha aj elektronický stabilizačný systém (ESP) či systém jazdnej dynamiky (DHS),
ktorý využíva hydraulicky spojené priečne skrutné stabilizátory. Pri priamej jazde ostáva hydraulický člen priečneho
skrutného stabilizátora deaktivovaný, čo zvyšuje komfort cestovania, pri jazde v zákrute sa však aktivuje a s ním aj
funkcia priečneho stabilizátora, čo obmedzí bočný náklon karosérie a zlepší jazdné vlastnosti.
Ako jazdí Grand Cherokee v teréne
Do terénu sú určené tri druhy pohonu všetkých kolies:
■ Quadra-Trac I
Pre menej náročnejších je pripravený systém Quadra-Trac I. Tento systém nahrádza pohon zadných kolies, ktorý
doteraz požadovalo približne 25 % zákazníkov. V tomto prípade je však aktivovaný permanentný pohon 4 x 4,
pričom výkon sa rozdeľuje v pomere 48 : 52 v prospech zadnej nápravy.
■ Quadra-Trac II
Druhým spôsobom pohonu je Quadra-Trac II, pri ktorom senzory snímajú pohyb jednotlivých kolies a prípadným
pribrzďovaním niektorého z nich zabezpečujú rozdelenie výkonu na kolesá s najlepšou trakciou.
■ Quadra-Drive I
Vrcholom v oblasti pohonu 4 x 4 pre Grand Cherokee je systém Quadra-Drive II. Systém trvalého pohonu všetkých
kolies tu dopĺňajú diferenciály s elektronicky zvyšovanou svornosťou (ELSD) a tiež redukčná prevodovka, pomáhajúca najmä pri prudkých stúpaniach.
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Exkluzívny pracant

Ak niekomu v ponuke automobilky Jeep chýbal klasický pick-up, určite
ho potešila tohtoročná Detroit Motor Show. Čestné miesto v stánku
tradičného výrobcu off-roadov totiž zaujímal model Gladiator.

Z

nalcom značky Jeep je toto meno určite povedomé.
Áno, Jeep vyrábal pick-up pod týmto názvom už
v roku 1962. Teraz sa Gladiator vracia do arény v novom
lesku a s novou výzbrojou.
Tradičné dizajnové prvky vozidiel značky Jeep, ako
sú napríklad zvislo členená maska chladiča, kruhové
svetlomety či výrazné predné blatníky, sú rozpoznateľné
aj na tomto modeli.
Štvormiestna kabína poskytuje pasažierom komfort
osobného vozidla, pričom jej stvárnenie ideálne kombinuje modernu s klasickými prvkami. Čalúnenie je
vzhľadom na možnosť otvorenia sa kabíny svetu
z nepremokavého materiálu a jeho údržba si nevyžaduje
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prílišnú starostlivosť. Vo výbave vozidla nechýba ani
navigačný či komunikačný systém.
Plusom pre posádku je aj konštrukcia podvozku.
Nezávislé zavesenie všetkých štyroch kolies na viacprvkových nápravách zaručuje vynikajúci komfort cestovania, ako aj možnosť prekonávať ťažký terén. Gladiator
totiž zvládne nájazdový uhol 47,6 stupňa vpredu a 38
stupňov vzadu. Prejazdový uhol má hodnotu 23,2 stupňa. Zabúdať netreba ani na svetlú výšku 348 mm,
podmienenú osemnásťpalcovými kolesami s pneumatikami s rozmermi 265/75 R18.
Samozrejmosťou vo vozidlách značky Jeep je aj
pohon všetkých štyroch kolies. Gladiator je vybavený
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Všimnite si:
■

Príslušnosť k značke Jeep nezaprie novinka ani odkazmi na slávne modely minulosti: do veľkej
miery otvárateľnou plochou, demontovateľnými bočnými dverami a dopredu sa sklápajúcim
čelným sklom. V duchu tradície je však novinka vybavená tou najlepšou technikou a komfortnou výbavou, ktorú môže značka Jeep ponúknuť.

■

Gladiator vyniká aj v tom, čo ho zaraďuje do triedy pick-up. Jeho nákladná plocha má v základnom stave dĺžku 1725 mm. Vďaka jednoduchým dverám umiestneným na zadnej strane
kabíny možno túto dĺžku zväčšiť na hodnotu 2026 mm. To však nie je všetko. Ak sa do vodorovnej polohy sklopí aj zadná stena nákladného priestoru, možno odviezť predmety s celkovou
dĺžkou 2723 mm a vďaka dvojici vinutých pružín uvezie Gladiator až 682 kíl užitočnej hmotnosti
na každé zadné koleso.

Plusom pre posádku je aj konštrukcia podvozku
systémom priraditeľného predného pohonu Command
Trac, ktorý v sebe zahŕňa uzavierateľný predný a zadný
diferenciál.
Tohto „drobčeka“ (dĺžka 5207 mm, šírka 1947 mm,
výška 1900 mm, rázvor 3515 mm a pohotovostná hmotnosť 1882 kg) poháňa moderný turbodiesel s objemom
2,8 litra. Ten prostredníctvom šesťstupňovej manuálnej
prevodovky odvádza na kolesá výkon 120 kW (163 k)
a krútiaci moment 400 Nm.
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Offroadový hurikán

Tak a je to tu! Najvýkonnejší jeep všetkých čias uzrel svetlo sveta na detroitskom autosalóne
a dal jasnú odpoveď na otázku, kto dokáže vytvoriť ten najlepší off-road na svete.

„J

eep Hurricane je jednoducho najlepšie manévrovateľné, najspôsobilejšie a najvýkonnejšie vozidlo
4 x 4, ktoré bolo kedy vyrobené,“ povedal o tejto lahôdke Trevor Creed, viceprezident dizajnu Chrysler Group.
Ak niekto pred týmto výrokom nevidel štúdiu
Hurricane, musel si myslieť, že ide o príliš silné slová,
ale po jej zhliadnutí musel konštatovať, že tak ako v minulosti, aj teraz Jeep svoje slová dodržal.
Už samotné tvary tohto vozidla prezrádzajú, že je
čímsi výnimočné. Karoséria je vyrobená ako jeden kus
z karbónových vlákien, ktorých pevnosť dáva vozidlu
vysokú odolnosť proti torznému krutu. Priamo do karosérie je upevnené poháňacie ústrojenstvo aj zavesenie
kolies. Ako ochrana slúži špeciálny hliníkový profil
prechádzajúci popod vozidlo.
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Všimnite si:
■ Karoséria v štýle formuly 1 je vyrobená ako jeden kus
z karbónových vlákien, priamo do karosérie je upevnené poháňacie ústrojenstvo aj zavesenie kolies.
■ Vozidlo je poháňané pomocou dvoch agregátov 5.7
V8 HEMI s výkonom 670 koní (492 kW) a krútiacim
momentom 1002 Nm.
■ Fascinujúci systém ovládania kolies umožňuje ovládať
každé koleso zvlášť, pričom smer ich rotácie sa môže
líšiť.
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„Jeep Hurricane je jednoducho
najlepšie manévrovateľné,
najspôsobilejšie a najvýkonnejšie vozidlo 4 x 4,
ktoré bolo kedy vyrobené.“

Hurricane však nie je výnimočný len vďaka svojej karosérii v štýle technológií formuly 1. Na jeho pohon sa totiž použil vynikajúci agregát 5.7 V8 HEMI,
teda, aby sme boli presnejší, dva takéto agregáty!
Jeden je umiestnený pod prednou, jeden pod zadnou
kapotou a spolu poskytujú vozidlu výkon 670 koní
(492 kW) a krútiaci moment 1002 Nm, vyvolávajúci
rešpekt. Sila plnokrvníkov pod kapotou dáva v zrýchlení tomuto off-roadu vlastnosti superšportových vozidiel. Veď zrýchlením z 0 na 100 km/h za menej ako
päť sekúnd dokáže Hurricane vytrieť zrak nejednému
ferrari. Ako technický bonus ostal motorom systém
vypínania valcov pri čiastočnej záťaži Multi-Displacement System (MDS). Podľa potreby tak vozidlo
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poháňa štyri, osem, dvanásť alebo všetkých šestnásť
valcov. Fascinujúcou súčasťou tohto vozidla je aj systém ovládania kolies. Tie totiž možno pomocou premyslenej konštrukcie prevodového ústrojenstva poháňať každé zvlášť, pričom smer ich rotácie sa môže
líšiť. To v kombinácii s riadením na obe nápravy
(možno natáčať aj kolesá zadnej nápravy) umožňuje
vozidlu otočiť sa na nulovom rádiuse! A aby toho
nebolo málo, kolesá Hurricanu možno vytočiť rovnakým smerom a pohybovať sa s vozidlom do boku.
Vďaka tomuto systému je Jeep Hurricane v teréne
absolútne neprekonateľný. Dokazuje to nájazdový
uhol vpredu a vzadu s hodnotami 64 a 86,7 stupňa,
37-palcové pneumatiky a svetlá výška 363 mm.
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M AURÍCIUS

Perla uprostred koralového prstenca

M

Rajská exotika uprostred Indického oceánu, perla Indického oceánu - to všetko sú charakteristiky
ostrova Maurícius, ktorý je od susedného ostrova Madagaskar vzdialený len 800 kilometrov.
Od Slovenska len 9000 kilometrov, ktoré preletíte za 13 hodín. Ako však neskôr zistíte,
stojí za to pretrpieť poldňový let...
TEXT a FOTO: SCG
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Cestovanie

Najdrahšia
známka
sveta:
modrý
maurícius.

Príklad pre svet: obyvateľstvo tvorí pestrá zmes národností
ázijského, afrického a európskeho pôvodu, žijúcich
vo vzájomnej zhode a náboženskej tolerancii.

M

aurícius tvorí spolu s ostrovmi
Rodrigues a Réunion súostrovie
Maskarény. Hoci je to sopečný ostrov,
svojim návštevníkom ponúka ideálne
miesto na rekonvalescenciu nervov
a dokonalý športový oddych. Ten zabezpečia nielen luxusné ubytovacie
služby s komfortným servisom v plážových strediskách, lemujúcich ostrov,
rozprávkovo biele piesočnaté pláže

Maurícius je
sopečného pôvodu
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V oblasti Chamarel môžete
vidieť vulkanickú vyvreninu
hrajúcu siedmimi farbami.

Panenská príroda láka objavovať jej nádherné výtvory

Lákavou atrakciou
farmy La Vanille
sú madagaskarské
obrie korytnačky.

Krásnu scenériu ostrova dopĺňajú
vodopády padajúce do priepasti.

oddelené od vĺn prírodnou koralovou
bariérou, očarujúce lagúny a tyrkysová
voda Indického oceánu, ale aj nemonotónna prírodná scenéria, plná tropických rastlín a stromov. Maurícius - to je
aj miliónové mravenisko národností
a náboženských vyznaní. Vedľa seba tu
žijú potomkovia Európanov, Afričanov
či Ázijcov, ľudia vyznávajúci kresťanstvo, budhizmus, moslimskú vieru
a hinduizmus. Táto pestrofarebnosť národov sa odráža aj v miestnych kulinárskych špecialitách, ktoré sú zákonite
zmesou francúzskej, čínskej, indickej či
domácej kreolskej kuchyne...
Vanilka, čaj a cukrová trstina
Už prví Európania, ktorí Maurícius
navštívili - Holanďania -, nielenže
ostrov pomenovali, ale priniesli naň aj
cukrovú trstinu, kvôli ktorej vyklčovali
značnú časť pôvodných lesov. A tiež
Doda, nemotorného vtáka, ktorý sa
zrejme aj vďaka tomu stal po známej
poštovej známke druhým symbolom ostrova. Po Holanďanoch nasledovali
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Francúzi, neskôr Angličania (po nich
ostala napr. aj jazda v ľavom jazdnom
pruhu) a až v roku 1968 získal ostrov
nezávislosť.
Na ostrove sa v hojnom množstve
pestujú vanilka a antúrie. Návštevník
zachovalého, pôvodne francúzskeho
kolonizátorského domu (na rozdiel od
anglických tehlových je postavený
z dreva) v malej prírodnej rezervácii
v Domaine les Pailles, ktorý jeho takmer storočná majiteľka odkázala ostrovu, si môže na originálnom dobovom
stroji vyskúšať, ako sa z cukrovej trstiny získava mok, z ktorého sa v konečnej fáze destiláciou vyrába originálny
rum. A to buď s príchuťou všadeprítomnej vanilky, alebo čistý.
Zaujímavá je aj čajová plantáž v oblasti Bois Chéri, na ktorej sa dopestúva
a spracúva čierny čaj, na ostrov privezený z Indie.
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Krásne pláže strieda vnútrozemie
s vrcholkami vyhasnutej sopky.

Takáto vilka sa môže stať
vaším útulným domovom
počas dovolenky.

Korytnačky, krokodíly
a sedemfarebná zem
Pre našinca, ktorý má rád exotickú
faunu, sa stane návšteva farmy La
Vanille, na ktorej si môže celkom zblízka prezrieť nielen farmu nílskych krokodílov, dovezených na ostrov z
Madagaskaru, ale aj obrovských madagaskarských korytnačiek, fascinujúcim
zážitkom. Korytnačky sú tu nielen svojsky pomalé, ale dá sa na nich aj povoziť, čo poteší srdce každého návštevníka s miernou nadváhou. Apropo,

krokodíly - ak máte chuť na krokodílie
kulinárske špeciality, resp. na výrobok
z ich kože, práve tu si prídete na svoje.
Zaujímavosťou je aj vtáčí park
Casela, nachádzajúci sa v oblasti Black
River, v ktorom okrem 140 druhov vtákov, z ktorých je azda najzaujímavejší
vzácny druh maurícijského ružového
holuba, žijú aj tigre, opice, leopardy či
jelene.
Našinec, zvyknutý na červenú horu bauxitového odpadu pri Žiari nad
Hronom či čiernu horu niklového odpadu pri Seredi, neostane zaskočený ani

pri návšteve v oblasti Chamarel. Práve
tu môže vidieť fascinujúcu hru siedmich farieb vulkanickej vyvreniny, ako
aj neďaleké vodopády, padajúce do hlbokej priepasti.
Botanická záhrada
a modrý maurícius
Len pár kilometrov od hlavného
mesta Port Louis sa nachádza jedna
z najstarších botanických záhrad na
svete Jardin Botanique de Pamplemousses, plná rozmanitých vzácnych

Vodná krása
v Jardin Botanique
de Pamplemousses.
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Hlavné mesto Port Louis je známe najmä poštovým múzeom skrývajúcim najdrahšiu známku sveta.

Na Mauríciu vládne po celý rok príjemné leto
druhov rastlín, ako sú napr. africký
strom baobab, vodné ľalie či rozličné
druhy paliem.
A aká by to bola dovolenka na
Mauríciu, keby ste v Port Louis nenavštívili Mauritius Postal Museum,
čiže poštové múzeum, kde si na vlastné oči môžete pozrieť špeciálne chránený modrý maurícius, známku, ktorej hodnota sa odhaduje asi na 80
miliónov korún...
Najkrajšie pláže ostrova:
Belle Mare, Le Morne, Trou aux

Biches. Najširšie pláže s najlepšími
podmienkami pre vodné športy sú na
východnom pobreží (veternejšia časť
ostrova), najmenšie, ale najromantickejšie sú na severe.
Tipy
Dovolenka na ostrove Maurícius je
určená najmä tým, ktorí majú radi pokoj sprevádzaný iba šumom mora a
vánku. Ani doprava na ostrove nie je
veľmi hustá, odporúčame spestriť si
pobyt prenájmom auta a spoznávať
krajinu podľa svojho vlastného plánu. ❙
Strom či spleť konárov? Aj takýmto
nezvyčajným kúskom
sa na Mauríciu darí.

Charakteristika
Rozloha: 1865 km2.
Počet obyvateľov: 1 225 000.
Hlavné mesto: Port Louis.
Úradný jazyk: angličtina (miestne obyvateľstvo však hovorí kreolčinou, čo je asi na 70 percent francúzština).
Náboženstvo: hinduistické, kresťanské, islamské, budhistické.
Mena: maurícijská rupia (1 rp = približne 1 Sk).
Najvyšší bod: Piton de la petite Noire, 826 m n. m.
Žijú tu Indovia, černosi, Arabi aj Číňania a pár belochov a všetci spolu slávia všetky náboženské sviatky a spoločne sa tešia zo života.

40

Hviezdy ciest 01.2005

hviezdy ciest 1/05

28.2.2005 19:52

Stránka 42

Automobilový sen tridsiatych rokov

Ako Karl Maybach
zhmotnil luxus a eleganciu
Maybach Zeppelin je jedným z najslávnejších modelov luxusných automobilov z tridsiatych rokov
20. storočia. Toto jedinečné vozidlo sa v rokoch 1930 až 1937 produkovalo v rozmanitých verziách.

Nový maybach a Maybach
Zeppelin z roku 1930
môžete vidieť v Zeppelin
múzeu vo Friedrichshafene
pod čiastočnou replikou
vzducholode LZ 129.
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História

Luxusná limuzína
z roku 1930
symbolizovala
štýl a eleganciu
najvyššej kvality.
Vpravo:
Interiér tohto
kupé DS 8 sa datuje
do roku 1938.

J

ednou z nich je Maybach Zeppelin
DS 8, modelový rok 1932, s číslom
podvozku 1387, ktorý dnes patrí múzeu
Mercedes-Benz. Štvordverový automobil pre šiestich až siedmich pasažierov,
ktorí si môžu vychutnať jazdu v pohodlných kožených sedadlách, má kompletne zrekonštruovaný exteriér. Táto
pastva pre oči má osemlitrový dvanásťvalcový motor a je stále v perfektnej
kondícii. Dokáže vyprodukovať výkon
200 koní, maximálne 3200 ot./min.
a najvyššiu rýchlosť 170 km/h.
Pri pohľade spoza volantu sa vodičovi naskytne špeciálny panoramatický

Technické údaje
Motor: ľahká zliatina V12.

výhľad. Priamo pred ním sa rozprestiera
široká kapota, na ktorej konci sa hrdo
týči znak MM (Maybach Motorenbau).

Výkon: 200 k pri 3200 ot./min.
Dĺžka, šírka, výška: 5,52 metra vrátane nárazníkov, 1,82 m, 1,90 m.
Max. rýchlosť: podľa verzie 150 - 170 km/h.
Spotreba paliva: približne 28 l/100 km.
Spotreba oleja: približne 0,4 l/100 km.
Objem palivovej nádrže: 135 l, umiestnená vzadu, 2 palivové čerpadlá.

01.2005 Hviezdy ciest

Zrod legendy
V roku 1907 pracoval Wilhelm
Maybach pre Gottlieba Daimlera ako
vedúci inžinier v jeho továrni. Spolu so
synom Karlom navrhovali a vyrábali
vlastné motory pre vzducholode. Potom
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Veľmi dobre vybavená
prístrojová doska obsahovala
všetky dôležité prvky.

Stránka 44

Romantika á la Maybach:
Krásne auto a krásna žena
pózujú pri jazere Konstanz.

začal Maybach spolupracovať s Countom Zeppelinom vo fabrike na výrobu
motorov pre vzducholode. V roku 1921
sa však Karl Maybach rozhodol vyrábať
automobily. V spolupráci s významnými dizajnérmi stvorili niekoľko jedinečných verzií - limuzíny, verzie Pullman,
kupé i kabriolety. Názov Maybach
Zeppelin mal demonštrovať, že motor
tohto auta bol zostrojený na základe
skúseností s motormi vzducholodí.
Plne synchronizované prevodovky
boli v tom čase ešte veľkou neznámou.
Vodiči museli viackrát stláčať spojku
i plynový pedál. Maybach chcel vodičom
uľahčiť tento namáhavý proces, a tak sa
v tomto vozidle spojka používala iba pri
pohýnaní, pri preraďovaní vodič používal iba dve malé páky na volante.
Na začiatku sa produkovali modely
DS 7 a DS 8, koncom tridsiatych rokov
prišli modely SW s novými motormi
a vysokým výkonom 140 koní, objemom 3,5, 3,8 a 4,2 litra a označením
SW 35, SW 38 a SW 42. Modely SW boli bestsellermi medzi maybachmi. ❙
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História

Škola jazdy all-inclusive
Tu je príklad z inštrukcií pre vodičov Maybachu Zeppelin z roku 1932:
Štartovanie
■ otočte zapaľovaním,
■ štyri- alebo päťkrát aktivujte palivové vstrekovacie čerpadlo, potom čakajte dve
až tri minúty,
■ zľahka otočte pákou škrtiacej klapky tak, aby sa karburátor otvoril asi na jednu
štvrtinu,
■ prispôsobte manuálny nastavovač zapaľovania do polohy predzapaľovanie,
t. j. stisnite tlačidlo,
■ otočte riadiacou pákou do stredu - t. j. do neutrálu,
■ stlačte štartovaciu klapku a po prvom štartovaní ju opäť pomaly uvoľnite
(štartovacia klapka by sa mala používať najmä pri nízkych teplotách),
■ nechajte motor zahriať sa, kým nedosiahne teplotu na úrovni prevádzky.
Pohýnanie sa
■ stlačte spojku a zaraďte prvý prevodový stupeň (otočte páku doprava a dozadu
a obe páky na volante dolu),
■ uvoľnite parkovaciu brzdu, zároveň pomaly spúšťajte spojkový pedál a stláčajte
plynový pedál,
■ na kopci by prvý stupeň nemusel stačiť, preto zaraďte stupeň 1a (otočte páku
doprava a dopredu a obe páky na volante dolu),
■ pred cúvaním sa auto nesmie hýbať. Stlačte spojku, zaraďte páku dopredu
a doľava a obe páky na volante dolu, potom uvoľnite spojku.

D

o súčasnosti sa na svete zachovalo približne 150 maybachov.
Nachádzajú sa v súkromných zbierkach alebo v múzeách.
Ak vás Maybach Zeppelin fascinuje a chceli by ste si ho pozrieť naživo,
navštívte tieto múzeá:
Najväčšia zbierka maybachov na
svete, najstarší maybach typu W5:
Auto & Technik
MUSEUM SINSHEIM e. V.
Museumsplatz
D-74889 Sinsheim
(hodina južne od Frankfurtu)
www.museum-sinsheim.de
Múzeum Zeppelin v nemeckom
Friedrichshafene:
Zeppelin Museum Friedrichshafen
Seestraße 22
88045 Friedrichshafen
www.zeppelin-museum.de

Zmena prevodového stupňa za jazdy
■ zaradenie vyššieho stupňa
Malé páky na volante zaraďte do želaného vyššieho stupňa bez spojky a bez
pustenia plynového pedálu. Potom úplne uvoľnite plyn a po 1 - 2 sekundách
ho opäť stlačte. Požadovaný stupeň sa zaradí automaticky.
■ zaradenie nižšieho stupňa

Malé páky na volante zaraďte do želaného nižšieho stupňa, potom uvoľnite
plynový pedál a opäť ho stlačte. Požadovaný stupeň sa zaradí automaticky.
Vypnutie motora
■ uvoľnite plynový pedál a stlačte brzdový pedál,
■ stlačte spojku,
■ zaraďte riadiacu páku do neutrálnej polohy,
■ zaraďte parkovaciu brzdu. Nastavte páky na volante do dolnej polohy,
■ vypnite zapaľovanie, t. j. otočte kľúčom do polohy 0 a vyberte kľúč.

Maybach Zeppelin
DS 8 s neodmysliteľným znakom MM.
Vľavo:
Vyskúšať si jazdu
a „vôňu“ tohto
veterána je snom
nejedného automobilového labužníka.
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Na cestách

Šmyk automobilu
so systémom ABS
Spracoval: doc. Ing. Alexander Ikrinský, PhD., Obrázky: Ing. Miroslava Svobodová

Je málo známe, že v dôsledku nesprávneho zaobchádzania so systémom ABS pri brzdení
v priamom smere v kritických situáciách pred prekážkou s úmyslom obísť prekážku sa
automobil buď nevyhne prekážke a narazí do nej, alebo svojou prednou časťou prekážku
síce obíde, ale vzápätí sa začne stáčať vpravo okolo svojej zvislej osi a prejde do pretáčavého šmyku na ľavú stranu cesty. Ktorá z týchto dvoch možností nastane, závisí od toho,
či má vozidlo predný alebo zadný pohon.

Automobil s predným pohonom
Pri chybnej technike jazdy dochádza
k nedotáčavému šmyku predných kolies, pri
ktorom sa natočené kolesá šmýkajú v priamom smere. K tomuto šmyku dôjde vtedy,
keď vodič nestlačí pedál spojky a prudko zabrzdí. Čo sa pri tom stane? Na zadnej náprave začne systém ABS normálne pracovať, to
znamená, že začne prerušovane brzdiť. V dôsledku toho si zadná náprava zachová pôvodnú smerovú stabilitu a nevybočí z priameho
smeru jazdy.
Na prednej náprave sa však počas brzdenia zastavia predné kolesá a v súvislosti
s tým aj motor. Systém ABS by chcel prerušovane brzdiť aj predné kolesá, ale nemôže,
lebo zhasnutý motor ich drží v zastavenom

(zablokovanom) stave. Preto sa budú predné
kolesá aj naďalej šmýkať v priamom smere.
Pri šmýkaní kolies sa vyčerpá celé šmykové
trenie na prenos brzdnej sily a na vytvorenie
bočných vodiacich síl, potrebných na obídenie prekážky, im už nezostane nijaká rezerva
šmykového trenia. Preto sa budú predné
kolesá naďalej šmýkať v priamom smere, a ak
nebude brzdná dráha stačiť na zastavenie
vozidla, narazia do prekážky (obr. 1).
Túto situáciu si môžeme vyskúšať pomocou hry s modelom autíčka, ktorému sa dajú
natáčať predné kolesá. Predné kolesá natočíme vľavo a do medzier medzi prednými
pneumatikami a zadnými časťami blatníkov
vtlačíme kúsky pokrčeného papiera tak, aby
sa kolesá neotáčali. Ak teraz položíme model
auta na vhodne naklonený stôl, zistíme, že

1| Pri brzdení automobilu s predným pohonom sa kolesá šmýkajú v priamom smere.
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autíčko naozaj nereaguje na natočenie predných kolies a šmýka sa rovno na prekážku.
Čo robiť v kritickej situácii
Najprv stlačiť pedál spojky a potom
pedál brzdy hneď od začiatku plnou silou.

Automobil so zadným pohonom
Pri chybnej technike jazdy dochádza
k pretáčavému šmyku zadných kolies. K tomuto šmyku dôjde vtedy, keď vodič nestlačí
pedál spojky, prudko zabrzdí a súčasne sa
chce vyhnúť prekážke. Čo sa pri tom stane?
Na prednej náprave začne systém ABS normálne pracovať, to znamená, že začne prerušovane brzdiť. Vďaka tomu sa prednými kolesami darí obísť prekážku. Na zadnej
náprave sa však počas brzdenia zastavia kolesá a v súvislosti s tým aj motor. Systém ABS
by chcel prerušovane brzdiť aj zadné kolesá,
ale nemôže, lebo zhasnutý motor ich drží v zastavenom (zablokovanom) stave. Keď potom
vodič natočí volant vpravo, zadné zablokované
kolesá sa dostanú do rozsiahleho pretáčavého
šmyku a vozidlo urobí tzv. hodiny (obr. 2). Pri
tom sa stáča vpravo okolo svojej zvislej osi
a svojou dĺžkou neraz zaberá celú šírku cesty
v protismere. Čo robiť v takom prípade? Ak sa
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Simulované situácie, kde sa môžete naučiť lepšie ovládať
šmyk, ponúka centrum v Teesdorfe
2|
V prípade automobilu so zadným pohonom
môže často dôjsť k tzv. hodinám.

nám podarí rozoznať pretáčavý šmyk hneď na
začiatku, niekedy pomôže rýchle vypnutie
spojky a rýchle dočasné natočenie predných
kolies do smeru šmýkania zadných kolies.
Čo robiť v kritickej situácii
Najprv stlačiť pedál spojky a potom
pedál brzdy hneď od začiatku plnou silou.
Na veľmi drsnej ceste by mohlo vzniknúť aj nebezpečenstvo prevrátenia vozidla,
najmä ak sa zadné kolesá oprú o vyvýšenú
krajnicu cesty alebo okraj chodníka, prípadne zapadnú do vyjazdenej koľaje alebo do jamy na ceste. V takom prípade bleskurýchle
nakrátko natočíme predné kolesá do smeru
prevracania vozidla. ❙
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Vzrušujúci Smart Forfour

Luxus v najčistejšej podobe
Na tohtoročnom autosalóne v Ženeve sa po prvýkrát prezentuje Smart Forfour vo vyhotovení
Brabus, ktorý príde aj na slovenský trh už na jar. Tento nový štvormiestny smart stelesňuje
výkon a luxus v tej najčistejšej forme.

S

mart Forfour Brabus poháňa najväčší z ponúkanej trojice benzínových agregátov (1100, 1300 a 1500 cm3)
- známy štvorvalec 1,5 l V16. Výkon 130
kW (177 k) a 1 090 kilogramov pohotovostnej hmotnosti dávajú tomuto unikátnemu vozidlu pomer hmotnosti a výkonu 8,4 kg na 1 kW, čo by slúžilo ku
cti aj nejednému športovému automobilu. Maximálna rýchlosť 221 km/h a zrý-
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chlenie z 0 na 100 km za 6,9 sekundy
môžu zo Smartu Forfour Brabus urobiť
vyhľadávané vozidlo expertov a znalcov
- bez toho, aby zanedbávali doterajšie
cnosti Smartu Forfour, akými sú funkčnosť, inovatívnosť a bezpečnosť. Smart
Forfour Brabus je skutočne výkonný
športový automobil s viac ako výnimočným luxusom v tomto segmente.
Decentné modifikácie zvonku a zvnú-

tra podčiarkujú vysoko výkonný charakter Smartu Forfour Brabus. Popri
17" diskoch z ľahkej zliatiny a zníženom podvozku sú to najmä väčší čelný
spojler, pochrómovaný dvojitý výfuk,
zadný difúzor, ako aj pôsobivo formované bočné podbehy.
Exkluzívne v Smarte Forfour Brabus
sú dve mriežky z kovových prútov vložené v čelnej maske. Ďalším jeho pozná-
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Smart

Brabus
Výkon: 130 kW (177 k)
Zrýchlenie: 0 - 100 km 6,9s
vacím znakom je strešný spojler, ktorý
redukuje vztlak na zadnej náprave pri
maximálnej rýchlosti o 50 kilogramov
a tým vozidlo dodatočne stabilizuje.
Najnovší štvormiestny Smart
Forfour Brabus má rovnako drzý a mladý dizajn ako ostatné modely Smartu
Forfour: tie isté praktické prednosti,
ako sú napríklad posúvateľné zadné sedadlá, ale výkon, luxus a najmä jazdné
vlastnosti, ktoré toto vozidlo stavajú vysoko nad jeho triedu. ❙

Zo zákulisia vývoja

V smarte sú zárukou bezpečnosti
samotná karoséria typu Tridion
a sériovo montované ABS či ESP.

Inžinieri z Brabusu použili vo svojom najnovšom výtvore motor, ku ktorému
navyše adaptovali turbodúchadlo. Preplňovaná hnacia jednotka vlastne pochádza z Mitsubishi Colt CZT - z vozidla, ktoré je japonským pendantom
Forfouru. Podrobili ju však ďalšej úprave, ktorá zabezpečila ďalší nárast výkonu o 20 kW (27 k). Úpravami sa, pochopiteľne, zvýšil aj krútiaci moment a svoje maximum teraz dosahuje pri hranici 230 Nm.
Interiér ponúka množstvo
prvkov, ktoré prispievajú
k radosti z cestovania.
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Technológie

Dotyk budúcnosti
O tom, že konštruktéri automobilky Mercedes-Benz nemyslia pri vývoji svojich vozidiel len na
horúcu súčasnosť, ale ich zraky sa upierajú aj do budúcnosti, presvedčilo motoristickú verejnosť
aj predstavenie triedy S s hybridným pohonom na Detroit Motor Show 2005.

M

ercedes-Benz sa už dlhé roky zaoberá vývojom a testovaním vozidiel s alternatívnymi pohonmi. Vo
vysokom štádiu zrelosti je už aj projekt
palivových článkov fuel-cell, ktorý na
svoj pohon využíva elektrinu získanú
z chemickej reakcie vodíka a vzduchu.
Táto čistá elektrická energia už poháňa
mestské autobusy a vozidlá triedy A,
ktoré už sú nasadené u prvých firemných zákazníkov. Najnovšie sa konštruktérom podarilo odstrániť aj problém
fungovania tohto systému pri vysokých
mrazoch, za čo vývojári Mercedes-Benz
získali významné ocenenie.
Ešte o čosi reálnejšie kontúry má
vozidlo predstavené tento rok v Detroite. Mercedes-Benz triedy S totiž na svoj
pohon využíva nielen turbodieselový
agregát V8 CDI, ale aj elektromotor,
presnejšie dva elektromotory. Novinka
sa okamžite stala najvýkonnejším hybridným vozidlom sveta. Na jej kolesá
totiž prúdi celkovo až 241 kW (340 k).
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Z nich 191 kW (260 k) vyvíja práve agregát V8 CDI, ktorý dáva navyše k dispozícii aj krútiaci moment 560 Nm.
Dva elektromotory majú spoločný výkon 50 kW (70 k) a ich výhodou, využívanou najmä pri rozjazdoch, čo je režim práce, pri ktorom či už benzínový,
alebo dieselový agregát spotrebuje najviac paliva, je konštantný krútiaci moment produkovaný od takmer nulových
až po najvyššie otáčky. Dvojica elektromotorov sa napája z batérií umiestnených v batožinovom priestore, ktorých
kapacita je 1,9 kWh.
Samozrejme, vzhľadom na čo najkomfortnejšie používanie vozidla sa batérie nedobíjajú z externej elektrickej
siete, ale na prísun energie do nich sa
využíva brzdenie či decelerácia vozidla,
ako aj stav, keď vozidlo ide ustálenou rýchlosťou za pomoci dieselového agregátu.
Unikátom vozidla je aj využitie
sedemstupňovej automatickej prevodovky, ktorá ponúka lepšie prevádzkové

Nový rekord pre autá
s hybridným systémom:
■ Celkový výkon 241 kW (340 k) je rozdelený na 191 kW
(260 k) z agregátu V8 CDI a 50 kW (70 k) dodávajú
dva elektromotory.

režimy oboch agregátov ako iné doteraz
vyrobené prevodové ústrojenstvá.
Vďaka spolupráci dieselového
agregátu (ten sa uvádza do chodu bez
toho, aby musel vodič čokoľvek stláčať)
a elektromotorov pri akcelerácii zvládne hybridná trieda S zrýchlenie z 0 na
100 km/h za 7,6 sekundy a nahradenie
činnosti spaľovacieho motora pri
pohýnaní sa či pomalej jazde v zápche
činnosťou elektromotora prináša aj
vzhľadom na veľký výkon poháňacieho
ústrojenstva mimoriadne priaznivé
hodnoty spotreby. V priemere by mala
hybridná luxusná limuzína spotrebovať
okolo sedem litrov nafty na 100 km! ❙
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Technológie

Silné srdce
Automobilkou, ktorá sa môže pochváliť najdlhšou históriou pri vývoji dieselových motorov,
je Mercedes-Benz. Aj preto sa nemožno čudovať, že jej najnovší šesťvalec poháňaný naftou
nastavuje latku kvality vo svojej triede mimoriadne vysoko.

P

ri vývoji nesiahli konštruktéri
k jednoduchšiemu vylepšeniu už
používaného, ale navrhli úplne nový
agregát, vyznačujúci sa kompaktnou
stavbou a nízkou hmotnosťou. Prvú
vlastnosť sa podarilo dosiahnuť práve
vďaka úplne novej konštrukcii, v ktorej
sa motor aj s príslušenstvom komponoval ako jeden celok, tzv. one-box concept. Napríklad celý filtračný systém
nasávaného vzduchu je integrovaný
priamo v motore a nezaberá extra
priestor. Kompaktnosť konštrukcie bola dôležitá aj preto, že nový motor nahrádza predchádzajúce päť- a šesťval-
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cové jednotky a mal by sa využívať aj
vo verziách s pohonom 4 x 4 4Matic,
kde doteraz naftový zástupca chýbal.
Nízku konštrukčnú hmotnosť sa
podarilo dosiahnuť vďaka bohatému využitiu hliníka a plastov. Vôbec prvýkrát
sa v takomto agregáte použil hliníkový
blok motora, do ktorého sa vkladajú valce zo sivej liatiny. Hmotnosť bloku valcov v dôsledku toho klesla na 41 kg
a kompletný motor má celkovú hmotnosť 208 kg, čo je len o pár kilogramov
viac, ako mala predchádzajúca päťvalcová generácia motorov CDI! Pomer výkon/hmotnosť sa tak zvýšil o 20 % na

0,79 kW/kg. Tuhosť agregátu je pritom
na špičkovej úrovni a vo všetkých smeroch prekonáva svojich predchodcov.
Úplne nový je aj ventilový rozvod
s mimoriadne nízkymi trecími stratami
a špeciálne nasávacie potrubie s elektronicky ovládanou klapkou zaručujúcou čo najvýhodnejšie turbulencie.
Samozrejmosťou je prepĺňanie turbodúchadlom s variabilnou geometriou
lopatiek, ktoré však nie sú závislé od
množstva výfukových plynov, pretože
sa ovládajú elektricky. To zaručuje
rýchlejšie korekcie a výhodnejší priebeh plnenia valcov. O čo najvhodnejšie
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Vysoko motivovaný
personál a najnovšie
výrobné metódy zabezpečujú konštantnú kvalitu
na najvyššej úrovni.

Z histórie
■ 1936: premiéra prvého osobného vozidla s dieselovým motorom
- Mercedes-Benz 260D
■ 1977: Mercedes-Benz 300 SD prvým sériovým osobným automobilom
poháňaným dieselovým agregátom prepĺňaným turbodúchadlom
■ 1997: prvá prezentácia štvorventilovej techniky pre dieselový motor
a revolučné vstrekovanie common-rail

časy a množstvo vstrekov sa stará systém common rail druhej generácie so
vstrekovacími tlakmi 1600 barov, ale
najmä nové vstrekovače. Tie majú totiž
piezokeramickú konštrukciu (doterajšie boli selenoidové). Ich výhoda
spočíva v rýchlejšej reakcii na zavedenie elektrického impulzu (len 0,1 milisekundy), ktorá výrazne spresňuje
vstrekovanie a umožňuje až päť vstreknutí počas jedného pracovného cyklu.
Vďaka tomu sa, samozrejme, dosahuje
vyššia kultúra chodu motora a znižujú
sa emisie. Ak k tomu pridáme bezúdržbový filter pevných častíc, je k dispozí-
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Úplne nový je aj ventilový rozvod...
cii nielen výkonný a úsporný, ale aj
k prostrediu šetrný agregát.
Výsledkom takmer šesťdesiatmesačného vývoja motora 3.0 V6 CDI je
aj o 38 % vyšší výkon ako v prípade
predchodcu, ale najmä krútiaci moment, ktorého krivka nemá konkurenciu. Nový agregát produkuje výkon
165 kW (224 k) už pri 3800 ot./min.
a maximum jeho krútiaceho momentu

510 Nm je k dispozícii od 1600 ot./min.,
pričom krivka si zachováva vodorovný tvar až po hodnotu 2800 otáčok.
Ďalším prvenstvom, ktoré si tento agregát pripisuje na svoje konto, je jeho
spojenie so sedemstupňovou automatickou prevodovkou 7G-Tronic. To, samozrejme, zabezpečuje mimoriadnu
kultúru radenia aj vynikajúce hodnoty spotreby. ❙
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Doplňte si vinotéku (1. časť)

Najlepšie

cabernety sveta

Nóbl, uhladený, šarmantný a masívny. Keby bol Gregory Peck hroznom, bol by Cabernet Sauvignon.
Odroda veľkolepého charakteru je totiž presne taká: korenistá, s typickou vôňou čiernych ríbezlí
a byliniek, s vysokým obsahom trieslovín.
TEXT: Eva Horváthová FOTO: Archív

P

odľa Francúzov stačí, aby tá istá
odroda vínnej révy rástla o pár kilometrov ďalej, a bude z nej úplne iné
víno. A s hrdosťou dodávajú, že práve
ich terroir - teda klimatické, pôdne
a prírodné podmienky - sú na pestovanie Cabernetu Sauvignon najlepšie.
Niet pochýb, najkvalitnejšia modrá
odroda viniča na svete dáva práve
v Bordeaux tie najčervenšie vína s charakteristickým buketom a chuťou po
čiernych ríbezliach, ku ktorej sa pridávajú kúsky čokolády, zrnká kávy
a noty bobuľového ovocia, klinčekov či
štipky korenia. Sú ako stvorené na vyzrievanie v barriquových súdkoch, kde
získajú lahodné tóny páleného dreva
a vanilky, dodávajúce vínam neodolateľnú hebkosť a šarm. Ale prečo sa potom základná kostra Bordeaux takmer
bez výnimky dopĺňa kvapkou Merlotu
a Cabernetu franc? Merlot má víno
uhladiť, Cabernet franc ho zasa obohatí o krásne arómy, tvrdia vinári z dedinky Pauillac. Práve tam sídli jedno
z najlepších vinárstiev v Bordeaux
- Chateau Mouton-Rotschild. Jeho zakladateľ, barón Philippe de Rotschild bol
géniom, ktorý sa svoju vášeň k vínu

24
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snažil zosúladiť so slabosťou pre umenie. Okrem iného trval na tom, že každý ročník bude mať novú etiketu.
Ktovie, koľko fliaš musel naliať do
umelcov formátu Pabla Picassa, Andyho
Warhola či Marca Chagalla, kým ich
zlomil pre svoju vec. Po otcovej smrti
prevzala podnik dcéra Philippine
a víno, ktoré dnes produkuje, patrí
k najlepším na svete. Ročník 1996
Chateau Mouton Rothschild Pauillac
tvorí z osemdesiatich percent Cabernet
Sauvignon a má teda peknú ovocnú
vôňu čiernych ríbezlí, ktorú dopĺňa
aróma praženej kávy a škorice. Iné
výnimočné víno, Le Grand Vin zo
Chateau Latour spoznáte podľa atramentovo tmavej farby, ktorá odráža
jeho mohutnú štruktúru a mimoriadne
intenzívnu chuť a vôňu. Je úžasné, že
hoci je silné, stále si udržiava výnimočnú jemnosť. Pre optimálny zážitok by
sa malo piť ako tridsať- až šesťdesiatročné. Hovoriť o Bordeaux a nespomenúť
najznámejšie víno na svete, Chateau
Margaux, by bol hriech. Cuvée, ročník
1999, scelené v pomere 75 % Cabernetu
Sauvignon, 20 % Merlotu a 5 % Petitu
verdot, stojí maličkosť, okolo 8 500 Sk.

Ročníky 1953, 1961, 1982 a 1990 prirovnávajú mnohí k siedmim divom
sveta. Čo je tajomstvom tohto elixíru
z panstva, ktoré stálo otca dnešnej
majiteľky Andrého Mentzelopoulosa
už v roku 1977 horibilných 72 miliónov
frankov? Mäkkosť, jemnosť a zamatová štruktúra vytvára hĺbku Chateau
Margaux. Víno je úžasne bohaté a koncentrované, s elegantným dlhým a komplexným celkovým dojmom, vyváženými
trieslovinami a nádhernou, dymovo-krémovou arómou dubového dreva.
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Štýl

Tipy z Francúzska:
■ Chateau

Margaux
Mouton Rothschild Pauillac
■ Le Grand Vin, Chateau Latour
■ Chateau Jander
■ Chateau

Pôvodom francúzska odroda Cabernet Sauvignon pochádza z oblasti
Bordeaux. Jej rodičmi sú Cabernet franc
a Sauvignon Blanc. V devätnástom storočí sa jej pestovanie rozšírilo po celej
Európe. Neskôr prenikla aj do Nového
sveta - Čile, Kalifornie a Austrálie,
odkiaľ pochádzajú úžasné vína.
Moky z oblasti Bordeaux charakterizuje aróma cédrového dreva, v čilských kabernetoch cítiť tóny mäty a eukalyptových cukríkov, v kalifornských
zasa mätu a fialky. Kvôli vyššiemu obsahu trieslovín sa Cabernet sauvignon
tradične sceľuje, v oblasti Boredeaux so
sortami Merlot a Cabernet Franc,
v Austrálii s odrodou Shiraz, aby sa tak
dosiahol mäkší dojem a vyrovnanejšia
chuť vína. Kabernety z horúcich oblastí
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južnej pologule a Kalifornie sú vhodné
na okamžitú konzumáciu. Teplo tam nedovolí vyniknúť jemnejším chuťovým
odtienkom týchto vín natoľko ako
v miernom pásme. Sú to preto zväčša
moky robustné, extraktívne, často barikové. Triesloviny, ktoré toto víno má od
prírody, mu dávajú trvanlivosť desiatok
rokov. Kyslík sa viaže a víno získava dlhšiu životnosť. Avšak triesloviny, prinajmenšom v mladom víne, sú ešte drsné
a otupujú podnebie v ústach. Mladší
Cabernet Sauvignon by sa mal piť z veľkých pohárov. Pri styku so vzduchom sa
triesloviny zjemnia, zatiaľ čo vysoký,
hore sa zužujúci tvar pohára pomáha
zachovať neobyčajnú plnosť vône.
Takýto pohár je vhodný aj pre veľmi ťažké malbeky, ktoré sú bohaté na triesloviny. Červené Bordeaux a Cabernet
Sauvignon najlepšie vychutnáte s jahňacinou pečenou s nádychom byliniek,
roštenkou, pečeným tetrovom alebo prepeličkou, syrovým soufflé podávaný po
mäsovom chode alebo so steakom zo
sviečkovej. Chutí aj s ťažkými syrmi. ❙
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Zo zákulisia

Tri otázky pre...

FOTO: SCG

Júliusa Šaba, výkonného riaditeľa spoločnosti
Motor-Car Wiesenthal & Co., s. r. o.

Ako prebiehalo samotné
financovanie vozidla?
- V spolupráci s DaimlerChrysler Financial
Services sme vytvorili zaujímavý balík
financovania. Zákazník zaplatil akontáciu
220-tisíc korún, čo zodpovedá akontácii na
rovnako vybavené vozidlo českej výroby.
Navyše sme ponúkli rovnakú mesačnú
splátku, lízing u nás nebol troj-, ale štvorročný. Zostatková hodnota bola síce 220tisíc, ale skutočná hodnota automobilu je
neporovnateľne vyššia. Navyše, štvorročný
mercedes je na tom určite lepšie ako ktorékoľvek trojročné auto. To spolu so šesťroč-

Ako hodnotíte minuloročnú
kampaň „S triedou C do EÚ“?
Aké priniesla výsledky?
- Hlavnou myšlienkou tejto kampane bolo
nielen predávať auto ako také, ale propagovať všetko, čo súvisí s používaním vozidla.
Kampaň trvala do 31. decembra 2004. Na
jej základe sa nám podarilo predať takmer
päťsto automobilov triedy C, čo bolo takmer
trojnásobne viac ako v predošlom roku.
Pozornosť zákazníkov sme upriamili na
triedu C. Mnoho ľudí po vyskúšaní tohto vozidla reagovalo veľmi pozitívne, najčastejšie sme počuli, že céčko je také akurát,
čo nás veľmi tešilo.
Pri zostavovaní tejto ponuky sme
vychádzali aj z porovnania s obľúbenými
automobilmi rozšírenej českej značky.
Porovnateľné boli najmä náklady zákazníka za tri-štyri roky používania. V rámci
kampane sme doplnili základnú výbavu
triedy C o všetko, čo môže používateľ potrebovať, a pridali sme metalízu, rádio a klimatizáciu. Podarilo sa nám ponúknuť aj model
T (kombi) v cene limuzíny a pomohol nám
tiež odpočet DPH na tieto vozidlá.
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Aké produkty ste pre zákazníko
v pripravili tento rok?
- Názov novej akcie je výstižný: Pre veľký
úspech pokračujeme! To znamená, že ponuka, o ktorej som hovoril, vďaka podpore
DaimlerChrysler pokračuje. V súčasnosti
hľadáme spôsob, ako upozorniť na tieto výhody aj pri triede E. Tu by sme chceli zákazníkom ukázať, že nie je až také dôležité, aká je
nadobúdacia cena, ale koľko stojí samotná
prevádzka automobilu.
Našou snahou v tomto roku bude zaujať
našich zákazníkov výhodou nízkych nákladov počas životného cyklu.

Príklad zvýhodneného leasingu pre C 200 CDI:
■ prvá navýšená splátka 216 979 Sk
■ mesačná splátka 16 117 Sk (s DPH a 2 667 Sk havárijná poistka).
■ posledná splátka (48. splátka) po 48 mesiacoch 216 979 Sk (platí pre všetky modely).
V základnej cene:
■ klimatizácia, metalíza, autorádio s CD prehrávačom, ESP, 6 x airbag, pneumatiky s rozmerom 205/55 R16.
■ 2 roky záruka (vzťahuje sa na celé vozidlo).
■ 6 rokov bezplatný servis (do 160 000 km, vrátane práce a spotrebného materiálu).
■ 24-hodinový servis .
■ Mobilo - záruka mobility.
■ MercedesCard - kreditná platobná karta.

ným bezplatným servisom a ostatnými
výhodami zaručuje mercedesu rekordne
nízke náklady počas životného cyklu.
Navyše je tu rozdiel v motivácii - pri rovnakých nákladoch je to úplne iné jazdenie.
Samozrejme, s kampaňou súvisela aj forma marketingovej komunikácie a školenia personálu. Na základe toho vznikol
úspešný spôsob predaja, čo dokazuje počet
predaných vozidiel.

Dôležitosť prevádzkových nákladov platí
pri úžitkových autách dvojnásobne. Na autosalóne bude mať slovenskú premiéru Vito
ako držiteľ ocenenia Van of the Year.
Novinkou je sériové vybavenie systémom
ESP, ktorý spolu s jeho stavbou, vybavením,
vynikajúcou hospodárnosťou a úžitkovými
vlastnosťami dokazuje oprávnenosť tohto
ocenenia. Myslím, že Vito je určite ekonomickým a múdrym rozhodnutím. ❙
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DaimlerChrysler AG
DaimlerChrysler Automotive Slovakia s.r.o.
Distribútor Mercedes-Benz , Smart , Chrysler a Jeep

Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Tel.: 02/49 29 44 44
Fax: 02/49 29 49 29
E-mail: info@mercedes-benz.sk

Oblastné zastúpenia
Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava
Tel.: 02/49 29 44 44 - osobné vozidlá,
02/49 29 41 11 - nákladné
a úžitkové vozidlá
Fax: 02/49 29 49 29 - osobné vozidlá
Fax: 02/44 46 14 61 - nákladné
a úžitkové vozidlá
E-mail: info@mercedes-benz.sk

Prevádzky:
Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
Chrysler-Jeep Centrum
Panónska cesta
841 04 Bratislava
Tel.: 02/68 294 111
Fax: 02/68 294 294
E-mail: r.sevcik@chrysler.sk
Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
Zvolenská cesta 48
974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048/47 11 311
Fax: 048/47 11 344
E-mail: p.kunkela@mercedes-benz.sk

Motor-Car Trenčín, spol. s r. o.
Brnianska 30
911 01 Trenčín
Tel.: 032/65 80 520
Fax: 032/65 80 524
E-mail: info@mercedestn.sk
MB-Car, spol. s r. o.
Nitrianska cesta 28
917 00 Trnava
Tel.: 033/53 45 451
Fax: 033/53 45 551
E-mail: b.uhlik@mb-car.sk
C. Motors, spol. s r. o.
Komárňanská cesta 100
940 01 Nové Zámky
Tel./Fax: 035/64 32 113
E-mail: cmotors@cmotors.sk
Pharm. Dr. Anna Dlhopolcová - ADIA
Stráž 8006
960 01 Zvolen
Tel.: 045/53 25 014
Fax: 045/53 23 11 7
E-mail: adia@adia.sk
Auto-Com, a. s.
Fr. partizánov
036 08 Martin
Tel.: 043/42 45 554
Fax: 043/42 45 559
E-mail: autocom@autocom.sk
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Automo M. B., spol. s r. o.
Petrovanská 36
080 59 Prešov
Tel.: 051/77 32 833
Fax: 051/77 21 887
E-mail: mb.autosalon@automo.sk
Motor-Car Košice, spol. s r. o.
Dopravná 5
040 01 Košice
Tel.: 055/79 82 101
Fax: 055/63 36 230
E-mail: motor-car@mercedes-benz.sk
Motor-Car Poprad, s. r. o
Partizánska 92
058 01 Poprad
Tel.: 052/77 25 166
Fax: 052/77 22 074
E-mail: motor-car-poprad@motor-carpoprad.sk

Autorizovaný servis
Motor-Car Nitra, s. r. o.
Bratislavská cesta 3
940 01 Nitra
Tel./Fax: 037/651 5217
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Nákladné mercedesy ovládli slovenský trh

V novom šate

Trojcípa hviezda rozšírila kráľovstvo

Text: SCG

Text: PK

Ak ste ešte pri surfovaní na internete nenavštívili virtuálny svet Mercedes-Benz na
Slovensku, urobte tak. Vynovená stránka je
naozaj zaujímavou prezentáciou všetkého, čo
súvisí so značkou Mercedes-Benz, a to v atraktívnom a modernom balení. Ponuka vozidiel zahŕňa podrobné technické informácie
i zaujímavú fotogalériu s možnosťou otáčania
vozidla o 360 stupňov. V sekcii vozidiel nemôžete minúť podsekciu technológie, ktorá
názorným spôsobom ukazuje, ako ktorý technologický proces funguje. Pre záujemcov
o jazdené vozidlá je tu každodenne aktualizovaný prehľad ponuky, ktorý umožňuje vyhľadávanie podľa modelu, ceny, roku výroby,
počtu najazdených kilometrov či používaného paliva. Na tejto internetovej stránke sa
môžete zapísať do školy šmyku v rakúskom
Teesdorfe či objednať na predvádzaciu jazdu
najaktuálnejších noviniek - triedy A alebo
CLS. Pútavým čítaním je sekcia história, kde
sa môžete niečo dozvedieť o tom, ako sa značka a ľudia s ňou spojení vyvíjali až podnes.
Samozrejmosťou je presscentrum s najnovšími aktualitami o činnosti Motor-Car
Wiesenthal. Na stránke sa pravidelne objavujú aj pracovné príležitosti a kontakty na
predajno-servisnú sieť po celom Slovensku. ❙

Značka Mercedes-Benz dosiahla v roku
2004 prvýkrát v histórii prvenstvo v celkovom odbyte nákladných vozidiel na slovenskom trhu zaregistrovaním spolu 625 nových
mercedesov všetkých kategórií s celkovou
hmotnosťou nad 3,5 tony. Vyplýva to z oficiálne zverejnenej štatistiky Združenia automobilového priemyslu (ZAP) SR. Podľa nej
uvedená značka so symbolom trojcípej hviezdy dosiahla absolútne prvenstvo aj predajom
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462 ťažkých nákladných automobilov všetkých hmotností nad 12 ton.
Upevniť vedúcu pozíciu osobných mercedesov medzi luxusnými značkami počas
minulého roka na slovenskom trhu zasa
pomohol nepretržitý rast ich odbytu ôsmy
mesiac za sebou a dosiahnutý trhový podiel
2,63 % v kategórii osobných a malých nákladných vozidiel s hmotnosťou do 3,5 tony. ❙
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1

2

1 Cestovná taška
Čierno-modrá kombinácia
Cena 978,- Sk
Obj. č. Q6 787 2516

3

2 Dámske hodinky
Hnedý kožený remienok
Cena 3.763,- Sk
Obj. č. Q6 787 2131
3 Pánska cestovná súprava
Praktická súprava v kovovom puzdre
Cena 1.184,- Sk
Obj. č. Q 6787 0004
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Doplnky

8

4

6

7
5

Drivers Line

4 Tričko
100% bavlna s vreckom
Cena 776,- Sk
Obj. č. Q6 787 24.. (kód podľa veľkosti)
Bledomodré S..61, M..62, L..63, XL..64
Červené S..09, M..10, L..11, XL..12
Indigo S..00, XL..02, XXL..04

6 Pánske hodinky
Automatické hodinky oceľové
Cena 7.835,- Sk
Obj. č. Q6 787 2196

5 Pulóver
Indigo pulóver 50 % Vlna/Acryl
Cena 1.990,- Sk
Obj. č. Q6 787 00.. (kód podľa veľkosti)
Indigo S..21, M..22, L..23, XL..24

Obj. č. Q6 787 2197

7 Pánske hodinky
Automatické hodinky oceľové
Cena 9.135,- Sk
8 Zápisník A5
Kožený zápisník s poznám. blokom
Cena 539,- Sk
Obj. č. Q6 787 2030

Uvedené doplnky si môžete zakúpiť v predajni náhradných dielcov Mercedes centrum na Tuhovskej 5 v Bratislave alebo v každom oblastnom zastúpení na Slovensku. Ceny sú vrátane DPH.
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Chrysler 300 C

P

ravá Amerika! Tak by sa dal stručne zhodnotiť Chrysler 300 C, ktorý
na slovenský trh vstúpil v minulom roku. Práve toto vozidlo je ďalším nositeľom novej filozofie značky, ktorá ponúka európskym zákazníkom tradičné
hodnoty amerických vozidiel - luxus,
pohodlie a bezpečnosť.
Už na prvý pohľad zaujme Chrysler
300 C svojou robustnou konštrukciou,
jeho celková dĺžka prekonáva päť metrov a v masívnych blatníkoch sa otáčajú
sériové osemnásťpalcové kolesá. Samozrejmosťou je množstvo efektného chrómu. Zaujímavý je aj pohľad do interiéru.
Ten mimoriadne elegantne spája moderné a klasicistické prvky, navyše ponúka kráľovský priestor pre štvoricu
dospelých pasažierov. Samozrejmosťou
je aj množstvo komfortnej výbavy, ku
ktorej patrí dvojzónová klimatizácia,
navigačný systém so 14,7“ farebným
monitorom, výkonný audiosystém
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Silnou stránkou tohto automobilu je jeho prevodovka

s MP3 prehrávačom a meničom šiestich
CD. Nechýba ani elektrické nastavovanie sedadla vodiča, vyhrievanie predných sedadiel, kožené čalúnenie, tempomat, parkovací senzor či kuriozitka
v podobe elektricky nastaviteľných
pedálov akcelerátora, brzdy a spojky!
Silnou stránkou tohto automobilu
je aj jeho podvozok. Všetky štyri kolesá
sú nezávisle uchytené na viacprvkových zaveseniach, čo zlepšuje nielen
jazdné vlastnosti, ale aj pomáha komfortnému pruženiu.
Vo vozidle tejto kategórie sú samozrejmosťou masívne kotúčové brzdy na

oboch nápravách (vpredu s priemerom
345 mm, vzadu 320 mm). Do sériovej
výbavy patrí aj inteligentné ABS, protipreklzový systém ASR a elektronický
stabilizačný systém ESP.
Paleta pohonných jednotiek zahŕňa trojicu moderných agregátov, ktoré aj v robustnom Chrysleri 300 C dokážu prekvapujúco spojiť dynamiku
s priaznivou spotrebou.
Už základný šesťvalec s objemom
2,7 litra uspokojí väčšinu zákazníkov.
Pre tých, ktorí túžia po väčšom stáde
pod kapotou, je pripravený agregát 3.5
V6. Úplným vrcholom je doslova moto-
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Náš tip

Skutočný komfort interiéru:
priestor pre nohy s dĺžkou
1020 mm je rekordnou
hodnotou svojej kategórie.

Zaujímavý je aj pohľad do interiéru
To, že 300C je dôstojným nositeľom tradície svojich
slávnych predchodcov dokazuje už jeho impozantný zjav.

rárska lahôdka - agregát 5.7 V8 HEMI.
Tento motor totiž dokáže nielen vozidlo
vážiace takmer dve tony vystreliť z nuly na rýchlosť 100 km/h za 6,7 sekundy, ale jeho priemerná spotreba môže
byť vďaka odpájaniu štvorice valcov pri
čiastočnom zaťažení na objem 5,7 litra
rekordných 12,3 l/100 km!

Technické údaje

2.7 V6

3.5 V6

Rozmery (dĺžka, šírka, výška)

5015 mm, 1880 mm, 1475 mm

5015 mm, 1880 mm, 1475 mm

5.7 V8 HEMI
5015 mm, 1880 mm, 1475 mm

Motor

6-valcový benzínový motor

6-valcový benzínový motor

8-valcový benzínový motor

Výkon

142 kW/6400 ot./min.

183 kW/6400 ot./min.

250 kW/5000 ot./min.

Najvyšší krútiaci moment

257 Nm/4000 ot./min.

340 Nm/3800 ot./min.

525 Nm/4000 ot./min.

Prevodovka

4-stupňová prevodovka

4-stupňová prevodovka

5-stupňová prevodovka

Najvyššia rýchlosť

209 km/h

219 km/h

250 km/h

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h

11,1

9,2

6,4

Spotreba (mesto/mimo mesta)

15,2 l/8,2 l

15,9 l/8,2 l

18,3 l/8,7 l

Objem palivovej nádrže

68

68

72

Pohotovostná hmotnosť

1805

1815

1910

Cena

1.510.000,-

1.637.000,-

2.130.000,-

Ceny sú uvedené s DPH.

01.2005 Hviezdy ciest

63

hviezdy ciest 1/05-1

3.3.2005 21:16

Stránka 64

MercedesCard

Karta

vášho štýlu

Tak ako Mercedes-Benz je hviezdou ciest, hviezdou
medzi vašimi kartami nech sa stane MercedesCard.
Karta bez hraníc - karta s rastúcou škálou bonusov
- karta, ktorá sa o vás postará...

Rad bonusov pre majiteľov MercedesCard:
■ Autosalóny

na Slovensku

Vďaka MercedesCard na ne bezplatne získate
vstupenky v dostatočnom predstihu. Okrem
toho dostanete aj pozvánky na podujatia organizované spoločnosťou Motor-Car Wiesenthal,
ako sú predvádzacie jazdy a pod.
■ Cestovanie:

dovolenky a služobné cesty

Prečo nevyužiť zľavy v hoteloch doma i v zahraničí a nezabezpečiť si zľavnený prenájom auta?
Už pri tohtoročnej dovolenke môžete byť príjemne prekvapení.

■ Darčekové

predmety Mercedes-Benz

Príjemné prekvapenia sa niekedy dajú dosiahnuť aj maličkosťami v štýle Mercedes-Benz.
Samozrejme, za výhodnú cenu...
■ Porucha

vozidla v zahraničí

V prípade takejto nepríjemnej udalosti na vás
tiež myslíme. MercedesCard umožňuje zvýšiť
limit vašej karty.
■ Darček

pre najbližších

Dodatkové karty k vašej MercedesCard sú na to
vhodným prostriedkom.

Ponuka Tatra banky:
on-line servis k MercedesCard
Držiteľ MercedesCard si môže aktivovať službu
b-mail v Tatra banke prostredníctvom 24-hodinovej telefonickej služby Dialog alebo priamo na
internet bankingu. Vďaka tejto službe sa po každom nákupe a výbere hotovosti dozvie o uskutočnenej transakcii prostredníctvom SMS alebo
e-mailu. Držiteľ hlavnej karty získa automaticky
pravidelné informácie o transakciách uskutočnených držiteľom dodatkovej karty (napr. manželka alebo deti) a navyše možnosť zvoliť si pri aktivácii služby b-mail ku kreditnej karte aj
zasielanie informácií o zrealizovanej úhrade
dlhovanej sumy.

Ďalšie informácie, ako aj formulár na vydanie karty nájdete na
www.mercedes-benz.sk a v každom vydaní časopisu Hviezdy ciest.
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Žiadosť o vydanie súkromnej kreditnej karty MercedesCard
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IČO: 00686930, IČ DPH SK2020408522, Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava I:, Oddiel Sa, vložka č. 71/B (banka)

Predajné miesto

Číslo pobočky

Číslo klienta

PID

Vyplňte prosím, čitateľne paličkovým písmom a hodiace sa označte x.

Osobné údaje žiadateľa – držiteľa celkového úverového rámca
Titul, meno a priezvisko (uvedené na karte, max. 26 znakov):

/

Rodné číslo:
Rodné priezvisko (predošlé):
Vzťah k TB (klient): u klient u klient do 1 roka u klient do 5 rokov u klient nad 5 rokov
Preukaz totožnosti – Druh: u občiansky preukaz u pas číslo: ........................ Platnosť do:
Miesto vydania: ..............................................

Dátum vydania:

Dátum narodenia:
Pohlavie: u žena u muž Miesto narodenia .......................................... Krajina narodenia ...................................
Trvalý pobyt: u SR u iné
Štátna príslušnosť .............................. Daňový domicil ........................................
Rodinný stav: u slobodný/á u ženatý/vydatá u rozvedený/á u vdovec/vdova u žijem s druhom/družkou
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: u vysokoškolské u nižšie vysokoškolské u vyššie odborné u SŠ s maturitou u SŠ bez maturity u základné
Spôsob bývania: u vlastný dom/byt u vlastný dom/byt so splátkami u štátny/družstevný byt u s rodičmi u podnájom u iné od:
Spôsob predchádzajúceho bývania: u vlastný dom/byt u vlastný dom/byt so splátkami u štátny/družstevný byt u s rodičmi u podnájom u iné
Počet vyživovaných osôb vo veku:

0 až 5 rokov

6 až 15 rokov

16 až 18 rokov

18 rokov a viac

BSM obmedzené: u áno u nie

Adresa trvalého pobytu (ulica, popisné číslo, mesto) ........................................................................................... PSČ
Korešpondenciu žiadam zasielať na: u adresu trvalého pobytu u adresu zamestnávateľa

Krajina: ................................

u inú adresu (ulica, popisné číslo, mesto): .................................................................................................. PSČ
Krajina: ...........................................
Telefón: Pevná linka: u nemám u mám u mám utajené číslo u mám len do zamestnania u číslo .................................... e-mail .......................................
Mobilný telefón: u nemám u mám predplatenú kartu u mám paušál (vlastný) u mám paušál (firemný) číslo ......................................................
Druhý doklad totožnosti (na overenie adresy):
Typ dokladu: ...................................................................................................... Číslo dokladu: ............................................... Suma ...................................

Údaje o príjme žiadateľa – držiteľa celkového úverového rámca
Typ príjmov: u zamestnanec u podnikateľ u dôchodca u študent u nezamestnaný u v domácnosti u poberateľ rodičovského príspevku(MD)
Pravidelný čistý mesačný príjem vo výške: .......................................... Typ podnikateľských činností ...............................................................................
Názov zamestnávateľa: ..............................................................................................................................................
Adresa zamestnávateľa (ulica, popisné číslo, mesto): ......................................................................................... PSČ

Krajina: ................................

Zamestnaný (u súčas. zamestnávateľa)/podnikám/dôchodok mám od:
Číslo tel. do zamest. – pevná linka: ............................................
Typ spoločnosti: u štátna správa u štátny podnik u verejná správa u zdravotníctvo u a. s. so zahr. účasťou u a. s. bez zahr. účasti u s. r. o. so zahr.
účasťou u s. r. o. bez zahr. účasti u živnostník u ostatné Sektor zamestnávateľa: u služby u priemysel u obchod u poľnohospod. u iné
Pracovná pozícia: u robotník u úradník/administratívny pracovník u stredný riadiaci pracovník u vrcholový riadiaci pracovník u majiteľ spoločnosti
u špecialista/živnostník u ostatné Typ pracovného pomeru: doba určitá u doba neurčitá u Ak doba určitá – zamestnaný do:
Spôsob výplaty mzdy/dôchodku: u na účet v TB u na účet v inej banke u v hotovosti u kombinácia hotovosť a účet v TB u kombinácia hotovosť a účet
v inej banke číslo účtu: ......................................................
Dĺžka nezamestnanosti za posl. 5 rokov ............. Exekúcia: u áno u nie vo výške ......................... Bola exekúcia za posl. 5 rokov?: u áno u nie

Údaje o finančných službách, produktoch, majetku a o finančných záväzkoch mimo TB žiadateľa – držiteľa celkového
úverového rámca
Bežný účet: u mám v TB u mám v inej banke u nemám Poskytnutý úver: u bol poskytnutý a je splatený u od TB a je viac ako 6 mesiacov od poskytnutia
u od TB a je menej ako 6 mesiacov od poskytnutia u od TB je/bol problémový u mám od inej banky u doteraz som nečerpal úver
Sporivé a kapitálové produkty: u mám v TB a dcérach u mám v inej banke u nemám u neudané Suma prostriedkov v správe v Skk ....................
Typ poistenia: u kapitálové životné u DDP u iné u neuvedené u žiadne Začiatok poistenia:
Poisťovňa: ..............................
Nehnuteľnosť (typ): u byt u dom u chata u iné u žiadna Lokalita ............................................................................................................................
Ostatné záväzky (spotrebný úver, hypotekárny úver, leasing, splátková spoločnosť, nákupná karta, kreditná karta a pod.)
Druh: .................................................................................... Výška ............................... Mes. splátka .......................... Splatnosť
Druh: .................................................................................... Výška ............................... Mes. splátka .......................... Splatnosť
Druh: .................................................................................... Výška ............................... Mes. splátka .......................... Splatnosť
Ručenie za iné subjekty:
Druh: .................................................................................... Výška ............................... Mes. splátka .......................... Splatnosť
Druh: .................................................................................... Výška ............................... Mes. splátka .......................... Splatnosť
Druh: .................................................................................... Výška ............................... Mes. splátka .......................... Splatnosť
Záväzky na základe výkonu súdneho rozhodnutia (výživné, splátka exekúcie a iné)
Druh: .................................................................................... Výška ............................... Mes. splátka .......................... Splatnosť
Druh: .................................................................................... Výška ............................... Mes. splátka .......................... Splatnosť
Druh: .................................................................................... Výška ............................... Mes. splátka .......................... Splatnosť

Údaje o vozidle Mercedes-Benz žiadateľa – držiteľa celkového úverového rámca
Rok výroby:
Údaje o vozidle:

Objednávka č.:

Karoséria č.:

Názov a miesto predaja:
Spôsob financovania:

hotovosť:

leasing:

úver:

Potvrdenie spoločnosti Motor-Car Wiesenthal & Co, spol. s.r.o.
Potvrdzujeme, že žiadateľ o Kartu/Karty MercedesCard je klientom našej spoločnosti

✄

Poznámka:

.......................................................................
dátum a podpisy oprávnených osôb spoločnosti
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Osobné údaje žiadateľa – držiteľa dodatkovej karty MercedesCard
Titul, meno a priezvisko (uvedené na karte, max. 26 znakov):
Rodné číslo:

/

Pohlavie: u žena u muž Štátna príslušnosť: .................................

Dátum narodenia:

Vzťah k držiteľovi hl. karty: u manžel/ka u syn/dcéra u otec/matka u druh/družka u iné Heslo ku karte *:
Preukaz totožnosti – Druh: u občiansky preukaz u pas číslo: ......................................................... Platnosť do:
Adresa trvalého pobytu (ulica, popisné číslo, mesto) .......................................................................................... PSČ
Krajina: ........................
Číslo telefónu: ................................................................ e-mail .......................................................
Názov zamestnávateľa: ....................................................................................................... Číslo tel. do zamest. – pevná linka: .........................................
*(Heslo slúži na indentifikáciu klienta pri telefonickom kontakte s bankou – max. 16 znakov)

Požiadavky žiadateľa – držiteľa celkového úverového rámca (držiteľa hlavnej Karty MercedesCard)
Žiadam o vydanie:
HLAVNEJ KARTY MercedesCard (HK) s celkovým úverovým rámcom ................................. Sk Heslo ku karte *
*(Heslo slúži na indentifikáciu klienta pri telefonickom kontakte s bankou – max. 16 znakov)

DODATKOVEJ KARTY s úverovým rámcom:

u 100%

Bez poistenia

MercedesCard
HK
DK
u
u

s individuálnym poistením
Variant A
Variant B

u
u

u 50%

u 25%

u 10%

z celkového úverového rámca

u
u

s rodinným poistením
Variant A
u
u
Variant B
u
u
Variant A - poistenie s vyššou hodnotou poistného krytia
Spôsob úhrady:
u inkaso vo výške min. splátky z dlžnej sumy

Číslo účtu: ........................................................ Kód banky ............................. Mena účtu v Sk

Vyjadrením súhlasu banky so Žiadosťou o vydanie kreditnej karty s cestovným poistením vzniká poistný vzťah medzi držiteľom Karty
MercedesCard a Allianz – Slovenskou poisťovňou, a. s.

Vyjadrenie žiadateľa – držiteľa celkového úverového rámca a žiadateľ – držiteľa dodatkovej Karty MercedesCard
Držiteľ celkového úverového rámca a držiteľ dodatkovej Karty MercedesCard vyhlasuje, že pred podpísaním tejto žiadosti sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami Tatra
banky, a. s., Obchodnými podmienkami Tatra banky, a. s. k medzinárodnej kreditnej karte MercedesCard, ako aj so Sadzobníkom poplatkov Tatra banky, a. s., ktoré sa po vyjadrení súhlasu
banky s touto žiadosťou stávajú súčasťou Zmluvy o vydaní a používaní Karty. Držiteľ celkového úverového rámca a držiteľ dodatkovej Karty MercedesCard súhlasí, že všetky osobné údaje,
ktoré banke poskytol je banka oprávnená spracúvať, poskytnúť alebo sprístupniť za účelom, osobám a na dobu uvedenú vo Všeobecných obchodných podmienkach banky.
Zároveň súhlasí so sprístupnením a poskytnutím všetkých údajov o všetkých úveroch a bankových zárukách, ktoré mu banka poskytla, údajov o pohľadávkach a údajov o zabezpečení
pohľadávok, ktoré poskytol na splácanie úverov a bankových záruk a údajov o jeho bonite a dôveryhodnosti z hľadiska splácania jeho záväzkov, a to vrátane údajov získaných bankou
v priebehu rokovania o uzavretí týchto obchodov, ktoré podliehajú ochrane bankového tajomstva v rozsahu stanovenom zákonom .č. 483//2001 Z. z. o bankách v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len o „Zákon o bankách“) a ochrane osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, pričom zoznam osobných údajov, účel ich spracúvania,
podmienky získavania a okruh dotknutých osôb stanovuje Zákon o bankách, a to podniku pomocných bankových služieb, ktorý je prevádzkovateľom spoločného registra bankových informácií
podľa zákona o bankách, subjektom povereným spracúvaním údajov v spoločnom registri bankových informácií, Národnej banke Slovenska ako aj bankám a pobočkám zahraničných bánk
v zmysle Zákona o bankách.
Držiteľ celkového úverového rámca prehlasuje, že je oprávnený poskytnúť do informačného systému banky osobné údaje tretích osôb na základe ich písomného súhlasu v rovnakom rozsahu
a na účel ako ich banke poskytol sám a zároveň sa zaväzuje banke nahradiť prípadnú škodu, ktorá by banke vznikla, ak by uvedený súhlas tretích osôb nemal alebo ak ho prekročil.
Držiteľ celkového úverového rámca a držiteľ dodatkovej Karty MercedesCard sa dohodli s bankou, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú
rozhodované s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní pred Stálym rozhodcovským súdom Asociácie bánk v Bratislave (ďalej „Rozhodcovský súd“) jedným rozhodcom a to podľa
štatútu a Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu. Rozhodnutie Rozhodcovského súdu bude záväzné pre banku aj pre držiteľa celkového úverového rámca a držiteľa dodatkovej
Karty MercedesCard, pričom banka i držiteľ celkového úverového rámca a držiteľ dodatkovej Karty MercedesCard sa zaväzujú v stanovených lehotách splniť všetky povinnosti uložené
v rozhodcovskom náleze.
Držiteľ celkového úverového rámca a držiteľ dodatkovej Karty MercedesCard týmto berie na vedomie a súhlasí s tým, že banka má právo použiť na ponuku finančných a s nimi súvisiacich
služieb automatický telefónny volací systém, fax, e- mail, SMS alebo iné prostriedky diaľkovej komunikácie umožňujúce individuálnu komunikáciu s ním. V prípade, ak sa banka rozhodne
realizovať svoje právo v zmysle predchádzajúcej vety, Držiteľ celkového úverového rámca a držiteľ dodatkovej Karty MercedesCard týmto žiada o poskytovanie relevantných informácií,
materiálov a ponúk.
Držiteľ celkového úverového rámca a držiteľ dodatkovej Karty MercedesCard potvrdzuje svojim podpisom, že všetky ním uvedené údaje v tejto žiadosti zodpovedajú skutočnosti, že nič
nezamlčal a v prípade voľby Karty MercedesCard s poistením bol oboznámený s Podmienkami poistenia držiteľov medzinárodných platobných kariet vydávaných Tatra bankou, a. s.
poskytovaného Allianz – Slovenskou poisťovňou, a. s. a so všeobecnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie. Poistený držiteľ kreditnej karty sa svojim podpisom zaväzuje, že
v prípade rodinného poistenia odovzdá potvrdenie o dojednaní poistenia všetkým poisteným osobám a poučí ich o tom, aké práva a povinnosti im z dojednaného poistenia vyplývajú, najmä
ako sa majú správať pri poistnej udalosti.
Držiteľ celkového úverového rámca súhlasí s vydaním požadovanej dodatkovej Karty MercedesCard pre žiadateľa. Držiteľ dodatkovej Karty MercedesCard splnomocňuje žiadateľa – držiteľa
celkového úverového rámca na prevzatie dodatkovej Karty MercedesCard.

..........................................
miesto a dátum

........................................................................................
Podpis žiadateľa – držiteľa celkového úverového rámca

....................................................................
Podpis žiadateľa – držiteľa dodatkovej Karty
MercedesCard

Vyjadrenie banky
Súhlasím s vydaním Karty / Kariet MercedesCard a s poskytnutím celkového
úverového rámca vo výške
Sk: .................................

.......................................................................................
žiadosť prevzal, údaje skontroloval
zástupca banky
(pečiatka pobočky, dátum, podpis)

.......................................................................
dátum a podpisy oprávnených osôb banky

Poznámka: ..................................................................................................................................................................................................................................
Zabezpečené vinkuláciou: nie u áno u

číslo účtu ....................................................... mena ..................... suma .........................................................

✄

Prevzatie žiadosti

