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Spotreba paliva kombinovaná: 8,8 – 5,4 l/100 km. Emisie CO2 kombinované: 199 – 143 g/km.

Tri-štý-ri! Štartujeme edíciu Innovative
Teraz v cene vozidla 3-ročné zákonné a havarijné poistenie,
predĺžená záruka na 4 roky + bohatá výbava.
Edícia Innovative sa vzťahuje na vozidlá Trieda A hatchback, Trieda A sedan, Trieda B, CLA kupé,
CLA Shooting Brake a GLA k priamemu odberu už od 34 248 Eur s DPH. V edícii Innovative získavate okrem vyhrievania sedadiel vodiča a spolujazdca, integráciu chytrého telefónu aj balík výhod
s navigáciou na pevnom disku, multimediálny displej s uhlopriečkou 10,25 palca, parkovací balík
s cúvacou kamerou a balík zrkadiel. To všetko v hodnote 2 946 Eur s DPH.
Platí do konca septembra 2020. Viac na www.mercedes-benz.sk/innovative
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EDITORIÁL

Vážení
priatelia,
som rád, že sa vám môžem znovu prihovoriť aj v týchto pomerne hektických časoch.
Pretože to znamená, že sa nám aj napriek zložitej situácii, ktorú všetci navzájom prežívame, podarilo pre vás pripraviť aktuálne číslo
nášho magazínu. Neostanete tak bez aktuálnych informácií o atraktívnych novinkách
a zaujímavostiach, týkajúcich sa sveta trojcípej striebornej hviezdy.
V posledných týždňoch sme všetci veľmi
citliví na to, aký dokáže byť život nevyspytateľný a zároveň cenný. Celý náš tím zamestnancov a predajcov vynaložil veľké úsilie na
to, aby sme aj v tomto období prísnych bezpečnostných opatrení mali pre vás dvere otvorené. A spolu s vami zdieľame radosť z celkového zlepšovania sa zdravotného stavu
obyvateľov a následného uvoľňovania vládnych opatrení. Sme pripravení čeliť ďalšej fáze výziev a premeniť ich na pevnú cestu vpred. Odhodlaní, opatrní a skromní vám
slúžiť.

Foto: Daimler AG

V mene celého tímu Mercedes-Benz mi dovoľte, aby som zaželal vám a vašim blízkym
pevné zdravie a stabilný vývoj vo vašom každodennom živote.
S úctou
Stephan Moebius
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PÔSOBIVÁ
EMOTÍVNOSō
Po absolvovaní „regeneraĆnej kúry“ prichádzajú
na trh najnovšie modely Triedy E kupé a kabriolet ešte
atraktívnejšie, pôsobivejšie a športovejšie...
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K dispozícii pre kupé a aj kabriolet Triedy E sú štyri nové
farby laku: strieborná high-tech, grafitová sivá metalíza,
mohavská strieborná a patagónska Ćervená (designo).
Podobne variabilné je aj použitie diskov, ku ktorým
pribudli o. i. aj tzv. aerodynamické disky.
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Už

beztak silní emocionálni zástupcovia rodiny prémiových
modelov vyššej triedy prešli
modernizáciou, Ćo sa odrazilo v rozsiahlom efektívnom
zatraktívnení oboch modelov. Tie tak dnes disponujú oveĝa dynamickejším vzhĝadom. Celkovo získal
dizajn vozidla sviežejší športovejší charakter, ktorý
sa viditeĝne prejavuje najmä v jeho zostrenej a prepracovanejšej prednej Ćasti. Svetlomety sú plochšie
a využívajú výluĆne technológiu svetelných diód.
K ich charakteristickým prvkom patrí tvar fakle
s dvoma neosvetlenými pinmi. V prípade na želanie dodávaných svetlometov MULTIBEAM LED sú
piny osvetlené. Sériovo dodávaná diamantová maska chladiĆa, vytvorená v tvare A, podĆiarkuje mimoriadne dynamický výzor, ktorý navyše zvýrazĥujú detaily, akými sú pochrómované body, lamela
a centrálna hviezda. Zadná Ćasķ modelov má svalnatejší výzor s dominujúcou dvojicou dvojdielnych
zadných svietidiel s technikou, využívajúcou svetelné diódy. V module hviezdy umiestnenom na veku
batožinového priestoru je integrovaná cúvacia kamera. Noblesne pôsobí v prípade kabrioletu sériová
protihluková sklápacia látková strecha, ktorá vĈaka
viacvrstvovej štruktúre s prepracovanou zvukovou
izoláciou zabezpeĆuje teplotný komfort v každom
roĆnom období a znižuje hluk vetra aj jazdný hluk
pri vyšších rýchlostiach. Na želanie je dodávaný aj
elektrický systém vetrolamu AIRCAP a vyhrievanie priestoru okolo hlavy AIRSCARF, ktoré zvyšujú celkovú atraktívnosķ vybavenia modelu kabrioletu Triedy E.
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K dispozícii pre kupé a aj kabriolet Triedy E sú
štyri nové farby laku: strieborná high-tech, grafitová sivá metalíza, mohavská strieborná a patagónska Ćervená (designo). Podobne variabilné je aj
použitie diskov, ku ktorým pribudli o. i. aj tzv. aerodynamické disky, ktoré vĈaka špeciálnemu dizajnu dokážu byķ nápomocné pri úspore paliva a tým
pádom aj prispievajú k trvalej udržateĝnosti. Kombináciou Ćistého moderného štýlu a zmyselne športového luxusu sa vyznaĆuje interiér modelov, ktorého horná Ćasķ prístrojovej dosky vzbudzuje dojem
vznášania sa, priĆom sa zároveĥ opiera o ozdobný
veĝkorozmerový diel, plynulo prechádzajúci až do
dverí. Veĝmi príjemne a hodnotne pôsobia aj nové
interiérové ozdobné prvky: sivé jaseĥové drevo
s otvorenými pórmi a svetlý hliník s výbrusom so
vzhĝadom uhlíkových vlákien. Nádych nenútenej

avantgardy bol vnesený do komfortných sedadiel
typických pre znaĆku Mercedes-Benz, štandardne poskytujúcich dobrú oporu v dynamických jazdných situáciách. V tejto súvislosti je dobré spomenúķ inteligentné adaptívne prispôsobenie sedadla
vodiĆa, ktoré sa po zadaní telesnej výšky do multimediálneho displeja alebo cez Mercedes me, automaticky nastaví do spravidla vhodnej polohy, ktorú si musí následne vodiĆ už len doladiķ. Športovo
ladené sedadlá s integrálnym vzhĝadom majú výrazné boĆnice a integrované opierky hlavy. Klient
má k dispozícii na výber množstvo kombinácií materiálov, od látky, cez imitáciu kože ARTICO, štruktúrovanú kožu, kožu napa s kosoštvorcovým prešívaním až pre kabriolety urĆenú kožu, odrážajúcu
slneĆné žiarenie.
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Zásluhou najmodernejšej generácie asistenĆných
jazdných systémov, slúžiacich na podporu vodiĆa,
je garantovaná mimoriadne vysoká úroveĥ aktívnej
bezpeĆnosti. Oba modely Triedy E, kupé aj kabriolet, dokážu aj v prípade, ak vodiĆ nezareaguje, reagovaķ inteligentne a rýchlo. A nielen to. Kapacitné rozpoznávanie rúk zvyšujúce komfort ovládania
pri ĆiastoĆne automatizovanom jazdení. V prípade,
ak systém rozpozná, že vodiĆ nemá urĆitý Ćas ruky
na volante, spustí sa postupnosķ výstrah, ktorá pri
pretrvávajúcej neĆinnosti vodiĆa nakoniec aktivuje asistenta núdzového zastavenia. Sériovo je k dispozícii v oboch modeloch aktívny asistent brzdenia.
V rámci balíka asistenĆných jazdných systémov je
dostupný aj pri odboĆovaní cez protismerný jazdný pruh. V rámci balíka asistenĆných jazdných systémov si možno na želanie doobjednaķ aj množstvo
Ĉalších funkcií inteligentného jazdenia.
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Obidva nové
modely Triedy E
disponujú nanovo navrhnutým
inteligentným
koženým volantom, dodávaným
aj v superšportovom vyhotovení.
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Obidva nové modely Triedy E disponujú nanovo navrhnutým inteligentným koženým volantom,
dodávaným aj v superšportovom vyhotovení. Jeho
ovládacie plochy sú vo vysokolesklej Ćiernej farbe,
priĆom ozdobné prvky s orámovaniami okrajov
zase v pôsobivej tieĥovej striebornej. Ovládanie
združeného prístroja a multimediálneho displeja
zabezpeĆujú kapacitné dotykové ovládaĆe. SúĆasķou výbavy je aj najnovšia generácia intuitívneho
multimediálneho systému MBUX so sériovo dodávanými dvoma obrazovkami s rozmermi 26 cm,
poskytujúcimi suverénny širokouhlý vzhĝad
(na želanie to môžu byķ obrazovky s rozmermi až
31,2 cm). Riadenie komfortu má na starosti
ENERGIZING priĆom úplnou novinkou v kupé
a kabriolete Triedy E je KOUą ENERGIZING. Ten
v prípade, ak sú naĥ pripojené hodinky kompatibilné s Garmin® Wearable, dokáže sprostredkovaķ a spracovaķ osobné hodnoty, ako úroveĥ stresu, kvalita spánku a precízne odporúĆaķ Ĉalšie
kroky, aby sa tak vodiĆ cítil nielen dobre, ale do
cieĝa prišiel zrelaxovaný aj v prípade nároĆnej,
resp. monotónnej jazdy.

 %/+-/,1&(/&*&+)&1"

Veĝmi efektívne nepretržité chránenie a monitorovanie zaparkovaného vozidla v kombinácii
s aplikáciou Mercedes me garantuje balík URBAN
GUARD, ako aj URBAN GUARD Plus. URBAN
GUARD zahīĥa poplašné zariadenie, ochranu proti odtiahnutiu s vizuálnym a akustickým varovaním pri rozpoznaní zmeny polohy vozidla, poplašnú sirénu, zabezpeĆenie interiéru, Ći predvýbavu
na rozpoznávanie krádeže a kolízie pri parkovaní.
URBAN GUARD Plus ponúka navyše aj funkciu
lokalizácie ukradnutých vozidiel, pomocou kto-
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rej možno vozidlo v prípade krádeže lokalizovaķ aj
vtedy, ak zlodej deaktivuje lokalizaĆnú funkciu.
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Pokrok neobišiel ani hnacie ústrojenstvo kabrioletu a kupé Triedy E. V prípade nových dvojdverových modelov bude štvorvalcový dieselový motor
vo vrcholovej verzii s výkonom 195 kW vybavený druhou generáciou integrovaného štartovacieho
generátora (ISG), ktorý je tentoraz súĆasķou prevodovky a nie motora. Získa tým 48-voltovú ĆiastoĆnú napäķovú sústavu, teda EQ Boost, predstavuje
až 15 kW a 180 Nm. VĈaka rekuperácii a možnosti plachtenia je motor ešte efektívnejší. Podobne je
vybavený 48-voltovou technológiou s ISG aj radový
šesķvalcový benzínový motor, po prvý raz dostupný v Triede E, Ćím doplní ponuku motorov dvojdverových modelov, podobne ako pri sedane, kombi
a vo verzii All-Terrain. Agregát, ktorý je už známy
z CLS, Triedy S a GLE, s elektrickou podporou dodatoĆného výkonu 16 kW a krútiaceho momentu až 250 Nm zdôrazĥuje športový charakter kupé
a kabrioletu. Dynamiku oboch modelov dodatoĆne
zvýrazní sériová kombinácia s náhonom na všetky
kolesá 4MATIC. Zdokonalenia, z dôvodu adaptácie
ISG druhej generácie, neobišli ani prevodovku
9G-TRONIC. Najskôr bude použitá v štvorvalcovom agregáte s ISG. Ponuku dieselových motorov dopęĥa aj radový šesķvalcový motor, ktorý sa
aj pre dvojdverové modely ponúka v kombinácii s náhonom na všetky kolesá 4MATIC. Kupé
a kabriolet Triedy E dorazia k predajcom v Európe už na jeseĥ 2020, takže sa môžeme tešiķ nielen na pestrofarebné lístie na stromoch Ći babie
leto, ale aj na paletu modelov kupé a kabriolet prémiovej Triedy E… Ó
"51ѹ',Ť+Ѹ ,1,ѹ&*)"/
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VÝRAZ
INDIVIDUALITY
Pokiaĝ oĆakávate od vozidla syntézu výkonnosti, efektívnosti,
elegancie a komfortu, v tom prípade sú odpoveĈou dvojdverové
modely E 53 4MATIC+, vo verzii kupé a kabriolet.
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ba modely disponujú elektrifikovaným 3,0-litrovým radovým šesķvalcovým motorom s dvojitým preplĥovaním pomocou turbodúchadla
a elektrického prídavného kompresora, ktorý poskytuje výkon 320 kW (435 k) a maximálny krútiaci moment 520 Nm. Štartovací
generátor s funkciou EQ Boost krátkodobo poskytuje navyše prídavný výkon 16 kW a krútiaci moment 250 Nm. Okrem toho napája 48-voltový elektrický systém. K Ĉalším prednostiam
motorizácie patrí rekuperácia, posunutie ķažiska,
plachtenie a takmer nepozorovateĝné opakované
rozbehnutie motora pri funkcii štart – stop. Elektronicky má verzia AMG modelov obmedzenú
maximálnu rýchlosķ na 250 km/h, tú však možno s balíkom AMG Driverތs Package zvýšiķ až na
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270 km/h. K Ĉalším zaujímavým technickým
prvkom modelov patrí 9-stupĥová prevodovka
AMG SPEEDSHIFT TCT 9G, charakteristická extrémne krátkymi Ćasmi preradenia, rýchlymi reakciami na pokyny prostredníctvom radiacich
páĆok, funkciou medziplynu a viacnásobným
preradením na nižší prevodový stupeĥ. Za pozornosķ stojí aj plne variabilný náhon na všetky kolesá AMG Performance 4MATIC+. Brzdová sústava AMG využíva na prednej náprave perforované
brzdové kotúĆe s vnútorným vetraním a s rozmermi 370 x 36 mm so štvorpiestovými pevnými strmeĥmi, na zadnej náprave sú brzdové kotúĆe s vnútorným vetraním a s rozmermi 360 x
26 mm s jednopiestovými plávajúcimi strmeĥmi. VĈaka viackomorovému vzduchovému pruženiu so športovým nastavením pruženia a tlme-
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V kokpite vozidla sa nachádza nový volant
AMG Performance s tromi zdvojenými ramenami,
dole splošteným vencom a kapacitnými senzormi.

nia a s priebežne nastaviteĝným tlmením ADS+
(systém adaptívneho tlmenia) sa spája dynamika
jazdy s vysokým komfortom odvaĝovania v podvozku AMG RIDE CONTROL+. Na každom kolese
sa pritom tlmenie individuálne prispôsobuje aktuálnej jazdnej situácii a stavu vozovky. Okrem
toho možno predvoliķ tri úrovne charakteristiky
tlmenia Komfort, Šport a Šport+. K dispozícii je
aj päķ jazdných programov AMG DYNAMIC
SELECT Klzká vozovka, Komfort, Šport, Šport+
a Individuálny.

/ľ0)2Ɔ+,0ƌ(

Zmeny sa dotkli aj dizajnu a výbavy. Vonkajší
chladiĆ zvýrazĥujú vertikálne lamely AMG, v interiéri dominujú veĝké displeje, sedadlá v imitácii kože ARTICO/mikrovlákna DINAMICA v Ćiernej farbe s Ćervenými kontrastnými ozdobnými
švami a plaketou AMG (typickými pre modely
AMG s oznaĆením 53), Ći Ćervené bezpeĆnostné
pásy alebo ozdobné prvky z uhlíkových vlákien.
Viditeĝným poznávacím znakom zadnej Ćasti vozidla sú okrúhle dvojité koncovky výfuku, harmonicky integrované v spojleri zadného nárazníka, dodávané v striebornej chrómovej alebo na

želanie ako súĆasķ balíka AMG Night vo vysokolesklej Ćiernej farbe. V kokpite vozidla sa nachádza nový volant AMG Performance s tromi
zdvojenými ramenami, dole splošteným vencom
a kapacitnými senzormi. Na želanie môže byķ
vyhrievaný Ći s Ćalúnením vyhotoveným z kože,
mikrovlákna DINAMICA alebo kombinácie kože
a mikrovlákna. Podobne aj infotainment MBUX
s funkciami a ukazovateĝmi špecifickými pre vozidlá AMG - s možnosķou výberu z troch štýlov
zobrazovania AMG: Moderná klasika, Športový a Superšportový. Na želanie klienta je k dispozícii aj balík AMG Night, pomocou ktorého možno obom modelom vozidla E 53 4MATIC+ daķ ešte
športovejší vzhĝad. Rovnako silné emócie garantuje aj na želanie dodávaný balík AMG DYNAMIC
PLUS s prvkami, ktoré boli doteraz vyhradené výluĆne pre osemvalcové modely. Medzi najzaujímavejšie patrí jazdný program PRETEKY s driftovým módom. Volant AMG Performance je
potiahnutý mikrovláknom DINAMICA a je vybavený tlaĆidlami, ktoré umožĥujú rýchle ovládanie jazdných programov a Ĉalšie nastavenia
ovplyvĥujúce dynamiku jazdy. Ó
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KOMPAKTNÉ
MULTITALENTY

Rodina kompaktných vozidiel sa rozrástla o dva nové dynamické
modely GLA. O ich výnimoĆnosti a ušĝachtilosti zároveĥ, svedĆí aj
AMG výbava, ktorú dostali do vienka...
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V

ozidlom Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC sa
skompletizovali základné modely radu 35.
Charakterizuje ho výrazný dizajn, pozoruhodný výkon a oĆarujúci spôsob jazdenia, vĈaka Ćomu sa dá oznaĆiķ za plnokrvný športový crossover s génmi typickými pre vozidlá AMG. A nielen
to. Model s mimoriadne tuhou karosériou dosahuje kombinovanú spotrebu paliva na úrovni 7,5-7,4 l/100 km a kombinované emisie CO2 na hranici 171-170 g/km. Z pohĝadu
motorizácie ide o výkonný a agilný 2,0-litrový štvorvalcový
turbomotor s twin-scroll turbodúchadlom, dosahujúci výkon
až 225 kW (306 k) pri 5 800 ot./min. a krútiaci moment
400 Nm od 3 000 ot./min. Ten sa pomocou 8-stupĥovej dvojspojkovej prevodovky AMG SPEEDSHIFT DCT 8G a náhonu
na všetky kolesá variabilne rozdeĝuje medzi všetky štyri kolesá pomocou lamelovej spojky. Model GLA 35 4MATIC má
zabezpeĆené charizmatické štartovanie pomocou funkcie
PRETEKÁRSKY ŠTART, priĆom z 0 na 100 km/h zrýchli za
5,1 sekundy, dosahuje maximálnu rýchlosķ 250 km / h, Ćo
ho predurĆuje pre ĝudí, vyznávajúcich dynamický, športový
a aktívny životný štýl.
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Reakcie samotného vozidla sú variabilne nastaviteĝné. Trojstupĥové ESP® má nastavenie zapnuté pre režim
Komfort, ESP® SPORT Handling alebo ESP® OFF pre režim Šport. Ovládanie jazdných režimov AMG DYNAMIC
SELECT dáva možnosķ voĝby jazdných programov Klzká vozovka, Komfort, Šport, Šport+ a Individuálny. ćalšie možnosti prináša Dynamika AMG s režimami Základný a Rozšírený.

ť0,&3Ư!&7'+

Výrazné prvky a línia výbavy AMG Line urĆujú celkový
dizajn modelu GLA 35. Zaujme obloženie chladiĆa, ozdobné prvky na lamelách vonkajších otvorov na prívod vzduchu, predný rozdeĝovaĆ prúdenia v strieborno chrómovej
farbe, Ći tantalovo sivé 19-palcové disky z ĝahkej zliatiny
s dizajnom piatich zdvojených lúĆov s vysokým leskom (na
želanie dodávané aj Ĉalšie dizajny 19-, 20- alebo 21-palcových diskov). Dizajn modelu podĆiarkujú aj poķahy sedadiel
z imitácie kože ARTICO a mikrovlákna DINAMICA v Ćiernej
farbe s Ćervenými kontrastnými ozdobnými švami a Ćervenými bezpeĆnostnými pásmi. Športový duch a dôraz na individualitu podĆiarkuje výrazný spojler zadného nárazníka
s vložkou difúzora, dvojdielne úzke zadné svietidlá, Ći na želanie dodávaný balík AMG Night.

,*2+&(Ę+ğ0601ğ*6

Samozrejmosķou výbavy je digitálne rozhranie MBUX so
špeciálne upravenými zobrazeniami AMG a s možnosķami ovládania dotykom, reĆou a pomocou dotykovej plochy.
SúĆasķou systému je aj osobný pretekársky inžinier AMG
TRACK PACE, umožĥujúci analyzovanie a zlepšovanie jaz15
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Vozidlá, ktoré už na prvý pohĝad zaujmú
svojím atletickým a svalnatým exteriérom,
majú k dispozícii šesķ jazdných programov

deckých schopností vodiĆa. Veniec volantu je na dolnej
Ćasti sploštený, priĆom radiace páĆky na volante umožĥujú športovejšiu jazdu s manuálnym radením prevodových stupĥov. Na volante umiestnené tlaĆidlá AMG
umožĥujú rýchle a presné ovládanie špecifických
funkcií, ovplyvĥujúcich samotnú dynamiku jazdy.
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Rodina kompaktov sa rozšírila o modely s inovatívnym štvorvalcovým turbomotorom, Ćím boli stanovené nové štandardy v danom segmente. Model GLA 45
4MATIC+ s maximálnou rýchlosķou 250 km/h, dosahuje kombinovanú spotrebu 9,2-9,1 l/100 km, emisie
CO2 211-209 g/km a GLA 45 S 4MATIC+ má kombinovanú spotrebu o máliĆko vyššiu: 9,3-9,2 l/100 km,
rovnako ako aj emisie CO2 na úrovni 212-210 g/km.
Táto verzia má maximálnu rýchlosķ až 270 km/h.
Oba modely poháĥa 2,0-litrový motor s dvojnásobným vstrekovaním, ktorý je k dispozícii v dvoch stupĥoch výkonu a krútiaceho momentu. V základe ide
o výkon 285 kW (387 k) a krútiaci moment 480 Nm,
variant S disponuje výkonom 310 kW (421 k) a krútiacim momentom 500 Nm.
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Variabilný pohon všetkých kolies AMG Performance 4MATIC+ rozdeĝuje silu na zadnej náprave na kolesá pomocou systému OVLÁDANIE KRÚTIACEHO
MOMENTU AMG (AMG TORQUE CONTROL). Umožĥuje to nový zadný diferenciál, ktorého dvojspojková lamelová prevodovka AMG SPEEDSHIFT DCT 8G
bleskovo dávkuje silu a prispôsobuje sa tak jazdnej
situácii. S adaptívne nastaviteĝným tlmením AMG
RIDE CONTROL si vodiĆ môže zvoliķ jedno z troch nastavení podvozka. Na základnom modeli sú na prednej náprave použité 4-piestové pevné strmene mono16
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blok a brzdové kotúĆe s rozmermi 350 x 34 mm,
na zadnej náprave sú to 1-piestové plávajúce strmene a brzdové kotúĆe s rozmermi 330 x 22 mm.
KotúĆe sú zvnútra ventilované a dierované. Model S a základný model s balíkom AMG DYNAMIC
PLUS (na želanie) sú na prednej náprave vybavené 6-piestovými pevnými strmeĥmi a brzdovými kotúĆmi s rozmermi 360 x 36 mm. Brzdy sa
nachádzajú pod diskami kolies z ĝahkých zliatin
s priemerom 19 až 21 palcov.
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Vozidlá, ktoré už na prvý pohĝad zaujmú svojím
atletickým a svalnatým exteriérom, majú k dispozícii
šesķ jazdných programov AMG DYNAMIC
SELECT, vyššiu agilnosķ dodáva DYNAMIKA AMG
ako aj výrazne spevnená karoséria. Športovo vybavený interiér disponuje - podobne ako pri modeli 35 infotainmentom MBUX. SúĆasķou sériovej výbavy je aj
volant AMG Performance v kombinácii koža napa/
mikrovlákno DINAMICA so žltým kontrastným švom
a so žltou znaĆkou na 12. hodine, tlaĆidlá AMG na volante a logo AMG, ako aj náladové osvetlenie. Zákazník môže prepínaķ medzi štýlmi zobrazovania AMG
Klasický, Šport a Superšport. Ponuka AMG umožĥuje
vyvolaķ špeciálne zobrazenia, ako napr. indikáciu
prevodového stupĥa, Warm-up, Set-up, G-meter,
Race-Timer a údaje motora. Charakter modelu zvýrazĥuje aj jeho výfuková sústava AMG, ktorej úroveĥ
zvuku sa v závislosti od výberu jazdného programu
pohybuje od vyvážene decentného (v programoch
Klzká vozovka, Komfort a Šport) až po emotívne
športový (v programe Šport+ a PRETEKY). Na želanie je k dispozícii aj pomyselná „ĆerešniĆka na torte“
- zvuk skutoĆného výkonu AMG. Ó
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FESTIVAL TICHA
Štýl je samozrejmosķ, luxus je povinnosķ a najmodernejšia
technológia je postoj. Tieto hodnoty vyznáva aj paleta vozidiel
s plug-in hybridným pohonom, ktoré pokrývajú väĆšinu
veĝkostných kategórií. Najdôležitejšou hodnotou je však dojazd
v elektrickom režime. A ten vás prekvapí najviac.
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no, máme - to bude po novom odpoveĈ na otázku, Ći je konkrétny model k dispozícii aj vo verzii s plug-in
hybridným pohonom. Jedinou starosķou zákazníka bude voĝba správneho modelu. Mercedes-Benz totiž tradiĆne ponúka viac kombinácií písmeniek a Ćísel než tradiĆná
písmenková polievka. Isté je iba jedno – výsledok
bude chutiķ vynikajúco. Mercedes-Benz veĝmi rád
preskakuje jednotlivé kapitoly. Aj v tomto prípade Triedy A, Triedy A sedan, Triedy B, CLA, CLA
Shooting Brake Ći horúca novinka GLA už ponúkajú plnohodnotnú kombináciu dojazdu v Ćisto
elektrickom režime a jeho predęženie klasickým
spaĝovacím motorom. Technologická mozaika je v prípade modelov Mercedes-Benz dokonalá, maže predsudky a kombinuje len to najlepšie.

Pritom techniku pod kapotou naznaĆuje iba decentný nápis EQ Power.
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Vstupný model je najdôležitejší. FinanĆne je
najprístupnejší a otvára dvere do sveta
Mercedes-Benz, v prípade modelov Triedy A
250 e Ći Triedy A 250 e sedan aj do sveta tichej
jazdy mestom. Elektrický dojazd predstavuje
71 až 78 (pre Triedu A sedan 72 až 79) kilometrov podĝa NEDC, takže dennú porciu kilometrov
väĆšiny Európanov pokryje s prehĝadom. Možno dokonca povedaķ, že ponúka aj istú dávku rezervy. Môžete si odskoĆiķ a v zajatí ticha navštíviķ
kadernícky salón, absolvovaķ svoju dennú dávku
športu alebo sa ísķ jednoducho vyjazdiķ. Áno, vyjazdiķ! So zrýchlením z 0 na 100 km/h za 6,6 (pre
19
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Triedu A sedan 6,7) sekundy sa Trieda A radí
k najrýchlejším modelom vo svojej triede. Môžete to považovať za ekologický bonus. O dynamiku
však neprídete ani v čisto elektrickom režime, kde
sa o pohon stará elektromotor s maximálnym výkonom 75 kW (102 koní)
a maximálny krútiaci moment 330 Nm. Pritom maximálna rýchlosť v elektrickom režime bude rovnako
zaujímavá – 140 km/h. Ak
sa minie šťava z batérií, dostane sa k slovu vynikajúci
štvorvalec s objemom 1,33 litra. Ten však môže kedykoľvek požiadať o asistenciu elektromotor a v kooperácii s ním vyvinúť 160 kW (218 k) systémového výkonu. Systémový krútiaci moment s hodnotou
450 Nm poteší azda ešte viac. Ak vás zaujíma maximálna rýchlosť – je to 235 (pre Triedu A sedan
240) km/h. Ani to však nie je pointa, je to vedľajší
produkt extrémne premyslenej konštrukcie s novou
8-stupňovou automatickou prevodovkou 8G-DCT
a integrovaným elektromotorom, ktorý nahrádza
aj štartér. Nádrž presunuli konštruktéri do oblasti zadnej nápravy, aby vytvorili miesto pre vysokonapäťový akumulátor pod sedadlami. Batožinový
priestor s hodnotou 310 litrov je takmer identický
s tým v bežnom modeli.
Ak nabíjate pravidelne, lokálne emisie viete znížiť takmer na nulu. A to je pointa. Aj v prípade
„spojenia síl“ je priemerná spotreba paliva extrémne nízka. Kombinované emisie CO2 neprekračujú
hranicu 36 až 32 (pre Triedu A sedan 35 až 31) gramov na kilometer. V preklade to znamená, že na sto
kilometrov jazdy miniete šťavu z batérie a 1,6 až
1,4 (pre Triedu A sedan 1,5 až 1,3) litra benzínu
podľa NEDC. Super bilancia, však? Kapacita batérie je 15,6 kWh a ich nabitie z 10 na 80 percent
kapacity trvá iba 25 minút. Ak máte k dispozícii
nabíjačku s jednosmerným prúdom a výkonom nabíjania minimálne 24 kW. Ak máte doma či v práci
wallbox s maximálnym výkonom nabíjacieho systému vozidla 7,4 kW, tak na nabitie z 10 na 100 percent budete potrebovať iba hodinu a 45 minút. Zlomok toho, čo ste na nabitie tejto kategórie vozidiel
potrebovali doteraz.
Šetríte emisie, no ak potrebujete športové zážitky,
20
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Dynamiku dokumentuje údaj 6,8 (pre
CLA Shooting Brake 6,9) sekundy.
Toľko potrebujete, aby ste z 0 zrýchlili
na 100 km/h. To je rovnako pôsobivé
ako samotný dizajn.

máte ich k dispozícii. Jasnou rečou nehovoria l
en spomínané holé čísla zrýchlenia. Jazdné vlastnosti sú porovnateľné s akoukoľvek inou verziou
Triedy A. Akumulátor totiž váži približne 150 kilogramov, a to pocítite najskôr v zákrutách.
Mercedes-Benz svojich zákazníkov neobmedzuje.
V žiadnom smere a bez ohľadu na kategóriu vozidla.
Aj tú najmenšiu ponúkne vo formáte hatchbacku, sedana, prípadne rodinne orientovanej Triedy B.

Štýlový dezert

Nebojme sa to povedať, najkrajšie auto v kategórii nižšej strednej triedy je Mercedes-Benz CLA
kupé aj jeho praktickejší súrodenec CLA Shooting
Brake. Prirátajte k tomu 15,6 kWh batériu a dojazd
v elektrickom režime 72 až 79 (pre CLA Shooting
Brake 69 až 76) kilometrov podľa NEDC a za volantom tohto modelu môžete pokojne prísť aj na ekologickú konferenciu. Ekológiu a štýl kombinuje
Mercedes-Benz prirodzene a nenútene. Ak chcete
šetriť emisie a pritom sa nevzdať svojich nárokov,
máte možnosť.
Opäť je tu unikátny spôsob, ako kombinovať spotrebu 1,5 až 1,4 (pre CLA Shooting Brake 1,6 až 1,4)

litra paliva na 100 kilometrov Ći 35 až 31 (pre
CLA Shooting Brake 37 až 33) gramov CO2 na kilometer a vynikajúce jazdné vlastnosti. DNA tohto modelu má totiž zakódované aj horské serpentíny. Ani vo verzii CLA 250 e Ći CLA 250 e Shooting
Brake tak neprichádzate o žiadnu z kĝúĆových
vlastností toho modelu. Dizajn je identický, praktická stránka tiež a perfektný interiér ponúka jednu z najlepších konektivít na trhu. Tú v prípade elektromobilov Ći áut s elektrickým pohonom
dopęĥa aj služba Mercedes Me Charge, ktorá má
k dispozícii najväĆšiu databázu nabíjacích staníc,
takže staĆí vysloviķ požiadavku: „Ahoj, Mercedes,
vyhĝadaj nabíjacie stanice v blízkosti!“ a systém
vám ukáže všetky dostupné nabíjacie body. Vaša
bezemisná misia môže pokraĆovaķ.
Alebo naopak, budete si chcieķ užiķ symbiózu 75 kW (102 koní) a spaĝovacieho turbo motora s objemom 1,33 litra s maximálnym výkonom
118 kW (160 k), aby ste si naplno vychutnali systémový výkon 160 kW (218 koní). Dynamiku dokumentuje údaj 6,8 (pre CLA Shooting Brake 6,9)
sekundy. Toĝko potrebujete, aby ste z 0 zrýchlili na
100 km/h. To je rovnako pôsobivé ako samotný dizajn. Mercedes-Benz CLA 250 e sa dokáže prispôsobiķ aj nálade vodiĆa. K dispozícii sú tri jazdné

režimy. Eco preferuje elektrinu, komfort sa zameriava na bezproblémovú a komfortnú jazdu, režim
Sport si nastavíte v prípade, ak sa pred vami objaví kombinácia zákrut a perfektného asfaltu.
Zvyšné parametre aj technika sú podobné ako
v prípade Triedy A, preto si aj v prípade CLA môžete predęžiķ elektrické dojazdy už za 25 minút. To
je údaj o rýchlonabíjaní jednosmerným prúdom
s výkonom 24 kW a nabití akumulátora z 10 na
80 percent, striedavý prúd z wallboxu s výkonom 7,4 kW dokáže nabiķ batérie na plnú kapacitu v priebehu hodiny a štyridsiatich piatich minút.
PoĆas nich môžete napríklad predklimatizovaķ
svoje auto na požadovanú teplotu aj napríklad
prostredníctvom aplikácie pre smartfóny
Mercedes me. To sa hodí v zime aj v lete.
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Identický hnací agregát má pod kapotou aj najnovšie kompaktné SUV v ponuke Mercedes-Benz
GLA. Ani tento moderný formát karosérie nesmie
chýbaķ v zelenom balení. Ekonomika prevádzky naznaĆuje ekologický rozmer tohto auta. Tento
model si vypýta priemerne 1,8 až 1,6 litra benzínu na 100 kilometrov podĝa NEDC, Ćo zodpovedá 42 až 38 gramom CO2 na kilometer. Isteže, je to
21
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So zrýchlením z 0 na 100 km/h za 6,6 (pre Triedu A sedan 6,7)
sekundy sa Trieda A radí k najrýchlejším modelom vo svojej triede.
Môžete to považovaķ za ekologický bonus.
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nudná kanonáda Ćísel, no jej podstatou je fakt, že
uhlíková stopa je pri využívaní plug-in hybridného
pohonu výrazne nižšia než pri klasickom pohone.
Emisná úspora nie je však to jediné, radosķ, dynamika a množstvo zážitkov nechýbajú a nie sú
nijako obmedzované. Systémový výkon 160 kW
(218 koní) poteší aj tých najnároĆnejších a v neposlednom rade nekladie Mercedes-Benz medzi zákazníka a ekológiu žiadne prekážky. Dokazuje to
aj hmotnosķ brzdeného prívesu, ktorá sa pohybuje
na úrovni 1 600 kilogramov (pri modeli GLA
250 e je to 1 800 kilogramov), Ćo je veĝmi slušná
loĈ. Svojím charakterom osloví model GLA najmä
nežnejšie pohlavie a práve ženy by mohli najviac
využiķ potenciál modelov s plug-in hybridným pohonom. ąasto sa pohybujú v okolí nákupných centier a tam býva umiestnených najviac nabíjacích
staníc, takže v tomto prípade sa dá bez problémov
kombinovaķ príjemné s ekologickým.

û()!+Ư3&1*ľ+

Svet limuzín s pohonom zadných kolies otvára Mercedes-Benz Triedy C, priĆom aktuálna generácia stavia na mimoriadne športovom dizajne.
Tak preĆo neposunúķ model s plug-in hybridným pohonom do teritória športových modelov?
Kombinovaný výkon hybridnej sústavy je v prípade modelu C 300 e 235 kW (320 koní) a maximálny krútiaci moment rovných 700 Nm. Zaujali sme vás? Nech sa páĆi, šprint z 0 na 100 km/h
za 5,4 sekundy môžete pokojne predviesķ komukoĝvek. Zo sedadla spolujazdca bude toto predstavenie mimoriadne pôsobivé. Zásluhu na týchto
parametroch má kombinácia dvojlitrového benzínového turbo motora s maximálnym výkonom
155 kW (211 koní) a elektromotora s maximálnym výkonom 90 kW (122 koní), ktorý dokáže
rozhýbaķ auto až na rýchlosķ viac ako 130 km/h.
Pritom maximálna rýchlosķ je 250 km/h. Ak vám
to nestaĆí, budete musieķ požiadaķ o model AMG.
V elektrickom režime môžete partnerke šepkaķ
vyznania skutoĆne dlho. Celkový dojazd v bezemisnom režime je 54 až 59 kilometrov. To pokryje
väĆšinu nárokov bežného európskeho vodiĆa. Kapacita lítiovo-iónového akumulátora je 13,5 kWh,
je chladený kvapalinou, takže môže pracovaķ
v optimálnom teplotnom režime. To znamená, že
skutoĆne dokážete jazdiķ v elektrickom režime
dostatoĆne dlho. Mercedes-Benz Triedy C je predovšetkým rodinné auto, preto je nabíjanie batérií dimenzované práve na to domáce. Pritom však
priemerná spotreba (vážený priemer) neprekraĆuje hranicu 1,9 – 1,6 litra benzínu na 100 kilo-

metrov podĝa NEDC a to je 42 až 36 gramov CO2
na prejdený kilometer. Môže byķ aj menej, ak nabíjate Ćastejšie. Ak máte Wallbox, budete maķ vozidlo nabité v priebehu hodiny a pol, ak sa spoĝahnete na klasickú 230-voltovú zásuvku, potrvá to
zhruba päķ hodín.
Zoznam splnených želaní sa v tomto prípade
rozširuje o verziu s pohonom všetkých kolies
4MATIC. Presný názov modelu teda znie
C 300 e 4MATIC. Jeho spotreba sa pohybuje na
úrovni 2,1 až 1,8 litra na 100 kilometrov podĝa
NEDC, Ćo je 47 až 41 gramov CO2 na kilometer.
Prevodovka je v tomto prípade deväķstupĥová
9G -TRONIC, komfort rozjazdu zabezpeĆuje hydrodynamický meniĆ.
Chcete svoj úsporný potenciál maximalizovaķ?
Nech sa páĆi, verzia C 300 de šetrí nielen v elektrickom, ale aj v hybridnom režime. Kombinovaná spotreba je v tomto prípade 1,6 až 1,4 litra na
100 kilometrov podĝa NEDC a kombinované emisie sa pohybujú na úrovni 41 až 38 gramov CO2 na
kilometer. Úsporný potenciál nestratí naftová trieda s plug-in hybridným pohonom ani v prípade,
ak sa minie šķava z batérie. Základom systému je
totiž známy radový dvojlitrový štvorvalec OM 654,
ktorý vyniká nielen mimoriadne nízkou spotrebou, ale aj extrémne nízkymi emisiami NOx, ktoré
z výfuku prakticky nevychádzajú. Pritom je jeho
maximálny výkon 143 kW (194 koní). Prirátajte
k tomu doping vo forme elektromotora s maximálnym výkonom 90 kW (122 k) a výsledok je zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 5,6 sekundy. NeĆudo,
veĈ systémový výkon je 225 kW (306 koní) a systémový krútiaci moment 700 Nm. Ani záujemcovia preferujúci úžitkový priestor, ktorý ponúka
verzia kombi, nezostanú zahanbení. K dispozícii
je C 300 e kombinujúce benzínový motor s elektromotorom alebo C 300 de kombinujúce elektromotor s dieselovým agregátom.

,

Ak nabíjate pravidelne, lokálne
emisie viete
znížiķ takmer
na nulu. A to je
pointa. Aj v prípade „spojenia
síl“ je priemerná
spotreba paliva
extrémne nízka.
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Ak hĝadáte prieseĆník štýlu s praktickým rozmerom a dávkou rodinnej noblesy, je to Trieda E.
23

plug in hybrid.indd 23

16. 6. 2020 23:39:05

OSOBNÉ VOZIDLÁ

Ani skratka EQ Power na tom niĆ nemení, skôr naopak. Pridáva dimenziu zodpovednosti za životné
prostredie. Trieda E ponúka sedem modelov
s plug-in hybridným pohonom, ktoré sú kombináciami dieselového a benzínového motora, sedanu
a kombi a náhonu na zadné a na všetky kolesá.

)1Ư/"7

Popularitu nemožno modelom SUV uprieķ a najlepšie je na tom model GLC. Je miláĆikom všetkých, mužov aj žien. Do zoznamu potenciálnych
kupcov môžeme pridaķ aj GLC 300 e 4MATIC a aj
GLC 300 de 4MATIC. Je to predsa „drsnejší“ model, a tak je kombinácia s pohonom všetkých kolies logickou voĝbou. ąo potrebujete, to dostanete
a k tomu Ćosi navyše. Napríklad systémový výkon 235 kW (320 koní), ktorý produkuje kombinácia dvojlitrového turbo motora a elektro motora. Hnacie ústrojenstvo je identické s Triedou C,
Ćo znamená, že 13,5 kWh akumulátor bez problémov nabijete striedavým prúdom už za 1,5 hodiny,
integrovaná nabíjaĆka ponúka výkon nabíjania až
7,4 kW. Priemerná spotreba na úrovni 2,5 až 2,2
litra (podĝa NEDC) znamená, že vaša bilancia CO2
je oveĝa priaznivejšia než pri niektorých malých
automobiloch. Konkrétne 58 až 51 gramov na kilometer. Brzdený príves? GLC 300 e bez problémov
utiahne aj 2 000 kilogramov. Je to ideálne spojenie
dvoch svetov, ktoré sa riadi filozofiou ži a nechaj
žiķ. Aj v kategórii SUV.

)"(1/& (Ư,00

Toto je momentálne maximum. A nemá ani konkurenta. To však klienti znaĆky Mercedes-Benz vedia. V tomto prípade sa bavíme o plnohodnotnom
SUV, ktoré spája oba modely. Elektromobil aj kla24

sické SUV s potentným naftovým motorom. Pod
kapotou úraduje dvojlitrový naftový motor s maximálnym výkonom 143 kW (194 koní), ktorý sa
postará o adekvátny dojazd. Akumulátor má kapacitu 31,2 kWh, Ćo znamená, že na jedno nabitie prejdete 100 až 106 kilometrov (podĝa NEDC) pri maximálnej rýchlosti až 160 km/h Ćisto v elektrickom
režime. Wau! A nechýba ani možnosķ rýchlonabíjania, takže si tento tichý režim môžete zopakovaķ už
o 20 minút, ak sa bavíme o nabití z 10 na 80 percent. Ak potrebujete nabiķ batériu z 10 percent na
maximum, potrvá to 30 minút. Viac Ćasu miniete na káve, nie? Skúsme prejsķ na dynamiku. Klasický šprint z 0 na 100 km/h absolvuje za 6,8 sekundy a to je na auto tejto veĝkosti doslova atletický
výkon. Pritom však pohĝad na technické údaje prezrádza, že tento vládca diaĝnice si vypýta priemerne len 1,3 až 1,1 litra nafty na 100 kilometrov podĝa
NEDC. Fascinujúce, však?
Priestoru za volantom aj v druhom rade je na rozdávanie a posádka má k dispozícii všetky najmodernejšie asistenĆné systémy, luxus aj prestíž, ktorú si
užívate najviac, keĈ sa presúvate potichu.

1"-/&-/3"+ľѾ

Skúsme najprv štatistiku: 90 percent všetkých
jázd je kratších než 50 kilometrov, 96 percent všetkých jázd je kratších než 100 kilometrov a 99 percent jázd je kratších než 400 kilometrov. Neveríte? Skúste si nainštalovaķ do smartfónu aplikáciu
EQ Ready a zistíte, nakoĝko ste pripravení prejsķ na
elektromobilitu. ZvyĆajne to býva oveĝa viac, ako si
myslíte. Tak ako, koĝko vám vyšlo? Už si pozeráte
v showroome modely s oznaĆením EQ Power? Myslíme, že áno. Ó
"51ѹ',Ť+Ѹ ,1,ѹ&*)"/
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RelaxaĆné
úĆinky EQC
Hoci je āisto elektrický model Mercedes-Benz EQC
na trhu už nejaký āas, stále prekvapuje
svojou inovatívnou výnimoānosŎou...

25
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Je to úplne
iný pocit než
v spaĝovacom
aute. NiĆ vás
nevyrušuje, z celej jazdy máte
príjemný dojem.
Podobný zážitok
mali aj ĝudia,
ktorým som EQC
ukazoval.

A

mbasádormi podujatí, znaĆiek
a výrobkov sú väĆšinou známe
osobnosti. ZnaĆka Mercedes-Benz
je natoĝko silná a inovatívna, že
ich má dokonca dvoch. Okrem
známeho moderátora Mateja Sajfu Cifru je ním
aj novinár, podnikateĝ, populárny youtuber a jeden z TOP 20 influencerov na Slovensku podĝa
renomovaného magazínu Forbes - Draho Piok.
Ako poĆas nášho stretnutia priznáva, testovanie
EQC, prvého Ćisto elektrického modelu striebornej hviezdy, si doslova vychutnával. Dôvodom bol aj fakt, že ticho v kabíne poĆas jazdy
malo naĥho lieĆivé úĆinky, kvôli Ćomu väĆšinou
jazdil bez zapnutého rádia – aby mohol poĆas
jazdy v pokoji relaxovaķ a kochaķ sa okolím. „Je
to úplne iný pocit než v spaĝovacom aute. NiĆ
vás nevyrušuje, z celej jazdy máte príjemný dojem. Podobný zážitok mali aj ĝudia, ktorým som
EQC ukazoval,“ vysvetĝuje Draho. Zároveĥ poznamená, že sa mu páĆi aj samotný ekologický
faktor vozidla na dopad emisií v meste, vĈaka
ktorému sa sám cítil omnoho „zelenšie“.

-1&*û)+-/"3û!7(

PoĆas testovania jazdil na spevnenej, ale aj
nespevnenej vozovke. Tu sa ukázala výhoda

26

pohonu všetkých štyroch kolies, ktorý je tu
vôbec prvýkrát tvorený dvojicou elektrických
motorov, nie klasickým kardanom, ako je to
vo všetkých ostatných modeloch znaĆky
Mercedes-Benz. „Vyskúšal som si to najmä
poĆas zimy na snehu, Ćo bola urĆite zábava. EQC má však jeden faktor, na ktorý musíte poĆas jazdy myslieķ. Tým je jeho hmotnosķ, Ćiže nejaký „ķažký off-road“ - to urĆite
nie. Zvládne však úplne bežné prejazdy prírodou.“ Na EQC nakoniec najazdil vyše 10-tisíc
elektrických kilometrov a ako zdôrazĥuje, nauĆil sa jednu vec: pred tým, než takto dlhodobo používal elektromobil, bol presvedĆený, že
jeho prevádzka je zložitejšia a neustále treba
myslieķ na nabíjanie. Zistil však, že realita je
úplne iná - auto staĆí nabiķ len raz za pár dní
a aj presuny po Slovensku sú vĈaka súĆasnému pokrytiu nabíjacími stanicami bezproblémové. „Navyše Ćasom mi pripadalo úplne
prirodzené si „daķ auto do zásuvky“ a podobne, ako smartfón si ho nabiķ poĆas noci.“ Draho prezrádza, že najĆastejšie auto nabíjal poĆas noci v garáži, keĈže „chrbtová sieķ“ pre
elektromobily je domáca, na klasické nabíjanie cez noc, vĈaka Ćomu možno vždy ráno
vyraziķ na cestu s plnou batériou - a hlavne -
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„

V zásade si musíte urĆiķ priority. Elektrické auto
je skvelý spoloĆník do mesta a okolia. Je tiché,
jednoducho sa používa a je svižné.

za pár eur. Konkrétne, v prípade EQC ho plné
nabitie stálo približne 10 eur, Ćo je na 400 kilometrov veĝmi slušná cena.

+&(û1+6")"(1/,*,&)

Na otázku, v Ćom on vidí hlavný benefit pri rozhodovaní sa pre elektrický model
vozidla na úkor klasického pohonu, sa najskôr zamyslí a následne vysvetĝuje: „V zásade si musíte urĆiķ priority. Elektrické auto
je skvelý spoloĆník do mesta a okolia. Je tiché, jednoducho sa používa a je svižné. Ak
nerobíte každý týždeĥ tisíce kilometrov, bez
problémov sa môžete zaĆaķ pozeraķ po takomto aute. StaĆí maķ v dome alebo pri parkovacom mieste možnosķ dobíjania a v tom
prípade máte vyhrané. Auto je z hĝadiska prevádzkových nákladov lacnejšie, tichá
jazda je extrémne návyková. Taktiež sa dá

predpokladaķ, že elektrické autá budú maķ
aj na Slovensku urĆité výhody - oproti klasickým vozidlám so spaĝovacím motorom.
A navyše - ak niekto hĝadá špiĆkový elektromobil bez kompromisov, EQC je unikátom vo
svojej kategórii. Má viacero systémov, ktoré
konkurencii chýbajú, ale hlavne, je to Mercedes telom, dušou a teda aj vyhotovením,
materiálmi a spracovaním.“ Draho je všeobecne veĝkým priaznivcom motorových vozidiel a podĝa jeho slov mu takmer každé
má Ćo povedaķ. Tak klasický osemvalec, ako
aj každodenný život s elektromobilom. Ako
však dodáva na záver, po testovaní EQC mu
predsa bude chýbaķ jedna vec: „Elektrické
autá majú úžasný rozbeh, ktorý je okamžitý.
A ak má auto vyše 400 koní a pohon oboch
náprav, je radosķ obĆas ukázaķ, Ćo vie...“ Ó

Zažite svoje leto plné
slobody, myslite na
budúcnosŎ a získajte
mimoriadne zvýhodnenie od Mercedes-Benz
vo výške щсссڬna
novú EQC s elektrickým
pohonom!
Zvýhodnenie sa týka vozidiel na priamy odber.
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Úspešný projekt:
#HviezdyNazivo
Nik nemohol āakaŎ, že sa kvôli vzniknutej neoāakávanej
mimoriadnej situácii na niekoīko týždĵov takmer pozastavil
život. ZvlášŎ ten automobilový...

S

lovo takmer sme použili zámerne,
pretože aj napriek zrušeniu jarných
autosalónov v Ženeve Ći v Bratislave,
prišla spoloĆnosķ Mercedes-Benz
Slovakia s ojedinelým projektom. Aby
klienti a priaznivci znaĆky neboli o niĆ ukrátení, pristúpila k bezpeĆnej realizácii progresívneho a exkluzívneho online predstavenia kĝúĆových vlastností, inovácií svojich noviniek,
pomocou sociálnych sietí. O akýsi malý
polhodinový „virtuálny autosalón“ znaĆky
Mercedes-Benz, nazvaný #HviezdyNazivo, sa

28

tak postarali jej dvaja ambasádori – populárni
influenceri Matej Sajfa Cifra a Drahomír
Piok. Sajfa cez instagramovú stránku
www.instagram.com/sajfa/ a Draho zase cez
www.instagram.com/draho/. Navyše, predstavenia atraktívnych modelov bolo a je stále možné
vidieķ aj na facebookovej stránke Mercedes-Benz
Slovakia www.facebook.com/MBSlovakia, alebo na stránke Youtube, na adrese www.youtube.
com/mercedesbenzslovakia. Diváci zároveĥ poĆas predstavenia mohli klásķ otázky, na ktoré dostávali fundované odpovede.
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Aby klienti a priaznivci znaĆky neboli o niĆ ukrátení, pristúpila
k bezpeĆnej realizácii progresívneho a exkluzívneho online
predstavenia kĝúĆových vlastností, inovácií svojich noviniek,
pomocou sociálnych sietí.

„Naším prvoradým zámerom bolo pútavou
formou predstaviķ tisícom priaznivcov znaĆky
Mercedes-Benz naše jedineĆné modely vozidiel.
Aj preto sme elektrické EQC, GLE kupé, nový
model GLB, novú Triedu A Plug-in hybrid, Ći
nový model GLA vĈaka produktovému expertovi znaĆky Petrovi KrajĆímu a dvom populárnym
a verejnosķou sledovaným ambasádorom našej
znaĆky priniesli takouto atraktívnou a na Slovensku doposiaĝ nerealizovanou virtuálnou online formou tisíckam našich zákazníkov a priaznivcov komfortne, pohodlne a bezpeĆne do ich
domácností,“ uviedla na margo úspešného
projektu Ingrid Drozd JaneĆková, manažérka
marketingu a komunikácie spoloĆnosti
Mercedes-Benz Slovakia. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ
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Goodbye, sir Stirling...
Hviezda pretekárskeho tímu Mercedes-Benz poāas sezóny 1955
a taktiež veīvyslanec znaāky Mercedes-Benz, sir Stirling Moss,
zomrel vo veku 90 rokov, v nedeīu 12. apríla 2020.

M

edzi najväĆšie úspechy, ktoré Stirling Moss dosiahol pre
striebornú hviezdu, patrí jednoznaĆne celkové víķazstvo
pretekov Mille Miglia v absolútne rekordnom Ćase a víķazstvo na Veĝkej
cene Anglicka, ktoré bolo aj jeho prvou výhrou
na pretekoch formuly 1.

*þ1+Ư %тссс*ľŐ

Presne o 7.22 hodine, 1. mája 1955, vyrazil
v talianskej Brescii smerom na Rím strieborný
Mercedes-Benz 300 SLR (W 196 S), so symbolickým Ćerveným Ćíslom „722“. Stirling Moss
a jeho spolujazdec Denis Jenkinson sa vyda30

li na jedny z najķažších cestných pretekov na
svete - Mille Miglia. Nakoniec, po absolvovaní
1 000 míĝ (1 597 km) cez Taliansko dokázali
zdolaķ 520 súperiacich posádok a po 10 hodinách, 7 minútach a 48 sekundách prísķ do cieĝa v Brescii.
A nielen to. VĈaka dosiahnutej neuveriteĝnej priemernej rýchlosti 157,65 km/h, sa nimi
dosiahnutý Ćas už na týchto cestných pretekoch nepodarilo nikomu nikdy prekonaķ. Ako
sa neskôr Moss vyjadril: „Bola to moja najvýznamnejšia výhra… Žiadne iné vozidlo na
svete nám neposkytovalo možnosķ dosiahnuķ
takúto obrovskú rýchlosķ. Iba Mercedes-Benz
mohol postaviķ takéto vozidlo.“
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„

Moss patril k najlepším jazdcom svojej doby. Za svoje zásluhy
mu kráĝovná Alžbeta II. udelila v roku 1959 Rad britského
impéria „The Most Excellent Order of the British Empire“.
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Moss patril k najlepším jazdcom svojej
doby. Za svoje zásluhy mu kráĝovná Alžbeta II. udelila v roku 1959 Rad britského impéria „The Most Excellent Order of the British
Empire“. O dva roky neskôr bol stanicou BBC
Sport vyhlásený za osobnosķ roka. V roku
2000 bol povýšený do šĝachtického stavu
a získal titul Knight Bachelor. Odvtedy mohol používaķ meno sir Stirling. So svetom motošportu bol spätý po celý život. Po skonĆení
úspešnej aktívnej kariéry sa stal ambasádorom znaĆky Mercedes-Benz a aktívne sa
zúĆastĥoval na rôznych historických podujatiach motoristického športu. Posledný raz exhibiĆne jazdil na svojom SLR 300 ako 85-roĆný na „automobilovej Nirváne“ - festivale
Goodwood v anglickom West Sussexe.
Sir Stirling Moss, považovaný za najlepšieho jazdca formuly 1, ktorý nezískal majstrovský titul, sa o. i. vyjadril: „Vždy som bol
hrdý na to, že som bol súĆasķou rodiny
Mercedes-Benz.“ O tom, že toto výnimoĆné spojenie bolo vzájomné, svedĆí aj fakt, že
v roku 2009 Mercedes-Benz na jeho poĆesķ
vyrobil limitovanú edíciu 75 kusov modelu

Mercedes-Benz McLaren SLR Stirling Moss,
ktorého dizajn bol inšpirovaný autom, na ktorom Brit jazdil práve v roku 1955… Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ&*)"/
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Syntéza
výnimoĆnosti

Najnovším výsledkom spolupráce medzi Mercedes-AMG
a Cigarette Racing Team je netuctová dvanásta edícia,
zhmotnená do nového ālnu 59’ Tirranna AMG Edition
a vozidla Mercedes-AMG G 63 Cigarette Edition.
32
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E

xkluzívny Ćln 59’ Tirranna AMG Edition je napriek
svojej dęžke 18 m a šírke trupu 4,2 m mimoriadne
agilný, za Ćo vĈaĆí najmä odĝahĆenej konštrukcii.
Jej odnímateĝná strecha je vyrobená výluĆne z uhlíkových vlákien. VĈaka tomu sa znížilo ķažisko a Ćln
je tak lepšie ovládateĝný. Uhlíkové vlákna boli použité aj pri
konštrukcii celej paluby, priĆom trup a paluba boli vyrobené
z optimalizovaného kompozitného laminátu s jadrom z PVC.
ąln disponuje šiestimi 4,6-litrovými preplĥovanými závesnými V8 motormi Mercury Racing 450R, z ktorých každý jeden
prenáša na hnací hriadeĝ výkon 450 koní. Celkový impozantný výkon motorov predstavuje 2 700 koní, pomocou ktorého je garantovaná maximálna rýchlosķ takmer 130 km/h.
ąln disponuje komfortným priestorom pre 26 osôb. Svojou
priestrannosķou a výkonom tak pripomína športovo-luxusnú
jachtu. Redukciu jeho kolísania až o 80 percent zabezpeĆuje
gyroskopický stabilizátor, priĆom manévrovanie uĝahĆujú aj
dokormidlovacie zariadenia.

ť0,&3Ư(,*#,/1

Interiér kabíny Ćlna je v stredomorskej kombinácii béžovej
farby macchiato a tmavomodrej farby. Z hĝadiska dizajnu zaujme vpredu sa nachádzajúca kalifornská kráĝovská posteĝ, ako
aj priestranná kúpeĝĥa so samostatnou sprchou. ąalúnenie
kabíny je zhotovené z kvalitnej ruĆne zošívanej kože. Luxusné poķahové látky na hornej palube dokážu odrážaķ až 30 %
tepla. Zábavu zabezpeĆuje ozvuĆovací systém Cigarette Pure
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Neoddeliteĝnou súĆasķou edície je aj model Mercedes-AMG
G 63 Cigarette Edition so svojím luxusným, Ćistým, a zároveĥ
zmyselne nadĆasovým dizajnom a výnimoĆnou motorizáciou.

Plus s 29 reproduktormi, ponúkajúci vĈaka výkonu 5 200 W
vynikajúcu kvalitu zvuku na celej palube. Zadná Ćasķ - vĈaka letnej kuchynke s grilom, umývadlom, pracovnou plochou
a úložným priestorom - poskytuje priestor aj na vonkajšie varenie. Pôsobivý je aj digitálny ovládací systém Ćlna, pomocou
ktorého možno mnohé jeho funkcie ovládaķ kdekoĝvek na palube prostredníctvom iPadu.

v tmavomodrej koži napa odkazuje podobne, ako aj farba kože
interiéru, na Ćln 59’ Tirranna AMG Edition. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ&*)"/
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Neoddeliteĝnou súĆasķou edície je aj model Mercedes-AMG
G 63 Cigarette Edition so svojím luxusným, Ćistým, a zároveĥ
zmyselne nadĆasovým dizajnom a výnimoĆnou motorizáciou.
Táto nadĆasová ikona dosahuje kombinovanú spotrebu paliva
13,3 - 13,1 l/100 km a kombinované emisie CO2 304-299 g/
km. Dynamický výkon garantuje silný 4,0-litrový motor V8
biturbo s výkonom 430 kW (585 k), s náhonom na všetky kolesá s dôrazom na zadnú nápravu (40:60) s troma uzávierkami diferenciálu. Podvozok AMG RIDE CONTROL s adaptívnym nastaviteĝným tlmením pracuje plnoautomaticky a je
elektronicky riadený. Vozidlo je vybavené 22-palcovými kovanými diskami s dizajnom krížových lúĆov, ktoré majú zlaté zvýrazĥujúce prvky na nábojoch a ráfikoch kolies, balíkom
AMG Night, tmavo pochrómovanou maskou chladiĆa AMG,
predným ochranným oblúkom, boĆnými nástupnými lištami
v matnej Ćiernej farbe, ako aj logami vozidla vo vysokolesklej
Ćiernej farbe. Volant AMG Performance z uhlíkových vlákien
34
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Sprintery pre záchranárov
SpoloānosŎ RZP, a. s., rozšírila svoj vozový park o 10 nových sanitiek
Mercedes-Benz Sprinter. Nové sanitky majú nadstavby od spoloānosti
AMZ-KUTNO a sú vybavené najmodernejšími prístrojmi.

Na

základe dlhoroĆných skúseností s výrobou úžitkových
vozidiel dokáže spoloĆnosķ
Daimler AG predpripraviķ
klientovi vozidlo na akúkoĝvek potrebnú prestavbu už priamo z výroby. Toto je aj prípad nových sanitiek Mercedes-Benz Sprinter pre spoloĆnosķ RZP, a. s. Základom nových moderných
sanitiek sú vozidlá Mercedes-Benz Sprinter
316 CDI 3665 so štandardnou dęžkou, vybavené radovým štvorvalcovým vznetovým motorom s objemom 2 143 cm3 s výkonom 120 kW
(163 k) a so 6-rýchlostnou manuálnou prevodovkou. SúĆasķou výbavy sú bezpeĆnostné systémy
ABS, EBD, ESP, ASR, airbagy a pohodlie pacienta zvyšuje klimatizácia aj teplovzdušné elektrické dodatoĆné kúrenie.

„Sprinter má vinuté pružiny, jeho komfort
oproti iným vozidlám je neporovnateĝný a veĝmi
podstatný je aj vnútorný priestor, ktorý poskytuje,“ opisuje kĝúĆové vlastnosti nových vozidiel
Sprinter MUDr. Peter Herman, ktorý je súĆasķou tímu RZP, a. s. Ako dodáva, vozidlá Sprinter
poskytujú zvýšený komfort nielen posádke, ale

najmä samotnému pacientovi. „Viac priestoru
znamená viac komfortu aj pre pacienta. Vozidlá
Sprinter poskytujú bohatý pracovný priestor.
Napríklad tlakové nádoby sú umiestnené mimo
pacientskej zóny,“ hovorí MUDr. Herman. Všetky prístroje, vybavenie a medikamenty sú upevnené, aby v prípade nehody nikoho neohrozili.
„Dvierka na odkladacích priestoroch a poliĆkách sú priehĝadné, aby sme sa v prípade potreby vedeli rýchlo orientovaķ. Z prístrojového vybavenia je tu to najmodernejšie, Ćo v súĆasnosti
na trhu je, napríklad špiĆkový pĝúcny ventilátor
od firmy Weinmann, ktorý umožĥuje regulovaķ
frakciu kyslíka a má tiež asistované ventilaĆné
režimy,“ vysvetĝuje MUDr. Herman. Nadstavby realizovala poĝská firma AMZ-KUTNO na základe požiadaviek spoloĆnosti RZP, a. s. „Táto
spolupráca sa nám osvedĆila, keĈ sme potrebovali upraviķ niektoré drobnosti, vždy to vyriešili a zmenili podĝa našich požiadaviek,“ hovorí
MUDr. Herman. Jeho slová potvrdzuje aj predajca Radoslav Kodrík: „Musíme vyzdvihnúķ profesionalitu a prístup, ktorý preukázali poĆas celého procesu obidve spoloĆnosti.“ Ó
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MUDr. Herman:
„Viac priestoru
znamená viac
komfortu aj pre
pacienta. Vozidlá
Sprinter poskytujú
bohatý pracovný
priestor. Napríklad
tlakové nádoby sú
umiestnené mimo
pacientskej zóny.“
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NOVÁ DIMENZIA
DOPRAVY

Úspech modelu Mercedes-Benz Vito je založený na preverenej
všestrannosti, flexibilite a vyváženom pomere jeho ceny a výkonu.
A to prichádza na trh v ešte atraktívnejších verziách...

36
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Modernizácia
je tak na modeli
eVito Tourer,
ako aj na dieselových pohonoch
viditeĝná vo
forme noviniek
v oblasti infotainmentov, asistenĆných systémov
a dizajnových
vylepšení.

N

ajdôležitejším prvkom modernizácie modelu Vito je eVito Tourer, ktorý dosahuje kombinovanú spotrebu
elektriny 26,2 kWh/100 km (podĝa NEDC) pri nulových kombinovaných emisiách CO2 s elektromotorom s vysokým
krútiacim momentom a dojazdom 421 kilometrov. Jednoducho, pri jeho tvorbe bola zadefinovaná nová dimenzia dopravy, zodpovedajúca požiadavkám na funkĆnosķ a variabilitu v oblasti
prepravy osôb (napr. hotelovej kyvadlovej dopravy, dopravy vo veĝkopriestorovom taxi alebo vozidla služby zdieĝanej jazdy).
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Elektrický pohon eATS poskytuje novému modelu výkon 150 kW (204 k) a rozbehne vozidlo na
maximálnu rýchlosķ 140 km/h (na želanie zákazníka možnosķ úpravy až na 160 km/h). Akumulátor transportéra eVito Tourer s kapacitou 90 kWh
možno vĈaka maximálnemu nabíjaciemu výkonu 110 kW na rýchlonabíjacej stanici nabiķ z 10 na
80 percent za menej ako 45 minút! Elektromotor,
prevodovka s pevným prevodovým pomerom, chladiaca sústava, ako aj výkonová elektronika tvoria kompaktnú jednotku. Energia sa ukladá do lítium-iónového akumulátora, efektívne uloženého
v priestore podlahy, Ćo tomuto modelu umožĥuje vytvoriķ rovnaký prepravný priestor, aký ponúkajú verzie s naftovým motorom. Efektívny a komfortný spôsob jazdenia zvýrazĥuje aj nová funkcia
v eVito Tourer - stupeĥ rekuperácie DAUTO. Podĝa
motta „jazdiķ predvídavo a šetriķ energiu“ sa prepoja informácie bezpeĆnostných asistentov a intenzi-

ta rekuperácie sa v reálnom Ćase prispôsobí situácii. Toto úĆelné vozidlo, jazdiace lokálne bez emisií
si možno objednaķ v dvoch rozliĆných dęžkach: buĈ
ako variant s celkovou dęžkou 5 140 milimetrov,
alebo ako extra dlhú verziu s dęžkou 5 370 milimetrov, priĆom sa do interiéru zmestí až 9 sedadiel, alebo sedadlá môžu byķ variabilne osadené v polohe
„tvárou v tvár“. Ako jediný model vo svojej triede
sa Vito ponúka, s dvoma rázvormi a s troma systémami pohonu. S prípustným zaķažením na úrovni
1 369 kg sa nachádza Vito na špiĆke - v rámci svojej triedy - v oblasti užitoĆného zaķaženia.
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Modernizácia je tak na modeli eVito Tourer, ako
aj na dieselových pohonoch viditeĝná vo forme noviniek v oblasti infotainmentov, asistenĆných systémov a dizajnových vylepšení. Zaujímavou novinkou
je vzduchové pruženie AIRMATIC, urĆené špeciálne pre modely Vito, eVito Tourer, Trieda V a EQV, Ći
radarový tempomat DISTRONIC, vrátane aktívneho
asistenta brzdenia. Vozidlo možno na želanie vybaviķ aj množstvom asistenĆných systémov, akými sú napr. aktívny asistent parkovania, asistent
sledovania mītveho uhla a asistent udržiavania
v jazdnom pruhu, Ći elektronickým spätným zrkadlom, zobrazujúcim zábery z kamery umiestnenej na vnútornej strane zadného skla. Na želanie
klientov môže byķ dodaný aj systém PRE-SAFE,
ochraĥujúci cestujúcich pri hroziacom náraze zozadu, Ći podpora vo forme balíka digitálnych služieb Mercedes PRO, ktoré sú nápomocné pri zvyšovaní efektívnosti, hospodárnosti a monitorovaní
autoparku. Apropo, služby…
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Elektrický pohon eATS poskytuje novému modelu
výkon 150 kW (204 k) a rozbehne vozidlo
na maximálnu rýchlosķ 140 km/h (na želanie
zákazníka možnosķ úpravy až na 160 km/h).
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Balík s pridanou hodnotou „Digitálny manažment eVan“ obsahuje dve služby: služba „Manažment nabíjania s ovládaním na diaĝku“ umožĥuje temperovanie vozidiel ešte pred zaĆiatkom
jazdy, aby bolo na zaĆiatku jazdy k dispozícii plné
nabitie akumulátora. Pomocou aplikácie
Mercedes PRO connect môže vodiĆ na diaĝku naprogramovaķ Ćas odjazdu a spôsob, akým má byķ
vozidlo temperované. Druhá - služba Mercedes
PRO Inteligentný manažment nabíjania (momentálne dostupná len v Nemecku) umožĥuje manažérom autoparku zabrániķ nabíjacím špiĆkám
alebo ich aspoĥ zredukovaķ a optimalizovaným výkonom napájania šetriķ náklady.
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Modernizáciou modelu sa rozšírila aj ponuka
v oblasti infotainmentov. Nový model Vito pri všetkých možnostiach rádia stavil na príjem digitálneho rádia (DAB+). Rádio Audio 10 okrem toho
disponuje aj rozhraním Bluetooth® s funkciou
hlasitého hovoru, ktoré možno použiķ aj na streamovanie hudby. Chytrý telefón možno nabíjaķ prostredníctvom rozhrania USB. Nové infotainmenty
Audio 30 a Audio 40 disponujú 7-palcovým dotykovým displejom s integráciou chytrého telefónu
40

prostredníctvom Apple CarPlay™
a Android Auto™. V prípade systému Audio
40 možno ovládaķ aj integrovaný navigaĆný systém prostredníctvom obrazovky. V kombinácii
s Mercedes PRO connect je prvýkrát k dispozícii
v úžitkovom vozidle Vito navigácia s aktuálnymi
informáciami o premávke. Obrazovka má aj Ĉalšiu funkciu: v prípade systémov Audio 30 a Audio
40 slúži aj ako monitor pri zvolení 180-stupĥovej
cúvacej kamery, ktorá zaznamenáva oblasķ premávky za vozidlom Vito. KeĈže obrazové signály
cúvacej kamery sa teraz prenášajú digitálne, obraz je ostrejší ako kedykoĝvek predtým.

,3ğ*,1,/6

Nie je to len nové elektrické eVito Tourer, ale
technologickými zmenami a vylepšeniami si prešla nová, efektívna a výkonná generácia dieselových štvorvalcových motorov z rodiny motorov
OM 654. K dispozícii je pre všetky varianty úžitkového vozidla Mercedes-Benz Vito s náhonom
na zadné kolesá. Klienti tak majú na výber štyri výkonnostné stupne motorov, ktoré na príklade napr. skriĥovej dodávky Vito sú: Vito 110 CDI
s výkonom 75 kW (102 k), krútiacim momentom
270 Nm a kombinovanou spotrebou paliva 6,5 –
6,4 l/100 km (pri kombinovaných emisiách CO2
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172 – 169 g/km; podĝa NEDC); Vito 114 CDI s výkonom 100 kW (136 k), krútiacim momentom
330 Nm a kombinovanou spotrebou paliva 6,6 –
5,8 l/100 km (pri kombinovaných emisiách CO2
173 – 154 g/km; podĝa NEDC); Vito 116 CDI s výkonom 120 kW (163 k), krútiacim momentom
380 Nm a kombinovanou spotrebou paliva 6,4 –
5,8 l/100 km, (pri kombinovaných emisiách CO2
169 – 156 g/km; podĝa NEDC) a nakoniec Vito
119 CDI s výkonom 140 kW (190 k) a krútiacim
momentom 440 Nm a kombinovanou spotrebou
paliva 6,4 – 5,8 l/100 km, (pri kombinovaných
emisiách CO2 169 – 154 g/km; podĝa NEDC).
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Navyše pre Vito Tourer a Vito Mixto s registráciou ako osobné motorové vozidlo model Vito
124 CDI s výkonom 176 kW (239 k), krútiacim
momentom 500 Nm a kombinovanou spotrebou
paliva 6,4 – 6,3 l/100 km (pri kombinovaných
emisiách CO2 168 – 166 g/km; podĝa NEDC), má
pri jeho akceleraĆnej fáze – ku krútiacemu momentu 500 Nm – krátkodobo k dispozícii ako zvýšený krútiaci moment Ĉalších 30 Nm. Model Vito
124 CDI tak zrýchĝuje z 0 na 100 km/h za 7,9 sekundy a jeho maximálna rýchlosķ je 210 km/h.
Nová generácia motorov tak prispela k výraznej
úspore spotrebovaného paliva, a to - napr. v prípade nového modelu Vito 119 CDI v porovnaní
s predchádzajúcim modelom – na úrovni približne 13 percent! Prispeli k tomu viaceré vylepšenia
a opatrenia, ako napr. vysokotlakové a nízkotlakové spätné vedenie spalín vrátane chladenia; použitie oxidaĆného katalyzátora spalín nafty (DOC) na
znižovaní emisií oxidu uhoĝnatého (CO) a nespálených uhĝovodíkov (HC); aplikácia filtra pevných
Ćastíc s funkciou katalyzátora SCR (sDPF); vyu-

žitie katalyzátora SCR na zníženie emisií oxidov
dusíka - na tento úĆel sa pred sDPF do spalín primieša amoniak v podobe média AdBlue®, Ći v koneĆnom rade aj prídavný katalyzátor, pracujúci na
báze katalytickej selektívnej redukcie (SCR) s katalyzátorom oxidácie amoniaku (ASC) vo výfukovej sústave.
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V kombinácii s novou generáciou motorov OM
654 je Mercedes-Benz Vito sériovo vybavený náhonom na zadné kolesá – na želanie aj stálym náhonom na všetky kolesá 4x4. Dokáže sa tak pohybovaķ s ĝahkosķou po najrôznejších terénoch,
priĆom jeho výška nepresahuje hranicu dvoch
metrov. Nestráca tým praktickosķ pri každodennom používaní a do všetkých súĆasných garáží,
parkovacích domov, podzemných garáží a umývacích zariadení vojde bez problémov. Okrem toho
je úžitkové vozidlo Vito, ako variant s náhonom
na predné kolesá, dostupné aj so základným motorom z rodiny motorov OM 622. Ide o kompaktné
štvorvalcové motory so zdvihovým objemom 1,7 l
a výkonom 75 kW (Vito 110 CDI, s kombinovanou spotrebou paliva 6,5 – 6,4 l/100 km a s kombinovanými emisiami CO2 172 – 169 g/km; podĝa
NEDC) Ći 100 kW (Vito 114 CDI, s kombinovanou spotrebou paliva 6,5 – 6,4 l/100 km a s kombinovanými emisiami CO2 172 – 168 g/km; podĝa
NEDC). Tie sú zabudované naprieĆ a kombinované
so šesķstupĥovou prevodovkou s ruĆným radením.
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Nie je to len
nové elektrické
eVito Tourer,
ale technologickými zmenami
a vylepšeniami
si prešla nová,
efektívna a výkonná generácia
dieselových
štvorvalcových
motorov z rodiny
motorov
OM 654.
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Po prvý raz je pre všetky varianty modelu Vito
s náhonom na zadné kolesá k dispozícii mimoriadne komfortná a efektívna automatická prevodovka s meniĆom 9G-TRONIC. Doposiaĝ bola vyhradená iba pre model Vito Tourer a nahradila tak
prevodovku 7G-TRONIC. PrepínaĆom DYNAMIC
SELECT sa dajú navoliķ jazdné programy Komfort
a Šport. Okrem toho je možné preraĈovaķ v režime s ruĆným radením radiacimi páĆkami DIRECT
SELECT na volante.
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Paleta nových asistenĆných systémov, nová generácia motorov robia model Vito ešte atraktívnejším. Oprávnene - nerobí žiadne kompromisy týkajúce sa prevádzkových nákladov, Ći nízkych emisií
a aj tým patrí oprávnene a bez pochýb k tomu najlepšiemu, Ćo v danom segmente existuje… Ó
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ZOLTÁN LÁNYI

ZOLTÁN LÁNYI:

„NIE SME TAKÍ
BOHATÍ, ABY SME
KUPOVALI LACNÉ
VOZIDLÁ“
Jednou z úspešných a rastúcich spoloĆností, podnikajúcich na
trhu špedície a autodopravy, je aj ŠPED-INPEX, s. r. o., ktorej
vozový park „chráni“ trojcípa strieborná hviezda...
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poloĆnosķ na slovenskom trhu pôsobí
deväķ rokov. Za tento Ćas sa jej podarilo pevne etablovaķ v oblasti špedície a cestnej prepravy tovarov – vykonávanej v rámci celej Európy. Vidieķ
to aj na jej vlastnom, postupne sa rozširujúcom vozovom parku, ako aj v spolupráci s vyše
tridsiatimi zmluvnými dopravcami. „Pôvodne som pod názvom Šped-Impex - Zoltán Lányi podnikal sám, ako živnostník. Neskôr, keĈ
sa naskytla šanca rozvoja a rastu, spojil som
sa s Michalom Baranom a spoloĆne sme v roku
2011 založili spoloĆnosķ ŠPED-INPEX,“ približuje zaĆiatky firmy jej spolumajiteĝ Zoltán
Lányi. SpoloĆnosķ sa momentálne zameriava
na dve sféry podnikania: dopravnú, ktorú vedie Zoltán Lányi - lokalizovanú v Nitre, a špediĆnú, ktorú vedie Michal Baran - lokalizovanú v Trebišove.
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Sústredenie autodopravy do Nitry charakterizujú obaja majitelia ako prirodzené. Nachádza sa v blízkosti Trnavy, Bratislavy, ako aj
veĝkých priemyselných parkov a je tiež bližšie k Rakúsku, MaĈarsku a trhu EÚ. „Síce jazdíme v rámci celej EÚ, ķažiskovými destináciami našej prepravy sú Taliansko a Nemecko,“

vysvetĝuje Zoltán Lányi. ŠPED-INPEX v rámci vlastného vozového parku disponuje flotilou
dvoch plachtových a šiestich skriĥových úžitkových vozidiel Mercedes-Benz Sprinter, priĆom „na ceste“ je Ĉalší nový plachtový Sprinter. Nejde však o definitívny poĆet. SpoloĆnosķ
plánuje rozvíjaķ svoj dopravný potenciál a aj
preto pracujú na získaní k doterajšiemu certifikátu na prevoz špeciálneho nebezpeĆného tovaru (ADR) aj Ĉalšieho - na prevoz liekov
a zdravotníckeho materiálu. A nielen to. V pláne majú postupne rozšíriķ svoju „hviezdnu“
flotilu vozidiel aj o nákladné ķahaĆe. „Snažíme
sa rozumne stabilizovaķ podnikanie Ĉalšími
Ćinnosķami, disponujúcimi potenciálom rozvoja a rastu. Rovnako ako aj trh – potenciál vidíme v Škandinávii a vo väĆšom zastúpení prepráv na francúzskom trhu. Zároveĥ plánujeme
rozšíriķ flotilu vozidiel o klimatizované, chladiarenské Sprintery a o nákladné Mercedesy.
Viete, diverzifikácia portfólia našich zákazníkov sa odráža aj v ich požiadavkách a podmienkach spolupráce, napr. aj vo forme našej
schopnosti zabezpeĆenia celého balíka dopravných služieb, nielen expresnej prepravy pomocou Sprinterov.“ Jeho slová dopęĥa spolumajiteĝ Michal Baran, podĝa ktorého sú Ĉalším
z cieĝov firmy aj logistické služby a posilne43
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MICHAL BERAN A ZOLTÁN LÁNYI.

nie špedície aj v rámci nitrianskeho regionálneho pôsobenia. Ako dodal: „Možno vyzniem
neskromne, ale ide nielen o našu ambíciu, ale
aj reálny predpoklad, sa postupne staķ jednou
z najväĆších slovenských firiem v oblasti dopravy a špedície. Tak, aby sa poĆet našich zamestnancov zo súĆasných 50 zvýšil na sto.
A tomu bude nevyhnutné prispôsobiķ aj vozový park…“
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To, že v spoloĆnosti ŠPED-INPEX je vozový park zastúpený výhradne vozidlami znaĆky Mercedes-Benz, nie je náhoda. Zoltán Lányi
túto znaĆku používal už ako živnostník. Neskôr,
poĆas rozbehu firmy, dal aj na rady a skúsenosti svojich známych, ktorí zaĆínali podnikaķ
s Mercedesom, neskôr vyskúšali iné znaĆky, aby sa nakoniec, opäķ vrátili k Mercedesu.
„Dnes, po deviatich rokoch môžem konštato44
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Dnes, po deviatich
rokoch môžem
konštatovaķ,
že Mercedes je
najlepšou voĝbou.
Žiadna znaĆka nemá
takú servisnú sieķ
a také kvalitné služby.

vaķ, že Mercedes je najlepšou voĝbou. Žiadna
znaĆka nemá takú servisnú sieķ a také kvalitné služby. My spolupracujeme so zastúpením
v Nových Zámkoch a poviem vám na rovinu,
podĝa mĥa ide o najlepšie zastúpenie znaĆky
Mercedes-Benz na Slovensku. Nielen predajné,
ale najmä servisné. Ich prístup, promptnosķ,
ochota a kvalita služieb je to, vĈaka Ćomu
s nimi nemáme len obchodné, ale už aj priateĝské vzķahy,“ vysvetĝuje Zoltán Lányi, priĆom dodáva, že to dnes už nie je vo sfére podnikania a obchodu až také bežné. „Napriek
tomu, že sa hovorí, že vozidlá tejto znaĆky sú
cenovo „posadené“ o Ćosi vyššie než ich konkurencia, nie sme takí bohatí, aby sme si kupovali lacné vozidlá. StaĆí, pokiaĝ si spoĆítate
Ćo len náklady životného cyklu pri inej znaĆke
a zistíte, že to tak nie je. Taktiež je neporovnateĝné, Ći po štyroch rokoch odpredávate stále
„fachĆiaci“ a spoĝahlivý Sprinter, alebo vozidlo
inej znaĆky, ktoré je v porovnaní s ním „zodraté“ a pomaly nepredajné za normálnu cenu.“
Zoltán Lányi je pritom Mercedes pozitívny aj
v rámci osobných vozidiel, pretože jazdí na
modeli CLS 350 CDI 4MATIC Shooting Brake,
a predtým aj na Triede A, C, modeli Vito a GL.
Ako úplne na záver dodáva Michal Baran, spoloĆnosķ ŠPED-INPEX je aj napriek vzniknutej situácii zdravá a pripravená na nové výzvy. Zásluhu má na tom predovšetkým to, že
sa v uplynulých mesiacoch sústredili na zefektívnenie práce, školenie zamestnancov a vodiĆov, preventívny servis vozidiel a nastavenie
a rozbeh nových vnútorných procesov - v rámci ich firmy. Tak, aby dokázali svojim klientom
na Slovensku a v zahraniĆí poskytnúķ kvalitné
a obojstranne cenovo výhodné služby… Ó
"51#,1,ѹ"1"/Á(,/Ŝ
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ZVLÁDLI
SME TO
POĎME
ĎALEJ

0,00
%
financovanie
*

Ponuka platí pre podnikateľov.

*Akcia platí na vybrané modely Sprinter 314 KA, 316 KA, 316 KB a 319 KB.

Sprinter - zľava 50% na splátky
Využite pri kúpe modelov Sprinter financovanie s 0% navýšením
a 12 splátkami s 50% zľavou! Ponuka platí do konca septembra 2020.
Viac informácií nájdete na stránke www.mercedes-benz.sk/sprinter
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Inovatívnosķ systému
MirrorCam
NezameniteīnosŎ nového modelu vozidiel Mercedes-Benz Actros
(nesúceho titul „International Truck of the Year 2020“) je v tom,
že spätné a širokouhlé zrkadlá nahradil systém MirrorCam. O āo
vlastne ide?

V

prvom rade má vodiĆ vĈaka
nemu na križovatkách, Ći pri manévrovaní a v úzkych zákrutách
nerušený výhĝad na miestach,
kde predtým spätné a širokouhlé
zrkadlá zakrývali veĝké plochy napravo a naĝavo od stępika A. Taktiež, kým v prípade pevne nastavených zrkadiel, vodiĆovi poĆas jazdy
v zákrutách zmizol koniec návesu zo zorného poĝa, v rámci systému MirrorCam sa obraz kamery na vnútornej strane zákruty natoĆí taktiež – na základe Ćoho má vodiĆ koniec
návesu neustále pod dohĝadom.

-1&*)&7û &(,*#,/1
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Kamery aj pri
slabom osvetlení
- za súmraku poskytujú
jasnejší obraz,
než aký je
v skutoĆnosti.

Systém MirrorCam má vĈaka optimalizovanej aerodynamike nespochybniteĝný podiel aj na úspore paliva, na úrovni 1,5 percenta. Okrem toho - vĈaka umiestneniu kamier
vysoko na vozidle a digitálnemu prenosu obrazu na displej v kabíne vodiĆa, dochádza
k eliminácii akéhokoĝvek problematického
zarosenia a zneĆistenia, k Ćomu dochádzalo
na sklách zrkadiel a boĆných skiel. Navyše,
kamera sa pri teplotách pod 15 stupĥov Celzia zaĆne automaticky vyhrievaķ.

/"%Ő!+,0ƌ"7-"Ę+,0ƌ

V rámci systému sa vodiĆovi na displeji zobrazujú dištanĆné Ćiary. Pomocou nich a Ĉalších upozornení môže lepšie zhodnotiķ, kedy
má dostatok odstupu na vyboĆenie doĝava,
aký má odstup vzadu za vozidlom pri manévrovaní a kedy sa môže pri predchádzaní bezpeĆne vrátiķ doprava. A nielen to. Kamery aj

pri slabom osvetlení - za súmraku - poskytujú
jasnejší obraz, než aký je v skutoĆnosti. Zároveĥ tým, že sa systém prispôsobuje osvetleniu, nehrozí oslnenie vodiĆa, priĆom ten získava jasný prehĝad o svojom okolí aj poĆas
jazdy v tuneli Ći v tme.
Navyše je možné pomocou multifunkĆného
volantu, resp. dotykového displeja, nastaviķ
aj jas prenosu okolia. Vždy, keĈ vodiĆ zmení svoju polohu sedenia, vidí - vĈaka kombinácii kamier a obrazoviek - stále rovnaký ob-
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„

V rámci systému sa vodiĆovi na displeji zobrazujú dištanĆné
Ćiary. Pomocou nich a Ĉalších upozornení môže lepšie
zhodnotiķ, kedy má dostatok odstupu na vyboĆenie doĝava,
aký má odstup vzadu za vozidlom pri manévrovaní.

raz. V každej polohe sedenia. Pokiaĝ však
chce, môže si zorné pole nastaviķ aj individuálne - na ovládacom poli na dverách. Systém
MirrorCam ho pritom automaticky upozorní, pokiaĝ by zorné pole nastavil do polohy,
v ktorej by neboli splnené zákonom predpísané normy.

viac do strán než zrkadlá, vĈaka Ćomu vidno práve pri cúvaní v priamom smere viac
z vozidla ako pri použití zrkadiel. S kamerovým systémom komunikuje aj Asistent odboĆovania, ktorý pokiaĝ hrozí nebezpeĆenstvo
kolízie, upozorní vodiĆa na displeji systému
MirrorCam na stojace alebo pohybujúce sa

)"-Ɔ"+ğ*+ğ3/,3+&"

objekty a osoby v monitorovanej oblasti napravo od nákladného vozidla.
Na záver nesmieme opomenúķ praktickú
„vychytávku“ systému: vodiĆ si môže pomocou dvoch vypínaĆov aktivovaķ kamerový
systém na dve minúty aj poĆas státia
vozidla s vypnutým motorom. VĈaka tomu,
aj napriek zatiahnutým závesom, má
prehĝad o tom, Ći sú jeho vozidlo a náves
v bezpeĆí… Ó

Displeje systému MirrorCam sú dobre Ćitateĝné aj pre vodiĆov s dioptrickými okuliarmi.
Taktiež sú optimalizované aj v rámci manévrovania pri cúvaní, kedy ponúkajú dve zobrazenia: hlavný displej zobrazuje štandardne
priestor blízko nákladného vozidla, zatiaĝ Ćo
v spodnej Ćasti sa zobrazuje širšie okolie. Toto
zobrazenie je užitoĆné najmä v okamihu, keĈ
vodiĆ cúva, a zároveĥ zatáĆa.
Okrem toho sú kamery systému vystrĆené

"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ&*)"/
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MARIUS PEDERSEN

IDEÁLNE VOZIDLO
PRE SAMOSPRÁVY

Uplatnenie vozidiel FUSO v prevádzke je nielen efektívne, ale aj
jedineĆné. V Ćom, to vysvetlil Ing. Slavomír Faško, prevádzkový
a technický riaditeĝ skupiny Marius Pedersen na Slovensku.

A

ko absolvent Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity pôsobí vo sfére odpadového hospodárstva už od roku 1996. Pred
pätnástimi rokmi bol akvizovaný
spoloĆnosķou Marius Pedersen. Ako hovorí, vzdelanie dokáže naplno využiķ aj vo svojej pracovnej
sfére. Do sféry jeho pôsobnosti patrí aj pomerne
silná stavebná Ćinnosķ v rámci skupiny, ktorá sa
sústreĈuje na aktivity, akými sú inžinierske zabezpeĆovanie odpadového hospodárstva, rozširovania skládok odpadu, Ći budovanie nových prevádzkových objektov na spracovanie odpadov,
Ći sociálnych priestorov pre zamestnancov. Nás
však v rámci rozhovoru zaujímala Ĉalšia sféra
jeho aktivít – vozový park…

1"3Ư7+*+Ư*%/ûĘ,*3,)01&,!-!,Ҍ
3ğ%,%,0-,!û/013+),3"+0(2ѷ1"'1,
0Ɣ3&0),01&*72'ľ*-,/1#Ť)&,3Ɔ& %Ę&+Ҍ
+,01ľ(1&3ľ1ѻ
- Na slovenskom trhu pôsobíme už štvrķstoroĆie. Stali sme sa jednou z najúspešnejších, najväĆších a najsilnejších firiem v tomto
segmente. Ķažisko Ćinnosti máme postavené na odpadovom hospodárstve, kde obsluhujeme komunálnych zákazníkov, priemyselných zákazníkov a vykonávame aj Ćinnosti
s tým spojené. Ide napr. o zber a zvoz odpadu,
zneškodĥovanie odpadov, ich zhodnocovanie
v triediacich halách a kompostárĥach. Máme
niekoĝko triediacich centier na druhotné suroviny, priĆom sme lídrom v automatickom triedení plastov. Do tohto procesu sme investovali
znaĆné financie, aj vĈaka Ćomu napr. ako jediní na Slovensku disponujeme dvoma automati48

zovanými optickými linkami na triedenie druhotných surovín – plastov. V nemalej miere sa
venujeme aj letnej a zimnej údržbe mestských
komunikácií Ći údržbe verejnej zelene.
(û1,-,*"/+"/,70&%)Ę&++,0ƌ0&36ƷҌ
!2'"!,011,Ę+ğ-/ ,3+ğѸ1" %+& (ğ!,Ҍ
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- Celkovo zamestnávame 900 ĝudí a disponujeme približne 300 kusmi kolesovej techniky. Jej najväĆšiu Ćasķ tvoria zberové vozidlá
komunálneho odpadu a zvyšok - medzi ktorý
patrí napr. aj vozidlo FUSO - sú špeciálne kontajnerové vozidlá s hákovými nakladaĆmi alebo reķazovými nadstavbami, Ći cisterny alebo
valníky.
(,*-,Ę1"2-)1+"+ľ'"701Ɣ-"+û
7+Ę( Ѿ
- V súĆasnosti disponujeme 20 kusmi vozidiel FUSO. VĈaka ich technickým parametrom - šírke a rázvoru, ich využívame na obecných a mestských komunikáciách - pri Ćistení
chodníkov na zimný posyp Ći pri službe v odpadovom hospodárstve. Pre prípady ķažšej terénnej dostupnosti niektorých lokalít je približne polovica z nich vybavená náhonom na
všetky štyri kolesá. FUSO je ideálne vozidlo na
výkon komunálnych služieb pre komunálnych
zákazníkov a samosprávu – pri jeho používaní
v rámci centrálnych mestských zón, podhradí
a pamiatkových zón, spęĥa aj tie najprísnejšie
požiadavky na zaķaženie dlažby, úzkosķ ulíc Ći
ekológiu. Jeho výhodou sú jeho konštrukĆno-technické parametre a variabilita.
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- FUSO má motor umiestnený pod kabínou, Ćím
je kratšie - Ćo je výhodné na jeho obsluhu v rozmerovo a priestorovo komplikovaných mestských
zónach. Nosnosķ jeho podvozka je optimálna, pohybuje sa od 3,5 do 8,5 tony zaķaženia, vĈaka
Ćomu je naĥ možné umiestniķ rôzne typy nadstavieb. ąi klasické valníky, zaplachtované nadstavby, hákové nakladaĆe kontajnerov, alebo malé lisovacie nadstavby na zber komunálneho odpadu
a triedených zložiek – separátov komunálneho odpadu. FUSO s valníkovou nadstavbou používame
tiež pri rozvoze nádob pre klientov. To sú teda dôvody, preĆo sme znaĆkou FUSO pred približne pia-

Na slovenskom
trhu pôsobíme
už štvrķstoroĆie.
Stali sme sa
jednou z najúspešnejších,
najväĆších
a najsilnejších
firiem v tomto
segmente.

timi rokmi nahradili inú, dovtedy používanú znaĆku. V jeho prospech hral dôležitú úlohu aj fakt, že
má „mercedesácky“ servis, s ktorým sme spokojní. A nakoniec – tretím, nepomerne dôležitým faktorom, je aj jeho cena.
û1"3/û* &0(2-&+6701Ɣ-"+Ɣ'7+Ę(2
"/ "!"0Ҍ"+7!,("'*&"/6Ѿ
- Najvýraznejšie zo všetkých. Do našej flotily
sme ju zaviedli v rokoch 2009 až 2010.
V súĆasnosti disponujeme približne stodesiatimi vozidlami Mercedes-Benz. V rámci
zberových vozidiel používame najmä model
Mercedes-Benz Arox, v rámci hákových a rame49
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nových nakladaĆov pracujeme taktiež s modelmi Mercedes-Benz Arox.

,
50
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- Nie. Využívame autorizované servisné služby
dodávateĝov jednotlivých znaĆiek, na základe uzatvorených servisných zmlúv. Zároveĥ pri importéroch znaĆiek disponujeme aj fleetovými zmluvami. Sami si robíme len nepatrné, drobné opravy.
Pri kúpe vozidla a vyhodnocovaní jednotlivých ponúk automobilových importérskych spoloĆností sa
rozhodujeme nielen podĝa obstarávacej ceny vozidla a technických parametrov, ale veĝmi dôkladne zvažujeme aj celkovú cenu popredajných
služieb – servisu.

V súĆasnosti
disponujeme
približne stodesiatimi vozidlami
Mercedes-Benz.

"!+Ư*7!ť)"Ʒ&1Ư %#(1,/,3-/&1(,*
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*&"Ŝ1"Ѿ
- To závisí od typu a výkonu, aké vozidlo zabezpeĆuje. Dá sa však povedaķ, že ho obmieĥame na základe veku vozidiel a prevádzkových nákladov, ktoré nás jednotlivé vozidlá stoja. Niekedy
to môže byķ sedem - desaķ rokov, inokedy aj menej. Vozidlá FUSO sú pomerne mladé v našej flotile, majú maximálne päķ rokov. V rámci skupiny
sa nám osvedĆil centrálny nákup, v rámci ktorého
doslova každé jedno vozidlo konfigurujeme ako
prototyp, špecificky - podĝa jeho urĆenia a zamerania - od podvozka až po nadstavbu. Nejde o jednoduchý proces a vyžaduje si dobrú komunikáciu
nielen medzi nami ako zadávateĝmi, ale aj medzi
centrálnym dodávateĝom podvozkov a následne
aj dodávateĝmi špeciálnych nadstavieb Ći doplnkových zariadení – hydraulické ruky, Ćelá, váhy.
Finálne „poskladané“ vozidlo musí totiž spęĥaķ

nielen naše požiadavky, ale hlavne všetky požadované homologizaĆné normy na bezproblémové
prihlásenie a prevádzku. Každopádne, pri výbere
a výbave vozidiel sme veĝmi nároĆní, priĆom dôraz kladieme nielen na efektívnosķ a spoĝahlivosķ
ich prevádzky, ale aj na bezpeĆnosķ. A to tak vozidla, ako aj našich zamestnancov. To je aj dôvod,
preĆo sa snažíme vyberaķ a „poskladaķ“ vozidlá
tak, aby spęĥali nielen požadované emisné normy
EURO 5 a EURO 6, ale aby napr. ich výstražná signalizácia prekraĆovala požadovaný bežný rámec a tým posúvala bezpeĆnosķ posádky Ći zákazníkov
na vyššiu úroveĥ.
62Ʒľ31"Ҏ+-/ѷ-/&3,7&!)û %!,!û3Ҍ
+Ư %7+Ę(,2"/ "!"0Ҍ"+7'҇*"/ "!"Ҍ
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- Nie. Skupina Marius Pedersen si dokáže financovaķ nákup vozidiel vlastnými finanĆnými
zdrojmi. Nevyužívame externé zdroje - v podobe
úverov a lízingov. Rovnako nepoberáme ani žiadne dotácie Ći eurofondy. Sú to pre nás zbytoĆne
„drahé“ financie.
)û+2'"0(2-&+/&20"!"/0"+3)ľ7("'
2!Ɣ +,01&&+3"01,3ƌ!,/,7Ɔľ/"+&2Ʒ1(
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- Samozrejme. A to pri organickom raste skupiny a aj v súvislosti s oĆakávaným dopytom po špecifických službách, súvisiacich s novými trendmi
v zvoze a zbere biologicky rozložiteĝného kuchynského a reštauraĆného odpadu, ako aj v riešení
s tým súvisiacich procesov. Od zaĆiatku januára
budúceho roka sú tieto Ćinnosti zo zákona povinné zabezpeĆiķ obce a mestá. To je aj dôvod, preĆo v tomto období intenzívne pracujeme práve na
špecifikácii a realizácii presne na tento úĆel urĆených nadstavieb… Ó
"51#,1,ѹ"1"/Á(,/Ŝ
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KONEKTIVITA
NÁKLADNÝCH
VOZIDIEL
V súĆasnosti je viac než jasné, že téma klasickej
telematiky ako takej je viac-menej prekonaná,
pretože ju nahrádza aktuálnejšia, inovatívnejšia
a progresívnejšia digitálna konektivita.
52
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P

ráve tá spęĥa požiadavky, ktoré sú
kladené na automobilovú dopravu a prepravu súĆasnosti - najmä
pokiaĝ ide o komplexnosķ služieb,
synchrónne sústredených z množstva oblastí do jednej veĝkej technologickej
digitálnej mozaiky. Uplatnenie konektivity
sa - v rámci segmentu nákladných vozidiel
- najvýraznejšie prejavilo už pri predstavení vozidla Mercedes-Benz Actros najnovšej
generácie. Toto je potvrdením faktu, že kým
o inováciách v automobilovom svete iní väĆšinou len hovoria, Mercedes-Benz ich aj reálne prináša.

&)&"/"(,+"(1&3&16

V súĆasnosti teda tvoria jednotlivé piliere
konektivity viaceré služby, ktoré sú priekopníckymi technickými inováciami, nápomocnými pri výraznom znižovaní spotreby paliva, zvyšovaní miery využívania vozidla, jeho
bezpeĆnosti, Ći inej podpore vodiĆa pri plnení
jeho úloh – napr. aj v oblasti distribuĆnej dopravy. Konektivita sa tak stáva optimálnym,
efektívnym a veĝmi perspektívnym riešením
potrieb nákladnej dopravy budúcnosti. Základom je jednotka Truck Data Center vozidla,

spájajúca jednotlivé piliere konektivity. Sem
spadajú aj osvedĆené služby Fleetboard, kde
aktuálne všetkých dvanásķ služieb prechádza
výraznými inováciami.
O ich opodstatnenosti svedĆí aj nárast poĆtu používateĝov (od roku 2000 využíva služby Fleetboardu celosvetovo vyše 220 000 vozidiel), najmä v dnešných neĝahkých Ćasoch.
Zaznamenali sme nárast záujmu o detailné
informácie o vozidle, najmä v oblasti služieb
Manažmentu Ćasu (sķahovanie pamäte digitálneho tachografu, Ći sķahovanie karty vodiĆa na diaĝku).
Okrem služieb Fleetboard tvoria konektivitu aj Ĉalšie samostatné služby, akými sú Basic connectivity, Ći Mercedes-Benz Truck App
Portal. A to nie je všetko. Od apríla slovenskí
majitelia a prevádzkovatelia nákladných vozidiel Mercedes-Benz môžu v reálnej praxi využívaķ Ĉalší z pilierov konektivity – službu
Mercedes-Benz Uptime.

,

Službu
Mercedes-Benz
Uptime je možné
si zakúpiķ buĈ
ako samostatný
produkt alebo
ako voliteĝnú možnosķ
s akoukoĝvek
inou servisnou
zmluvou
Mercedes-Benz.

,!-,/3/"û)+,*Ę0"

Služba Mercedes-Benz Uptime zabezpeĆuje inteligentné prepojenie vozidiel zákazníkov, resp. spoloĆností ich majiteĝov s autorizovaným servisom znaĆky Mercedes-Benz.
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NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Mercedes-Benz Uptime tak ako exkluzívny zákaznícky
portál poskytne špecifické odporúĆania na úkony
v reálnom Ćase, ako aj prehĝad prevádzkového
stavu vozidla a podrobné informácie o vozidle.

Tým sa zabezpeĆí výrazne lepšia predvídateĝnosķ návštev dielní a dostupnosti vozidla. Plnoautomatická telediagnostika tak neustále
monitoruje stav systému vozidla, priĆom dokáže okamžite reagovaķ nielen na vzniknuté, nepredvídateĝné vážne situácie, ale aj na
požiadavky na samotnú údržbu a opravu vozidla. Minimalizujú sa tak prípadné poruchy
na motorovom vozidle a neoĆakávané prestoje. Zároveĥ sa tým pomáha majiteĝovi vozidla
efektívne kombinovaķ plánovanú návštevu
servisnej dielne.

"/ "!"0Ҍ"+7-1&*"

Mercedes-Benz Uptime tak ako exkluzívny
zákaznícky portál poskytne špecifické odporúĆania na úkony v reálnom Ćase, ako aj prehĝad prevádzkového stavu vozidla a podrobné informácie o vozidle, stave prevádzkových
kvapalín a opotrebiteĝných dielcov.
A nielen to. Autorizovaný servisný partner
dokáže majiteĝovi vozidla iniciatívne dosta54

toĆne vĆas a vopred oznámiķ všetky potrebné opravy a údržbové práce, ktoré identifikoval ako potrebné na vozidle. Zároveĥ sa
budete môcķ so servisným partnerom dohodnúķ, Ći sa požadované úkony vykonajú naraz
a v Ćase, ktorý bude vyhovovaķ predovšetkým
vám, Ćím sa efektívne zredukujú prípadné
prestoje potrebné na servis vozidla.
Pomocou služby Uptime dokáže vozidlo
okamžite po zistení potenciálneho rizika odoslaķ informáciu do zákazníckeho centra, kde
bude vyhodnotená.
Následne bude zákazník promptne kontaktovaný a informovaný o nej a o tom, Ći si
chce dohodnúķ návštevu dielne u konkrétneho autorizovaného servisného partnera Mercedes-Benz, ktorý je aj vzhĝadom na polohu
vozidla a jeho trasu cesty najbližší a najvhodnejší. Tým, že sa potreby vozidla preventívne zistia v poĆiatoĆnom štádiu - ušetrí sa tak
majiteĝovi vozidla jeho Ćas a v neposlednom
rade aj financie.
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Praktickou odpoveĈou na komplexné doplnkové krytie nákladného vozidla je služba
Mercedes-Benz Complete. Platí sa vo forme mesaĆných paušálnych splátok a pokrýva všetky
práce v dielni (vrátane dielcov podliehajúcich
opotrebovaniu) od plánovania termínov návštev
dielne až po kontrolu faktúr. Vozidlo je v rámci
uvedeného servisného balíka vždy pripravené na
použitie tak, ako si jeho klient naplánuje, priĆom
náklady na jeho prevádzku a údržbu má tak bezpeĆne pod kontrolou. Komplexné krytie pokrýva
všetky údržbové práce v súlade s flexibilným
systémom údržby alebo údržbovým plánom
na podvozku vozidla Mercedes-Benz, vrátane
náhradných dielcov – ich výmeny, olejov
a mazacích tukov. Voliteĝnou súĆasķou servisnej zmluvy Mercedes-Benz Complete je aj služba
Mercedes-Benz Uptime.

(,7ľ0(ƌ0)2Ʒ2Ѿ

Mercedes-Benz Uptime je novou servisnou

zmluvou, ktorá je k dispozícii zákazníkom od
1. apríla 2020 a je dostupná pre modely vozidiel Actros, Antos a Arocs, vyrobené po marci 2017. Túto službu je možné si zakúpiķ buĈ
ako samostatný produkt alebo ako voliteĝnú
možnosķ s akoukoĝvek inou servisnou zmluvou Mercedes-Benz. V prípade kombinácie so
servisnou zmluvou Complete zákazník neplatí
žiadne dodatoĆné poplatky. Zároveĥ je služba
Mercedes-Benz Uptime voĝne kombinovateĝná
aj so všetkými službami FleetBoard. V prípade
záujmu o službu a po podpise zmluvnej dokumentácie prebehne aktivácia služby prostredníctvom oddelenia podpory služieb FleetBoard,
priĆom po prebehnutí úvodnej registrácie na
zákazníckom portáli sa následne všetky aktivované vozidlá dostávajú do proaktívnej starostlivosti služby Mercedes-Benz Uptime. Zákazník následne spravuje svoje aktivované vozidlá
v prehĝade flotily - na svojom zákazníckom
portáli Mercedes-Benz Uptime. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ&*)"/ 
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Mercédes Jellinek
v pretekárskom
automobile Mercedes.

Za všetkým hĝadaj ženu...
Hoci prvý automobil na svete bol Karlom Benzom vyrobený už
pred 135 rokmi a následne - v januári nasledujúceho roka bol
p
patentovaný ako „vozidlo poháĵané benzínovým motorom,”
p
názov Mercedes získal až o niekoīko rokov neskôr...
n

S

todvadsaķroĆný príbeh najprestížnejšej automobilovej znaĆky na svete vznikol na popud Rakúšana Ćeského pôvodu, podnikateĝa a diplomata –
Emila Jellineka.
Toho fascinovali automobily a s nimi súvisiacci životný štýl natoĝko, že si v roku 1896 ako 43-roĆný od
sspoloĆnosti Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) objednal dve vozidlá. Jedno malo výkon 4 konské sily, druhé
n
bolo silnejšie a jeho motor dosahoval výkon až deväķ
b
konských síl. Jellineka si modely s rýchlosķou 40 km/h
k
ookamžite získali. KeĈže bol šikovný obchodník, po svojjom návrate do francúzskeho Nice jedno z nich predal
rrodine Rotschildovcov. To bol však len zaĆiatok. Obchodnícka zruĆnosķ a kontakty v aristokratickej spoloĆnosn
tti mu dopomohli k predaju Ĉalších 34 kusov vozidiel
DMG, vĈaka Ćomu sa stal oficiálnym predajcom vozidiel
D
DMG pre Francúzsko, Taliansko a Rakúsko-Uhorsko.
D

 ğ/&+Ɔ-&/û &,2

Jellinek, sám aktívny úĆastník automobilových pretekov, bol presvedĆený, že: „Ak nedostanem z automobik
llu viac než z koĆa s konským záprahom, nemá význam
zzapodievaķ sa týmto vynálezom…“ Za týmto úĆelom si
na preteky v Nice nechal v roku 1899 postaviķ dva aun
56

tomobily Daimler Phoenix, s výkonom 21 kW. Po jednom z nich nasadil do športovej a pretekárskej kategórie.
A nielen to. Jellinek mal dcéru Mercédes Adrienne
Manuele Ramone Jellinek. Na jej poĆesķ pomenoval obe
vozidlá jej menom ako Mercédes I a Mercédes II, priĆom
sám seba prihlásil na preteky pod pseudonymom
Mesieur Mercédes. Nielen ako Ćlovek, ktorý mal dobrý
„nos“ na obchod, ale aj ako prvý „marketingový manažér“
na svete bol presvedĆený, že by mal byķ vynálezca automobilu aktívny svojimi vozidlami aj v súķažných pretekoch automobilov – a to pod vlastným oznaĆením. Podĝa
Jellineka by mohli preteky propagovaķ nielen samotnú továreĥ Ći vozidlo, ale aj znaĆku.

"/ "!"0(,/+!

Jellinek mal aj iný dôvod, preĆo pomenoval pretekárske vozidlá a neskôr aj svoj tím menom svojej dcéry.
Ako o. i. poznamenal: „… slovo Daimler bolo aj pre samotných bežných Nemcov ķažko vysloviteĝné. Názov
však v urĆitých okamihoch znamená veĝmi veĝa, a preto musí byķ zrozumiteĝne a ĝahko vysloviteĝný, chytĝavý a ĝahko zapamätateĝný.“ Jellinek mal ambície, odhodlanie a cieĝ. Najlepšie ho charakterizujú jeho slová:
„Nechcem automobil z dneška, ani zo zajtrajška, ale
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Mercédes Adrienne Manuele
Ramone Jellinek

z po
p
pozajtrajška…“
o
Výsledok jeho zanietenia a ctisa dostavil v apríli 1900, keĈ vedežžiadostivosti
ži
iad
ad
nie
niie DMG akceptovalo jeho pripomienky a návrhy
hy na
n vývoj, stavbu a výkon vozidla. Výsledkom
bolo
bolo
bo
lo hlavným konštruktérom DMG - Wilhelmom
Maybachom
„postavené“ proporcionálne dokonaMaaayy
M
lejšie
lleejš
jši a rýchlejšie vozidlo, s nízko umiestneným
jši
ķažiskom,
s ĝahším motorom, ktorého výkon bol
ķaži
ķa
ž
35
koní, s lisovaným oceĝovým rámom a sendvi35 k
Ćovým
ĆĆoovvýý chladiĆom. Svetovej premiéry sa tak v decembri
cceem 1900 doĆkal automobil Mercedes-Simplex
PS. Jellinek bol vytrvalo húževnatý a doká35 P
35
zzal
za
al presvedĆiķ vedenie DMG aj na to, aby modely
tejto
tejt
tejt
te
jto série pomenovali Daimler Mercédes. Práve
vĈaka
vvĈ
Ĉ
Ĉaa tomu sa v roku 1900 automobil DMG po
prvý
p vý
pr
vý raz oficiálne objavil s obchodnou znaĆkou
Mercedes.
A nielen to…
Mer
Me

"3,)2Ę+ğ3,7&!),

Jellinek získal od DMG súhlas na to, aby mohol
predávaķ ich autá pod znaĆkou Daimler-Mercédes.
Po tom, ako predal sériu 36 vozidiel za vtedajších
550 000 mariek, prijal ponuku spoloĆnosti DMG
a v októbri 1900 sa stal Ćlenom dozornej rady spoloĆnosti Daimler-Motoren-Gesellschaft. Práve model prvého Mercedesu, navrhnutého Wilhelmom
Maybachom, je považovaný za prvý moderne riešený automobil na svete. Už to nebol len akýsi motorizovaný koĆiar, ale automobil novej éry. NajväĆší ohlas zaznamenal vo francúzskom Nice v roku
1901, no skutoĆnú revolúciu priniesol až model
Mercedes-Simplex 40 PS z roku 1902 s dvoma
miestami na sedenie.

3Ʒ!6"/ "!"0ѻ

Mercédes Jellinek s otcom Emilom Jellinekom

Emil Jellinek v krajinách, v ktorých bol jediným
distribútorom (Francúzsko, Taliansko a Rakúsko-Uhorsko) predával vozidlá pod oznaĆením
„Mercedes“, zatiaĝ Ćo v ostatných krajinách sa pôvodne predávali ako „nový Daimler“. ąoskoro sa
všade udomácnil – na chladiĆi auta umiestnený nový názov Mercedes. Ten vydržal až do zmeny názvu automobilky v roku 1926, keĈ sa spoloĆnosķ
Daimler zlúĆila so spoloĆnosķou Benz. A hoci sa
spoloĆnosķ v rámci obchodu prezentovala ako
Daimler-Benz, svojim automobilom dala názov
Mercedes-Benz, aby sa tak pre budúcnosķ zachovala rešpektovaná znaĆka Mercedes.
ąo dodaķ na záver? Azda len to, že dizajn modelov Mercedes-Simplex 35 PS a 40 PS bol natoĝko revoluĆný, že na ich poĆesķ predstavil nedávno
koncern Daimler koncept vozidla Vision Mercedes
Simplex… Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ&*)"/
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Futuristická ikona
Nezabudnuteīným a atraktívnym výsledkom úvah
konštruktérov o malom športovom vozidle pre mladších īudí,
bez výrazného komfortu, vhodnom aj na pretekanie,
sa koncom 60. rokov stalo experimentálne vozidlo
so štvorrotorovým Wankelovým motorom...
58
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P

olstoroĆnému oslávencovi predchádzalo na jeseĥ roku 1969 predstavené, fascinujúce ikonické športové vozidlo, pojazdné laboratórium
na vývoj Wankelovho motora Ći
testovanie nových technológií a v neposlednom rade legendárny rekordér - Mercedes-Benz C 111. Išlo o atraktívne vozidlo, ktoré
si v rokoch 1969 až 1970 získalo srdcia návštevníkov autosalónov a výstav vo Frankfurte nad Mohanom, v Paríži, na London Motor
Show, turínskom autosalóne, na Jochen Rindt
Show vo Viedni, v meste Essen, na autosalóne
v Bruseli, Ći na výstave Chicago Auto Show.
A to doslovne. Už v roku 1969 zaĥ v Londýne
ponúkol automobilový nadšenec až pol milióna nemeckých mariek! A tým sa to ani zĈaleka neskonĆilo - v nasledujúcich mesiacoch
dorazili do Stuttgartu tzv. bianko šeky, na základe Ćoho znaĆka Mercedes-Benz vydala vyhlásenie, že jej experimentálne vozidlo nie je
na predaj.

/"*&ğ/!/2%"'3"/7&"

Vývoj dizajnu druhého radu mali „pod palcom“ Bruno Sacco a Josef Gallitzendörfer, pod
ktorých dohĝadom boli oproti predchádzajúcemu modelu vylepšené o. i. blatníky, strecha
Ći veko batožinového priestoru – to bolo vybavené upevĥovacími popruhmi, na ktoré bolo
možné umiestniķ batožinu, priĆom bola možná
aj preprava lyží. Optimalizácie sa dotkli aj aerodynamiky, vĈaka Ćomu sa dosiahlo zníženie
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odporu vzduchu až o 8 percent. Podobne bol
vylepšený a vizuálne zaujímavý aj interiér vozidla, ktorému dominovala moderná estetika.
Pred 50 rokmi sa na 40. ženevskom autosalóne (od 12. do 22. marca 1970) koneĆne verejnosti predstavil druhý vývojový stupeĥ,
superšportiak C 111-II. Stal sa vrcholom
výstavy, poskytujúcim aj jazdný zážitok.
Mercedes-Benz totiž priviezol do Ženevy dve
z celkových piatich experimentálnych vozidiel. Skúšobné vozidlo s interným Ćíslom
31 bolo prvým modelom C 111-II a v rámci
predvedenia vozidla (pre médiá) ho bolo možné v dĥoch 10. a 11. marca 1970 zažiķ aj na
okruhu Circuit de Monthoux pri Ženeve poĆas predvádzacích jázd.

né na poĆítaĆi. Konštruktéri využívali
metódu elastostatických prvkov, teda variant
metódy koneĆných prvkov, ktorý vyvinul
Mercedes-Benz. Digitálna technika umožnila v tom Ćase dokonca aj výpoĆet dynamických zaķažení. V decembri 1970 sa do jedného modelu C 111-II zabudoval namiesto
Wankelovho motora piestový 3,5-litrový V8
motor Mercedes-Benz. ćalší jedineĆný model C 111-II z roku 1975 je zaujímavý tým, že
jeho podlahová skupina pozostáva zo sendviĆa z dvoch len niekoĝko milimetrov hrubých

"!&+"Ę+,01&!3,'(6

Experimentálne vozidlo malo krídlové dvere, výšku len 1 120 milimetrov, rázvor kolies
bol na úrovni 2 620 milimetrov, mal sklolaminátovú karosériu (GFK), ktorá bola zoskrutkovaná s rámovou podlahou z oceĝového plechu.
Vozidlo so štvorrotorovým vyhotovením motora s rotaĆným piestom M 950 F (štvornásobná
spaĝovacia komora s objemom 602 kubických
centimetrov) a výkonom 257 kW (350 k) dosahovalo maximálnu rýchlosķ až 300 km/h.
Priaznivcov si získal aj svojím charakteristickým lakovaním „Weißherbst“. V súĆasnosti
si ho možno pozrieķ v múzeu Mercedes-Benz,
v Ćasti výstavy „Fascinácia technikou“.

/"!73"0ƌ2!Ɣ +,01&

Mercedes-Benz C 111 nestelesĥoval budúcnosķ iba svojím tvarom. Išlo o prvé vozidlo
na svete, ktoré bolo od základu skonštruova-
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Pred 50 rokmi sa na 40. ženevskom autosalóne koneĆne
verejnosti predstavil druhý vývojový stupeĥ, superšportiak
C 111-II. Stal sa vrcholom výstavy, poskytujúcim
aj jazdný zážitok.

vrstiev z umelej živice spevnených sklenými
vláknami, ktoré sú zvarené s polyuretánovým
vyplnením a spolu tvoria základný kompozit.
Aj napriek jeho jedineĆnosti Mercedes-Benz
s vývojom superšportového vozidla s Wankelovým motorom už po modeli C 111-II a jeho
náprotivku s plastovou podlahovou skupinou
nepokraĆuje. Hoci na základe tohto vozidla
vznikajú Ĉalšie mimoriadne úspešné vozidlá,
akými sú C 111-II D (1976), C 111-III (1977)
a C 111-IV (1979).… Ó
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ELEGANCIA
VZDORUJÚCA VETRU
To, že dámsky klobúk - ako jeden z neodmysliteīných
T
doplnkov vozidiel s trojcípou striebornou hviezdou
d
- je súāasŎou stálej expozície múzea Mercedes-Benz
v Stuttgarte, nie je vôbec náhoda...

P

riekopníĆkou automobilizmu a prvým
Ćlovekom, ktorý zrealizoval diaĝkovú
jazdu v automobile, bola Bertha Benz.
Manželka a podporovateĝka vynálezcu prvého automobilu, Karla Friedricha Benza, sa 5. augusta 1888, spolu so synmi
Richardom a Eugenom, vybrala (bez vedomia
svojho manžela) na 106 km jazdu z Mannheimu
do rodného Pforzheimu. Pred vetrom a poĆasím
ju pritom poĆas cesty chránil široký klobúk, bezpeĆne spevnený elegantnou šatkou.

vrch hlavy a predovšetkým svoje úĆesy bezpeĆne a elegantne chránené - k obleĆeniu patriĆne ladiacim klobúkom. Klobúky tak od zaĆiatku
vyjadrovali súhru modernej a trendovej elegancie, štýlovosti, praktickosti. S postupným vývojom automobilov dochádzalo aj k zvyšovaniu ich
rýchlosti, Ćo sa odrazilo aj na veĝkosti a tvare
dámskych klobúkov. Pomerne veĝké a široké klobúky s vyĆnievajúcimi okrajmi aj napriek svojmu previazaniu šatkou len ķažko odolávali náporom vetra.
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Vplyvom emancipácie sa zaĆiatkom minulého storoĆia Ćoraz Ćastejšie dostávali „k slovu“
aj ženy – vodiĆky. Tie, ako pravé dámy, mali po62

Ženy si s týmto problémom pomerne elegantne, a zároveĥ štýlovo poradili, Ćoho reálnym výsledkom bolo v 20. a 30. rokoch minulého sto-

HVIEZDY CIEST

retro klobuky a auta4.indd 62

17. 6. 2020 8:47:38

Na ilustrácii
zachytená jazda
Berthy Benz
spolu so synmi
Eugenom
a Richardom
v auguste 1888.

roĆia používanie pevne priliehavých klobúkov,
ktoré svojím tvarom pripomínali hrniec. S obĝubou boli kombinované s tzv. úĆesom Bubi, Ćím
vtedajšia emancipovaná a moderná žena zdôrazĥovala svoje sebavedomie a šarm. Mimochodom,
originál tohto klobúka sa nachádza aj v múzeu
striebornej trojcípej hviezdy, v rámci Ćasti expozície „33 doplnkov.“ Ženy - vodiĆky postupne Ćoraz
viditeĝnejšie zdôrazĥovali svoju osobnosķ a individualitu. KlobuĆníĆky (modistky) sa snažili ich
klobúky prispôsobiķ najnovším módnym trendom, menili ich dizajn, kládli dôraz aj na tie najmenšie detaily a ozdoby. Tento trend „pribrzdili“ až uzatvorené karosérie vozidiel, následkom
Ćoho stratil dámsky klobúk svoj funkĆný zmysel. Nie však nadobro. Klobúky dámy využívajú aj dnes – väĆšinou poĆas podujatí klasických
automobilov. A to buĈ široké, poĆas prechádzky pomedzi vystavené ušĝachtilé automobily po
upravenom trávniku v rámci podujatí Concours
d’Elegance, alebo priliehavejšie klobúky pri odjazde. Presne tak ako kedysi… Ó
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SVET MERCEDESU

OĆakávané
zmeny
a inovácie
Automobilový trh
prechádza už nejaký āas
asi najväāšou zmenou
od samotného vynálezu
automobilu. Týka sa to
aj realizovaných
a pripravovaných
lokálnych zmien
na Slovensku.

H

oci je zatiaĝ predĆasné prezrádzaķ
konkrétne detaily a kroky, ktoré
v blízkej budúcnosti nastanú, podĝa
slov Roberta Hatalu, vedúceho predaja osobných vozidiel spoloĆnosti
Mercedes-Benz Slovakia: „… už dnes možno konštatovaķ, že najviditeĝnejšími zmenami bude aktívne zameranie sa na online platformy predaja
vozidiel a služieb s nimi spojenými, ako aj zvýšené orientovanie sa na - k životnému prostrediu
ohĝaduplnejšie - alternatívne pohony.“

priestor, v ktorom vĈaka technickému a digitálnemu vybaveniu, môžu so svojimi klientmi napr.
komfortne riešiķ obchodné rokovania. Primárnym
cieĝom konceptu tak nie je samotné vystavené vozidlo, ale zameranie sa na zákazníka a maximálne
uspokojenie jeho potrieb a komfortu.“

&),1+û-/"3û!7(3&1/"

Koncepcia sa premiérovo na Slovensku realizuje v zastúpení znaĆky Mercedes-Benz v Nitre,

,+ "- &усус

Zmeny sa už Ćoskoro na Slovensku prejavia
aj v realizácii koncepcie MAR 2020. Ide o koncernové kritériá identity maloobchodu znaĆky
(priestorov showroomov a s novým systémom
práce v rámci nich). Potvrdzujú to aj slová
Petra Lesaya, manažéra obchodnej siete
Mercedes-Benz Slovakia, podĝa ktorého: „Naši
klienti vnímajú showroom nielen ako miesto
predaja vozidla, ale ako komplexnejší životný
priestor, v ktorom trávia Ćasķ svojho osobného
Ćasu, kde si posedia pri kvalitnej káve, kde sa ich
deti zabavia v bezpeĆnom detskom kútiku. Je to
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kej štruktúre niektorých obchodných zastúpení Mercedes-Benz na Slovensku, sa pre samotných zákazníkov znaĆky absolútne niĆ nemení.
Ide o prirodzený vývoj, ktorý v koneĆnom dôsledku bude pre zákazníka – vĈaka nezávislým vzķahom, digitalizácii a pod. - nielen efektívnejší, ale
aj výhodnejší. A to aj preto, že služby, na ktoré
boli zvyknutí, budú naĈalej poskytované na najvyššej možnej úrovni, tak, ako je to pre našu prémiovú znaĆku vlastné,“ poznamenal Peter Lesay.
Jedinou novinkou sa tak stáva zmena názvov
niektorých autorizovaných obchodných zastúpení, ktoré v uplynulých mesiacoch prešli
zmenami vlastníckej štruktúry. Týka sa to
MB Panónska, s. r. o. , MB Dunajská
Streda, s. r. o., Autogroup TT, s. r. o.,
MB TrenĆín, s. r. o., Motorr Žilina, s. r. o.,
Motorr Martin, s. r. o. a Motor Group
Poprad, spol. s r. o. Ako zároveĥ dodal, „zameriavame sa na optimalizáciu existujúcich miest a neustále monitorujeme sieķ a jej
pokrytie na Slovensku s cieĝom zistiķ najnovšie požiadavky zo strany zákazníkov.“

,

Našou prioritou
je snaha uĝahĆiķ
klientom Ćo
najbezproblémovejší návrat do
bežného života.

Ư%,!+ğ-/,!2(160)2Ʒ6

kde sa na „zelenej lúke“ buduje nový, technologicko-digitálny priestor. Preĥ bude - vĈaka
novým procesom komunikácie, predaja a popredajných služieb - charakteristická zmena doterajšieho prístupu ku klientom. Zákazník bude
od poĆiatku obslúžený tzv. „star asistentom“ za
pomoci plnej digitalizácie showroomu, online komunikácie s predajcami, produktovými špecialistami, Ći pracovníkmi servisu. Podobným spôsobom bude online komunikovaķ s klientom
a servisným manažérom aj kontrolór vozidla
(tzv. „car checker“). „V tejto súvislosti je pozitívne, že okrem už spomínaného zastúpenia, bol
prejavený vážny záujem o realizáciu konceptu aj
z iných zastúpení znaĆky,“ dodal Peter Lesay.

"!&+"Ę+ğ0)2Ʒ637ƌ%6

Proces zmien sa prejavil aj v rámci niektorých autorizovaných zastúpení znaĆky
Mercedes-Benz na Slovensku, pretože sme
boli jednou z mála krajín sveta, kde bolo väĆšinové zastúpenie na trhu koncentrované v rámci jednej skupiny. To nebolo optimálne v rámci
vnímania koncernovej politiky. „Realizovanými
a dlhodobo plánovanými zmenami vo vlastníc-

ZnaĆka Mercedes-Benz bola lídrom slovenského trhu nielen v rozsahu modelovej ponuky prémiových vozidiel, ale trend urĆovala aj v komunikácii benefitov a služieb pre zákazníkov. Nie
je to inak ani tento rok, keĈ napriek vzniknutej
situácii ponúkla klientom viacero podporných
a atraktívnych produktov a služieb. „Našou prioritou je snaha uĝahĆiķ klientom Ćo najbezproblémovejší návrat do bežného života. Aj preto sme
pripravili zaujímavé ponuky, týkajúce sa viacerých produktov a služieb, ako napr. výhodnú
možnosķ odloženia lízingových splátok
o 3 až 6 mesiacov pri kúpe vozidla našej znaĆky
alebo možnosķ zníženia poĆiatoĆných nákladov
vo forme poskytnutia trojroĆného poistenia
a predęženej záruky na vybrané modely
Mercedes-Benz v cene vozidla. Vítanou klientskou podporou je aj zvýhodnené financovanie,
ktoré vieme poskytnúķ aj na základe individuálnych potrieb a možností našich klientov,“ uviedol na margo ústretových aktivít znaĆky voĆi jej
klientom Robert Hatala. ąo dodaķ na záver? SnáĈ
len to, že kroky, vedúce k ešte väĆšej stabilizácii, zefektívneniu Ćinnosti a posilneniu pozície
a konkurencieschopnosti znaĆky Mercedes-Benz
na slovenskom trhu, sa ani zĈaleka nekonĆia. Detailnejšie informácie o nich prinesieme aktuálne
v niektorom z najbližších vydaní… Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ&*)"/
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SVET MERCEDESU

Prémiová starostlivosķ (2. Ćasķ)
Predajom vozidla sa
pre takú znaāku, akou
je Mercedes-Benz,
niā nekonāí, ale,
naopak, zaāína.

V

,

Pri vzniknutej
neoĆakávanej
poruche, alebo
v prípade akejkoĝvek technickej poruchy,
staĆí na Slovensku zavolaķ
na bezplatné
telefónne Ćíslo
00800 1 777 7777.

Zo zahraniĆia
zavolaķ
na Ćíslo
+421 2 5010 2601.
66
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rámci znaĆky Mercedes-Benz je
jej zákazníkom poskytovaná atraktívna servisná služba: raz roĆne môžu absolvovaķ 20-minútovú bezplatnú servisnú prehliadku.
V rámci nej nie je podstatné, Ći ide o zákazníka
autorizovaného servisu, alebo nie, pretože uvedená služba (až do jej odvolania) je poskytovaná
pre všetky typy vozidiel znaĆky Mercedes-Benz.
StaĆí len, aby si klient dohodol s ktorýmkoĝvek autorizovaným servisom znaĆky Mercedes-Benz na Slovensku termín. V priebehu približne 20 minút sa prehliadne základná výbava
vozidla, pri ktorej sa dôkladne skontroluje, Ći
obsahuje všetko a Ći nemá prekroĆenú lehotu
exspirácie. Taktiež sa skontroluje platnosķ STK
a známka platnosti emisnej kontroly, prehliadne sa lak, Ćelné sklo, hustota chladiacej zmesi,
bod varu brzdovej kvapaliny, miera opotrebenia
bīzd, miera poškodenia pneumatík, prehliadne
sa výfuk, tesnosķ agregátov, vôĝa riadenia, Ćapy
– Ćiže uloženie kolies. Na kontrolnej stolici tlmiĆov sa prehliadnu tlmiĆe a následne aj samotné brzdy.

,*#,/17,0&"ƌ,3+&"

Služby Mercedes connect me prepájajú vozidlo s digitálnym svetom a nielenže umožĥujú spojiķ sa cez internet so svojím vozidlom,
ale ponúkajú aj väĆší komfort, viac Ćasu a pocit bezpeĆia. Registrácia na portáli Mercedes
me nie je vôbec zložitá, priĆom priradenie vozidla k používateĝskému úĆtu sa vykonáva
v spolupráci s obchodníkom autorizovaného
zastúpenia znaĆky Mercedes-Benz. Po aktivá-

cii služby tak môže majiteĝ vozidla jednotlivé
funkcie ovládaķ intuitívne, pomocou smartfónu, tabletu alebo poĆítaĆa. Zdieĝanie informácií o stave vozidla na diaĝku nielen dokážu ušetriķ Ćas, ale v mnohých prípadoch
upozorniķ autorizovaný servis o možnostiach hroziacich porúch a tým aj o prípadnom
bezpeĆnostnom riziku. Autorizovaný servis
v takomto prípade proaktívne kontaktuje zákazníka. Zároveĥ sa s ním dohodne na jemu
vyhovujúcom termíne, keĈ sa diagnostikovaný problém promptne vyrieši. Systém poskytne majiteĝovi vozidla aj informácie o potrebných termínoch pravidelnej údržby vozidla,
prehĝade jednotlivých jázd, aktuálnych dopravných podmienkach, Ći vyšpecifikovaný
zoznam tankovania. Klienti tak ocenia najmä
komfort a možnosķ sledovania stavu vozidla,
uzamykania a odomykania vozidla na diaĝku,
jeho geografickom monitorovaní, jeho lokalizácii v prípade odcudzenia, Ći programovanie
dostupných výbav vozidla na želanie. A nielen to. V prípade dopravnej nehody môže systém núdzového volania Mercedes-Benz podstatne skrátiķ Ćas, ktorý uplynie do príchodu
záchranárov na miesto nehody. Nové vozidlá
majú službu Connect me nainštalovanú automaticky. Tí, ktorí majú vozidlo vyrobené pred
rokom 2014, ju môžu získaķ zadarmo, keĈ sa
im v rámci bezplatnej 20 -minútovej prehliadky nainštaluje zariadenie Adapter me.

û/2(Ɣ0-"Ɔ+"'*,&)&16

Zákazník prémiovej znaĆky Mercedes-Benz
získava kúpou vozidla o. i. aj záruku mobi-
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lity Mobilo resp. MobiloVan až do 30 rokov.
V prípade technickej poruchy, dopravnej nehody alebo iných problémov na ceste mu pomôže
24-hodinová služba, ktorá Ćasto odstráni poruchu priamo na mieste alebo zabezpeĆí prevoz
do najbližšieho autorizovaného servisu. Najmä pri pobyte v zahraniĆí a pri vzniknutej neoĆakávanej poruche, alebo v prípade akejkoĝvek technickej poruchy, vybitého akumulátora,
ktorý je najĆastejšou príĆinou problémov pri
štartovaní, Ći inom probléme s vozidlom, staĆí, pokiaĝ je na Slovensku, zavolaķ na bezplatné telefónne Ćíslo 00800 1 777 7777. Pokiaĝ je
klient v zahraniĆí, musí zavolaķ na Ćíslo +421
2 5010 2601. PoĆas telefonického rozhovoru
operátor buĈ pomôže problém diagnostikovaķ
na diaĝku, alebo zabezpeĆí príjazd servisného vozidla, ktoré odstráni poruchu na mieste.
Ak sa vozidlo nepodarí opraviķ, odtiahnu ho do
najbližšieho autorizovaného servisu Mercedes-Benz, aby bola porucha odstránená. Ak oprava potrvá dlhšie, klient môže po dohode dostaķ
náhradné vozidlo, prípadne mu - napr. ak ste
v zahraniĆí – bude zorganizovaná alternatívna doprava. Mercedes-Benz Mobilo v príslušnom aktuálnom znení platí pre modely osobných vozidiel, ako aj pre Triedu X a Triedu V aj
vo verzii Marco Polo. Pre všetky vozidlá s prvou registráciou po 1. 1. 2012 platí Mobilo najskôr 2 roky bez podmienky vykonania servisu
a následne sa obnovuje pri každej údržbe vykonávanej u autorizovaného servisného part-

nera Mercedes-Benz až do dosiahnutia
30 rokov. Pre modely Sprinter, Vito, Citan
a Triedu V Marco Polo ACTIVITY platia služby
Mercedes-Benz MobiloVan v príslušnom
aktuálnom znení.

"701/,01+û!"0ƌ/,Ę+& 

Klienti „striebornej hviezdy“ k 6-roĆnému
servisu v cene vozidla môžu získaķ aj Ĉalšie 4 roky, v rámci ktorých majú garantovanú
prácu pri údržbe vozidla zadarmo a originálne náhradné dielce za mimoriadne férové ceny.
Údržba vozidla je predpísaná výrobcom vozidla
Mercedes-Benz AG a zahīĥa výmenu motorového oleja a olejového filtra, vzduchového a peĝového filtra, kontrolu funkcií vozidla, kvapalín, stavu pneumatík, vynulovanie ukazovateĝa
servisného intervalu Assyst, správne nahustenie pneumatík, alebo kontrolu Tirefit, klinového/drážkového remeĥa, stavu batérie vozidla
a nakoniec aj kontrolu opotrebovania brzdových
platniĆiek, kotúĆov a obložení. Ponuka sa týka
všetkých vozidiel Mercedes-Benz (aj dovezených) registrovaných v SR, starších ako šesķ rokov (resp. s kilometrovým nájazdom vyšším ako
160-tisíc km) a mladších než 10 rokov. Na originálne náhradné dielce a náplne je v rámci nej
poskytovaná zĝava až 25 percent. Jednotlivé balíkové ceny sú odstupĥované podĝa konkrétnych
automobilových tried, priĆom sú mimoriadne finanĆne priaznivé. Ó
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Klienti „striebornej hviezdy“
k 6-roĆnému
servisu v cene
vozidla môžu
získaķ aj Ĉalšie
4 roky, v rámci
ktorých majú
garantovanú
prácu pri údržbe
vozidla zadarmo
a originálne
náhradné dielce
za mimoriadne
férové ceny.
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Angelus, 2017

DIŠPUTY
O KRÁSE
A UMENÍ I.
Svoje nezameniteĝné a výnimoĆné diela
ela vystavoval tak na
Slovensku, ako aj po celom svete. Naše
š pozvanie
i na rozhovor
h
prijal jeden z najosobitejších slovenských výtvarníkov svojej
generácie - akademický sochár Juraj ąutek...

O

dborníci považujú jeho komornú plastiku, jej spracovanie z remeselnej,
technickej, výtvarnej a ideovej stránky za Ćosi jedineĆné. Pri umeleckej
tvorbe spája klasicky opracované drevo s detailmi, predmetmi úžitkovej spotreby. Je synom zakladajúceho Ćlena skupiny Galandovcov
- akademického sochára Antona ąuteka. Venuje
sa prevažne komornej a monumentálnej plastike,
tvorbe interiérového dizajnu, ale aj kresbe a maĝbe. Viaceré jeho plastiky a sochy sú venované výrazným osobnostiam - Jánovi Bahýĝovi, Daimlerovi s Benzom a pod. Ako o nich hovorí: „Pre mĥa
sú bájeĆní muži na lietajúcich a cestných strojoch
cennejší - minimálne tým, že boli umelcami vo
svojom odbore.“
V"0(Ưû0+&(û )32ľ++-ľ0)ѸƷ"҇0, %6
0+"0*"'ƔѸ-/"1,Ʒ"*'Ɣ0/! "7(*"Ŝ҄ѻ
"/&"Ɔ*"1"/7Ę&7(*"ŜѸ!/"3Ѹ)",Ę,Ҍ
%,(,Ő3"(&+ğ%,ѷŜ0(ť/72'ľ*ѸĘ&2*"Ҍ
)" +&"'"1Ư*҇Ʒ&3,12!&Ę,*҄Ѹ(1,/Ư(*"+Ҍ
+ğ*2Ѹ!/"3"+ğ*2ѸĘ&0()"+ğ*20/! 2!,(ûƷ"
3!Ư %+2ƌƷ&3,1Ҏ60*,%)&'20*&"3ƌѻ
- UrĆite je. Jedným z mojich vzorov je slávny mím Jean-Gaspard Deburau. Hovorí sa, že

hoci mímovia a klauni rozdávajú druhým radosķ
a smiech, vo svojom vnútri sú smutní. Dá sa to parafrázovaķ aj na sochy z kameĥa a dreva, ktoré
taktiež dokážu rozdávaķ teplo a radosķ - len sa musia správne uchopiķ.
V,!"1"/*&+2'"2*"+&"(,1(ğ("!60&Ę),Ҍ
3"(*ťƷ"0-,(,'+"-,3"!ƌѸƷ"'"2*") ,*Ѹ
(3)&1+Ư*0, %û/,*Ѿ
- Kreativita, inakosķ, no predovšetkým hravosķ.
StaĆí sa pozrieķ na deti - sú schopné z Ćohokoĝvek,
Ćo nájdu na zemi, vytvoriķ doslova celý vesmír.
Len vĈaka tomu, že ich predstavivosķ funguje naplno. A síce sa postupne vekom stráca, je dobré,
že u mnohých zostáva. Pokiaĝ sa správne uchopí
a trpezlivo a poctivo sa s ĥou pracuje, dokáže byķ
zárukou hodnotnej umeleckej výpovede.
҇Ʒ!ğ!&"ƌ'"2*") ,*ѷ/,)ğ*'"7,01ƌ
2*") ,*Ѹ'("Ě36/01&"Ѹ҄-,3"!)& 00,
*Ŝ31"'1,0Ɣ3&0),01&72'ľ*3Ɔ,-1&(
'"%,36'!/"+&ѻ
- Poznám jeho slová. Tiež povedal, že celé detstvo a mladosķ sa snažil byķ veĝkým umelcom. KeĈ
to dosiahol, túžil sa vrátiķ do detských Ćias. Umenie je presne o tom - Ćlovek pragmatickosķou a re69
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ąo sa týka výtvarného umenia, tým môže byķ naaozaj Ćokoĝvek, bez ohraniĆenia a umelých manti-nelov. V zahraniĆí som navštívil výstavu, v rámcii
ktorej boli na ploche sedem krát dva metre rozo-stavané natesno vedĝa seba zelené fĝaše, rôzne naplnené zelenou tekutinou. Budili dojem troch pláávajúcich krokodílov. Toto je na umení fascinujúcee
– jedineĆnosķ a individualizovaná možnosķ podnietenia predstavivosti, emócií. Podobne fascinujúce umenie dokáže pomocou stoviek na seba
s citom naukladaných kníh vytvoriķ Matej Krén,
avšak dokonalý umelecký zážitok vytvára napr.
aj neskorogotická socha od Majstra Pavla z Levo-Će. Umenie je teda variabilné a záleží na tom, akéé
chce jeho príjemca - a pri akej príležitosti - prežívaķ pocity a emócie.

V,'"1,3)01+"2*"+&"Ѿ "1,#/& (û0,Ɔ(
+&3+ğ%,2*") Ѹ)",1,/7,0Ɣ0,Ɔ&"(Ҍ
!"*& (ğ%,0, %û/Ѿ3ť" Ѹ(1,'"1"+Ѹ(1,'"
,-/û3+"+Ư%,!+,1&ƌ2*"+&"Ѿ
- Umenie je všetko. Hovoríme o umení žiķ, milovaķ. Umením je v dnešných Ćasoch už aj prežiķ…

V,0Ɣ1&"#(1,/6Ѹ-/"(1,/ğ60*),2*"Ҍ
)" (ğ!&"),Ҏ+" %'"(,(,Ő3"((3)&1+ğ
0-,/+ğҌ7 %,3ƌѾ
- Umelecké dielo, nech je akokoĝvek kontroverzné, ktoré ktosi vytvoril, by sa malo uchovaķ, nielen na základe jeho umeleckej hodnoty,

Komoda Nelson, 2016

álnosķou života stráca kreativitu a predovšetkým
voĝnosķ tvorby. To je dôvod, preĆo sa množstvo
umelcov - a ja taktiež – vracia k ranej tvorbe. Bola
totiž nároĆnejšia, urobená Ćistotou mysle a nadšením, hoci o Ćosi menej technicky dokonalo.

,3,/ľ0ѸƷ"3-/(, %+"01/+Ɣ0, %6Ѹ)"+
Ő2!&01/,*6ѷ1"'1,0Ɣ3&0),01&*72'ľ*
3ûƆ+û7,/+,!01/Ŝ,3+&"+&Ę"+&"0ť %*&Ҍ
+2)Ư %,!,ľѸ/"Ʒ&*,3(2)1Ɣ/ѷ "1,7+(
//013Ѹ!&(11Ɣ/6Ѹ+ľ7("'Ɣ/,3+" &3&)&7,Ҍ
3+,01&(2)1Ɣ/+,01&Ѹ)",-/"'30),,!+ğҌ
%,/,7%,!+21&3(202Ѿ
- Je to prejav barbarstva. Tak, ako si zaslúži stáķ
antická socha a stęp, tak si to zaslúžia aj iné diela.
Pretože inak búranie a niĆenie sôch a umeleckých
diel nebude maķ konca-kraja. Opýtam sa vás ja: je
prejavom barbarstva a zloĆinu niĆenie sôch Budhov z Bámjánu zo strany Al-Káidy, Ći asýrskych
sôch v Mossule predstaviteĝmi Islamského štátu
a naopak – je prejavom vyspelej civilizácie a kultúrnosti rozkradnutie umeleckých diel Irackého
Národného múzea a niĆenie mezopotámskych pamiatok americkými a poĝskými vojakmi v irackom Bagdade? Kto je ten „povolaný“, kto urĆí,
ktoré umelecké dielo, artefakt treba uchrániķ, ktorý zrušiķ alebo za lacný peniaz vyviezķ z krajiny a predaķ? Vojenský generál, vodca radikálov,
stranícky „politrug“? Alebo nejaký naslovovzatý
„umením“ podkutý odborník – ako to bolo v prípade „premysleného zmiznutia“ Berniniho busty
pápeža Pavla V. zo Slovenska?

,
70

Umenie je všetko. Hovoríme
o umení žiķ,
milovaķ.
Umením je
v dnešných
Ćasoch už
aj prežiķ...
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Daimler & Benz, 2006

,
ale napr. aj ako memento danej doby pre generácie, ktoré prídu po nás. Žiaĝ, Ćím menej kultúrnosti má v sebe ten-ktorý národ, tým viac
dokáže niĆiķ umenie a umelecké diela. V duchu presvedĆenia, že len na deštrukcii je možné budovaķ to pravé, povznášajúce, národné
a ideologicky vhodné umenie, sa zniĆilo v Bratislave pred Redutou skvostné súsošie Márie
Terézie, neskôr sa zniĆila socha Štefánika, prípadne sa niĆili poĆas minulého režimu sochy
a umelecké diela politicky nežiaducich umelcov, o Ćom by vedel hovoriķ napr. Rudo Sikora. A rovnako sa niĆia umelecké diela aj dnes
– v poprevratových Ćasoch. Pretože tak, ako to
o umení rozhodovali v minulosti stranou podkutí ĝudoví komisári, Ći Ćlenovia Národného
frontu, dnes o ĥom rozhodujú rôzne, viac Ći
menej kompetentné komisie poslancov. Deje sa
teda to isté, len v inom „kabáte“. Aj preto nie
vždy platí, že len ten, kto je povolaný, by mal
hádzaķ kameĥom…
& 00,3&'"-/&-&0,3+Ư'3Ư/,(ѸƷ"҇*"Ҍ
+&"'"3Ʒ!67Ęƌ7+,3ѻ҄,(ûƷ"3û001ûҌ
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- Zažil som jednu situáciu: mal som maķ výstavu v Kežmarku, a tak som akosi mechanicky
a pragmaticky robil na nápadoch a veciach, ktoré
som chcel na nej predstaviķ. Do toho prišla situácia týkajúca sa pandémie korony. „Zavrela“ ma
do ateliéru a tu, v ohraniĆených podmienkach
som zistil, že som šķastný a že ma napádajú úplne nové umelecké inšpirácie. Bez toho, aby som
vnímal to, Ćo sa deje vonku, Ćo hrozí, Ći rozmýšĝal
nad zrušenou vernisážou výstavy. Vstúpil som do

seba, dostal druhú miazgu a tvoril. Ako za mlad
mlada.
Takmer bez prestávky. Výsledkom tohto procesu je dnes niekoĝko dokonĆených diel – aj vĈaka
podstúpeniu akejsi nútenej neštátnej umeleckej
karantény…

Umelecké dielo,
nech je akokoĝvek kontroverzné, ktoré ktosi
vytvoril, by sa
malo uchovaķ,
nielen na základe jeho umeleckej hodnoty,
ale napr. aj ako
memento danej
doby pre generácie, ktoré prídu
po nás.

û01"!13,/&ƌ'3+"0),,!"ѻѾ
- Neviem, Ći úplne v neslobode, skôr - v obmedzených podmienkach. Práve ony môžu v umelcovi vyprovokovaķ väĆší pretlak inšpirácie, umeleckej kreativity a chuti do práce. Pomáhajú pri
zbavení sa negatívnych vplyvov a nánosov zvonka. Otázky slobody a neslobody, umenia a gýĆa,
sú veĝmi zložité a nemajú len jeden rozmer.
-Ư1*03û0&+(ѹĘ,-/,0-&"32*"+&2
3& Ѿ
- Neprospievajú mu zákazy, ale ani prílišná sloboda. Kým v prvom prípade, umelec nemôže tvoriķ, v tom druhom, pri urĆitých situáciách môže
získaķ Ćlovek pocit, že sa mu umelec vysmieva.
Zosmiešĥuje ho. Sloboda tvorby je aj o zodpovednosti a nemala by sa preháĥaķ do krajnosti, lebo
v takom prípade sa stane umenie kontraproduktívne. Extrémy nie sú nikdy dobré a skôr poukazujú na to, že „cisár je nahý“. Z tohto pohĝadu je
pre mĥa pokojne „sochou“ napríklad na zákazku automobilky pragmaticky vytvorené športové
vozidlo Mercedes-Benz 300SL Gullwing, s dverami otvárajúcimi sa dohora. Lebo aj dizajn je formou umenia. A navyše - nikoho neuráža, nie je
vulgárne, primitívne a pritom sa môžeme slobodne baviķ, Ći je umením, sochou, dielom v priestore - alebo nie.
(dokonĀenie nabudúce) Ó
%,3û/)0ѹ"1"/Á(,/Ŝ
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Ladislav Mednyánszky (1852 - 1919): Beckovské zrúcaniny. Okolo 1880.

Trh s umením
v Ćase pandémie…
Je všeobecne známe, že fungovanie trhu s umením vždy
výrazne ovplyvĵovali viaceré externé āinitele.

72
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Trh s umením si v ostatných týždĥoch veĝmi rýchlo osvojil
najmodernejšie technológie, väĆšia Ćasķ obchodu je náhle
viac verejná, otvorená, sprístupnená vo virtuálnom svete.
Nepredstaviteĝné sa stalo skutoĆnosķou…
Lucia Oleĵová (1992):
Bluebells. 2019.

M

imoriadnu citlivosķ tohto biznisu však vyvažoval jeho globálny záber a flexibilita - teda
schopnosķ rýchlo reagovaķ na
aktuálne problémy a navyše
možnosķ ĝahko presúvaķ „tovar“ z problematických oblastí do regiónov s aktuálne najväĆším
dopytom. Kríza, ktorá nás nedávno postihla, je
však bez geopolitického obmedzenia. Zasiahla všetky krajiny, sociálne vrstvy, vekové skupiny… Opatrenia, ktoré zastavili štandardné procesy na celom svete, priniesli trhu s umením
zásadné odlúĆenie od jeho hlavných aktérov –
klientov (zberateĝov), ale aj samotných umelcov. Vynútené prerušenie základných kontaktov spôsobilo, že väĆšina aktivít – obchodných,
ale aj prezentaĆných sa celkom logicky presunula do online priestoru.
V minulosti boli Ćiastkové lokálne mikrokrízy, ktoré trh zásadne determinovali (ako teroristické hrozby, atentáty, zmena ceny ropy, hypotekárne krízy, prípadne lokálne konflikty),
do istej miery zárukou nových obchodných
príležitostí. Kolaps korporácií prinášal nové
diela na trh aj pre nútený rozpredaj zbierok
(napr. zrútenie Enronu); zmeny kurzu národných mien zasa urĆovali, kde sa v danom Ćase
oplatí ponúkaķ konkrétnych autorov… Presuny
v rámci svetových obchodných centier sú momentálne minulosķou, dnes pred pandémiou
nie je ochránený nikto.

(,Ě)"'

Samozrejme, súĆasná komplikovaná situácia
ovplyvĥuje nielen primárne investiĆné rozhodnutia zberateĝov umenia Ći rešpektovaných in-

Ferdinand Hložník (1921 - 2006): Na terase. 1957.

štitúcií, ale aj „banálne“, každodenné fungovanie trhu s umením. Galérie – tie verejné, ale
aj súkromné ostali niekoĝko týždĥov uzatvorené, väĆšina priamych kontaktov s umelcami
73
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Mira Haberernová
Tranāíková (1939):
Víchor-Krajina. 1963

Ći klientmi ustala. Obchodníci, ale vlastne celá
umelecká prevádzka sa uĆí, ako prežiķ v Ćase
pandémie. Jednotlivé subjekty v biznise, ale
aj v kreatívnom priemysle sa museli vyrovnaķ
s komplikovanou situáciou, ktorá primárne znamenala prepad príjmov, rušenie projektov, odriekanie spolupráce. ZaĆali sa hĝadaķ nové spôsoby fungovania, možnosti oslovenia klientov,
spôsoby ozvláštnenia ponuky… Uvidíme, akým
spôsobom sa v najbližších mesiacoch naštartuje
obchodný život – aukcie, výstavy, prezentácie.
Aké možnosti priblíženia sa k publiku vynájdu
umelci a kreatívni pracovníci.
74
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Dnes je už zrejmé, že (nielen) v obchode
s umením nevyhnutne dôjde k veĝkým štrukturálnym zmenám, a to na všetkých úrovniach. Ukazuje sa, že jeden z najneprehĝadnejších biznisov, ktorý bol roky postavený na
osobných kontaktoch a vzájomnej dôvere, bude
podrobený zaķažkávajúcej skúške.
Technologické inovácie, ktoré našu oblasķ
nateraz obchádzali, sa dnes ukazujú ako nevyhnutné pre reálne fungovanie. Trh s umením si
v ostatných týždĥoch veĝmi rýchlo osvojil najmodernejšie technológie, väĆšia Ćasķ obchodu
je náhle viac verejná, otvorená, sprístupnená
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„
Matej Fabian (1979): Opice, z cyklu Data Obesity. 2019.

vo virtuálnom svete. Nepredstaviteĝné sa stalo
skutoĆnosķou…

2-2'"*2*"+&"Ѹ1"!0,*ѻ

Hoci by sa mohlo zdaķ, že súĆasná vypätá situácia investíciám do umenia nenahráva; opak je
pravda. V nestabilných Ćasoch, keĈ sa aj konzervatívne investiĆné produkty ocitajú v Ćervených
Ćíslach, vníma mnoho ĝudí umelecké dielo ako alternatívnu, no validnú formu uloženia financií. Je
dôležité, že nákup diela súĆasného autora už aj
v našom prostredí chápu mnohí ako prejav spoloĆenskej zodpovednosti - konkrétnu finanĆnú, ale aj

Karol Baron (1939 - 2004) Zen V. 1966.

V minulosti boli Ćiastkové lokálne
mikrokrízy, ktoré trh zásadne
determinovali, do istej miery zárukou
nových obchodných príležitostí.

morálnu pomoc pre zaĆínajúce talenty, ale aj zavedených umelcov, ktorí sa ocitli v neistej finanĆnej
situácii. Tento typ kúpy netreba chápaķ „len“ ako
príležitosķ výhodne investovaķ, ale aj možnosķ podporiķ aktívnych tvorcov. To je momentálne jedna
z hlavných priorít nášho biznisu. Vôĝa ukázaķ, že
sme v tom (doslova) spolu; vytváraķ priestor na potrebnú synergiu medzi investormi, obchodníkmi
a umelcami. Podaķ aj prostredníctvom zberateĝov
a milovníkov umenia pomocnú ruku. Ó

#smevtomspolu
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Láska,
nazvaná
beh...
Existuje veīa
dôvodov, preāo
sa dá podīahnúŎ
āaru, zvanému beh.

S

amotný beh naberá na príķažlivosti
a intenzite najmä teraz – v slneĆných
mesiacoch. Nechajte sa ním zviesķ aj
vy. Zvlášķ, ak je jedným z mála športov, ktorý si nevyžaduje žiadnu špeciálnu zruĆnosķ. Vychádza z pohybu prirodzeného pre každého z nás. Je vhodný pre
všetky vekové kategórie a jediné, Ćo potrebujete, je vytrvalosķ, zdravie, chuķ a kvalitné bežecké tenisky.

)&*&+û &/&7ľ(

Skôr, než sa pustíte do nákupu bežeckých
tenisiek a vybehnete zdolaķ svoje prvé kilometre, je dôležité reálne zhodnotiķ svoj zdravotný stav a športovú minulosķ. Hoci je beh vhodný šport pre široký okruh ĝudí, nie je urĆený
úplne pre všetkých. Pokiaĝ totiž trpíte problémami pohybového aparátu – ako napr. bolesķami chrbta, bedier Ći kolien, bude lepšie, pokiaĝ
beh vymeníte za iný šport. Rovnako, pokiaĝ ste
astmatik, diabetik, Ći máte iné chronické zdravotné problémy, by ste mali svoj zámer zaĆaķ
s behaním odkonzultovaķ so svojím lekárom
a daķ na jeho rady.
76

"Ʒ" (ğ7Ę&1(6
BuĈme k sebe úprimní a rovno na zaĆiatku si povedzme pravdu: tak ako to už v živote
býva - zaĆiatky bolia. Prvé okamihy strávené behom zrejme nebudú „prechádzkou ružovou záhradou,“ možno sa párkrát samých seba spýtate, preĆo toto všetko robíte. A verte, že na druhý
deĥ po behaní príde „svalovica“. Môžeme vás
však uistiķ, že pocit, keĈ sa prekonáte a dobehnete domov, vymaže všetky negatívne spomienky.
Práve naopak, vystrieda ich opojný pocit víķazstva nad sebou samým, hrdosķ a obrovský príval
endorfínov. A nielen to. ąím pravidelnejšie budete behaķ, tým aj bolesķ z behania bude menšia a Ćoskoro zažijete aj rýchly progres tak v zabehnutej vzdialenosti, ako aj v rýchlosti. Aj preto
máme pre vás jednu radu: snažte sa behaķ pravidelne, prekonajte sa, aj keĈ sa vám nebude
chcieķ, aby sa vám nestalo, že z vás bude veĆný
zaĆiatoĆník...

,*)6Ě)"'7û'!"Ɔ

Táto stará, ale overená múdrosķ je absolútne
platná aj pre bežecké zaĆiatky – najmä pokiaĝ sa
chcete venovaķ vytrvalostnému behu, pri ktorom
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Neexistuje zlé poĆasie
... len zle obleĆený bežec.

je cieĝom prvého bežeckého mesiaca ubehnúķ
súvisle Ćo najdlhšiu vzdialenosķ, bez prechodov
do chôdze Ći úplného zastavenia. Toto sa nedá
dosiahnuķ okamžite, ale pomocou postupného predlžovania intervalu behu na úkor intervalu oddychu a chôdze. Aj preto poĆas behov prvý
týždeĥ striedajte 5 min. behu s 5 minútami svižnej chôdze – v rámci 30 až 40 minút. ćalší týždeĥ postupne predęžte interval behu na 7 minút,
priĆom samotnú rýchlu chôdzu skráķte na 3 minúty, tretí týždeĥ už bežte súvisle 3 x 10 minút
s dvojminútovým oddychom a nakoniec, štvrtý týždeĥ sa pokúste o súvislú polhodinku behu
v pomalom tempe. Takto stanovený cieĝ by ste
mali zdolaķ na konci mesiaca v prípade, ak strávite behaním aspoĥ tri dni v týždni.

"-,! "Ŝ2'1"1"+&0(6Ѽ

Základom absolvovania Ćo najdlhšieho behu
- bez komplikácií, je investícia do kvalitných bežeckých tenisiek. Vývoj a technológie ich výrobcov sa každým dĥom zdokonaĝujú. Na trhu je tak
veĝký výber rôznych typov a modelov bežeckých
tenisiek – na cestu Ći do terénu. Najlepším spôp
sobom, ako sa zorientovaķ pri ich výbere,
e, je ísķ sa
poradiķ priamo do špecializovaného bežeckého
eckého
obchodu, kde sú na to špeciálne vyškolení
ení predajcovia. Dokonca, niektoré obchody vedia
dia urobiķ
aj analýzu vášho došĝapu, na základe Ćoho
oho urĆia
vhodný typ tenisky. Pokiaĝ nemáte možnosķ
nosķ si
ísķ bežecké tenisky vybraķ priamo do takto
kto špecializovaného obchodu, musíte sa spoĝahnúķ
hnúķ na
odborné recenzie na internete, resp. sa zapojte do diskusných fór a obráķte sa na skúsených
sených
bežcov na sociálnych sieķach, vo vašom okolí Ći
v okruhu známych. A nakoniec – v rámci
ci témy
bežeckých tenisiek je potrebné dodaķ, žee cesta
k tomu pravému modelu ideálne vhodných
ých a „sediacich“ tenisiek môže byķ dlhá, a nie je vylúĆené, že ideálnymi nebudú ani prvé, Ći druhé,
uhé, ktoré
si kúpite. Všetko je individuálne a závisíí len od
vás, Ći budete s nimi spokojní. Každopádne,
dne, trpezlivosķ pri hĝadaní tých pravých bežeckých
ckých tenisiek sa vráti - v podobe množstva šķastne
tne nabehaných kilometrov – bez poškodenia chodidla
odidla Ći
zranenia.
(pokraĆovanie nabudúce) Ó
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Pokorte
poĆasie
a Ćas!
Beh ako jedna zo súāastí športu
je nekoneāná záležitosŎ vykonávaná v nekoneānom priestore.
Ālovek nemusí byŎ ohraniāený
domácnosŎou, nemusí strácaŎ
āas presunom do vyhradených
priestorov, pretože beh, to je
symbol slobodného pohybu, ideálny pre tých, ktorí nemôžu byŎ
obmedzení vopred vymedzenou
plochou. Hranice si totiž stanovuje každý sám. Podobne to je
aj s kvalitnými, športovými, bežeckými doplnkami – v našom
prípade so symbolom prémiovej
striebornej hviezdy. Niektoré
z nich vám prinášame na výber
a malú „koštovku...“

Á]9]  
Inteligentné športové náramkové hodinky GARMIN
Venu® s dizajnom a doplnkovými funkciami od Mercedes-Benz. Displej AMOLED, pamäť 4 GB, bohatá ponuka
športových funkcií Garmin, napr. meranie ubehnutej
vzdialenosti a zdolanej nadmorskej výšky, tepu srdca, meranie množstva spálených kalórií, ale aj dĺžky a fáz spánku, či hladiny stresu, je doplnená o funkcie spolupracujúce
s vaším Mercedesom (balík ENERGIZING a ENERGIZING plus, od verzie telematiky NTG 6). Hodinky sú
kompatibilné s Android / iOS a majú nabíjanie cez USB.
Sú výbornou pomôckou - nielen na zistenie času.
Cena: 383,10 € s DPH
(B66959121)

78

HVIEZDY CIEST

mb collection 2020.indd 78

17. 6. 2020 9:05:51

9Á9

9 V

Vyrobená spoločnosťou PUMA
pre Mercedes-Benz s vreckami
na zips a s opaskom svojou
technológiou dokonale
ochráni kedykoľvek
pred nepriazňou počasia.
Cena: 95,70 € s DPH

Vyrobené spoločnosťou PUMA pre
Mercedes-Benz kombináciou viacerých
materiálov a technológiou DRY cell, ktorá
výborne odvádza
vlhkosť od pokožky
a zaručí pohodlie pri
ktorejkoľvek športovej
aktivite.
Cena: 45,28 € s DPH

(B66959044 – 9048)

(B66959049 - 9053)

9Á]  

9 V

Vyrobené spoločnosťou PUMA pre Mercedes-Benz technológiou DRY cell - sú ľahké a vzdušné. Majú širší pás, na
ktorom sa nachádzajú veľmi praktické sieťkové vrecká.
Cena: 50,32 € s DPH
(B66959054 – 9058)

Vyrobené spoločnosťou PUMA pre Mercedes-Benz kombináciou
viacerých materiálov
a technológiou DRY
cell - výborne odvádza
vlhkosť od pokožky,
čím garantuje pohodlie pri akejkoľvek
športovej aktivite.
Cena: 40,24 € s DPH
(B66959069- 9073)

9Á]
  
Vyrobené spoločnosťou
PUMA pre Mercedes-Benz
technológiou DRY cell.
Vďaka technológii DRY cell
výborne odvádza vlhkosť od
pokožky. Nohavice majú širší
pás, na ktorom sa nachádzajú
veľmi praktické sieťkové
vrecká. Reﬂexné farby na
vzore nohavíc síce nepridajú
na rýchlosti a ani na výdrži,
zvýšia však bezpečnosť.
Cena: 75,30 € s DPH

9

Á9
9


Vyrobená spoločA
nosťou PUMA
pre Mercedes-Benz s vreckami
na zips a opaskom.
Svojou technológiou
ochráni kdekoľvek
pred nepriazňou
počasia.
Cena: 95,70 € s DPH
(B66959064-9068)

(B66959074- 9078)
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Pozvánky

80

KUBO
PREMIÉROVO
V NÁRODNOM
DIVADLE!

NEVŠEDNÁ
AIDA
GIUSEPPE
VERDIHO

Triaška
StefanoviĄ
BRATSTVO
A JEDNOTA

ĀINOHRA SND, BRATISLAVA

OPERA SND, BRATISLAVA

Najznámejšiu slovenskú veselohru, ktorú preslávil svojho času nezabudnuteľný Jozef Kroner, prvýkrát v septembri
uvedú aj na javisku Slovenského národného divadla. Hlavný hrdina Kubo
sa predstaví ako bezbranný a roztomilý hlupáčik alebo ako nebezpečný jedinec, ktorý je schopný všeličoho, ak
na to dostane príležitosť? Dedinský obmedzenec Kubo sa v minulom spracovaní stal prototypom komickej ﬁgúry,
na ktorej sa nesmejú len ostatné postavy, ale predovšetkým diváci. V takomto spracovaní Hollého predlohy sa
pozabudlo na odvrátenú podobu príbehu zo slovenského vidieka – na egoizmus, cynizmus, krutosť postáv, na to, že
Kubo je vlastne obchodným artiklom,
človekom, ktorého chcú zneužiť na zištné ciele. Spracovanie Kuba v réžii Lukáša Brutovského je teda o tom, aké
riziká nám hrozia, keď sa hlupáci a obmedzenci dostanú na pozície, ktoré im
neprináležia. Dodajme len, že Kuba
stvárni skvelý Milan Ondrík...

Nevšedná opera (v štyroch dejstvách
v talianskom jazyku) starnúceho majstra Verdiho patrí medzi najpopulárnejšie diela svetovej opery. Vznikla na
objednávku, ktorá prišla až z exotickej
Káhiry a mala byť uvedená ako súčasť
slávnostného ceremoniálu pri otváraní
Suezského prieplavu. I keď sa to úplne podľa plánov neuskutočnilo a dielo odznelo o niečo neskôr, slávnostný
charakter ostal nezmenený. V hudbe Aidy sa stretáva okázalý lesk štátnych a vojenských ceremónií s vypätými okamihmi citových konﬂiktov
ústredných protagonistov a vonkajšková nádhera masových scén so zbormi
a baletnými číslami s intímne ladenými
pasážami lyrických osobných vyznaní.
Aida je nielen pútavým romantickým
príbehom so strhujúcou hudbou, ale aj
výpravnou monumentálnou freskou,
ktorá priťahuje nemenej oči ako uši.
Režisérsky ju pripravil Pavol Smolík,
v spolupráci s dramaturgom Martinom
Bendíkom.

GMB, MIRBACHOV PALÁC,
BRATISLAVA
Výstava Olje Triašky Stefanović (v Galérii mesta Bratislava od 12. júna do
13. septembra 2020) sa obracia k problematickej histórii bývalej Juhoslávie, obracia sa ku krajine jej pôvodu.
V projekte autorka kombinuje rodinnú anamnézu 80. a 90. rokov 20. storočia na pozadí rozpadajúcej sa multietnickej Juhoslávie. Výstava je tak
príkladom toho, ako sa tzv. „veľké dejiny“ premietli do „malých dejín“. Aký
dosah mali politické rozhodnutia na
životy konkrétnych ľudí. Autorka pre
expozíciu realizovala fotograﬁe, ktorými dokumentovala pozostatky kultu juhoslovanského prezidenta Josipa
Tita, pozostatky oﬁciálnych stavieb titovského režimu. Súčasťou expozície
sú aj fotograﬁe mnohých pamätníkov,
ktoré sa budovali v druhej polovici
20. storočia ako pripomenutie vojnových a etnických konﬂiktov v čase
druhej svetovej vojny. Ich protiváhou
sa na výstave stávajú fotograﬁe, ktoré
dokumentujú pozostatky občianskej
vojny 90. rokov.
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Laco Teren
VETERNÝ KÔĴ
DANUBIANA MEULENSTEEN
ART MUSEUM, ĀUNOVO
Laco Teren sa vo veľkom štýle vracia do
Danubiany, po jeho Veľkej rybe prichádza Veterný kôň. Výstavu nazvanú podľa
nového diela, ktoré namaľoval pre túto
príležitosť, plánoval pôvodne k svojmu
jubileu, zhodou nechcených a nečakaných udalostí však získala trochu inú príchuť. Príchuť času korony. Chceli by sme
však veriť, že prichádza v čase „po“ korone, v čase našich prvých, takých vytúžených a opätovných dotykov so svetom,
na aký sme si zvykli, ale ktorý vraj už nikdy nebude ten istý... Maliar, sochár, graﬁk a kresliar Laco Teren je umelec mnohých tvárí. Púta a priťahuje nielen svojou
tvorbou a osobnosťou, ale aj slovom, ktoré k nemu neodmysliteľne patrí. Obraz a príbeh, maľovanie a rozprávanie sa
uňho stávajú dvomi tvárami jednej mince, jeho všestrannej a impozantnej polymúzickej osobnosti. Laco Teren, ktorý je
majstrom vytvárania hybridných znakov
a pop-kultúrnych rébusov rozmanitého
značenia, sa na nás prostredníctvom svojich obrazov díva uprenejšie ako kedykoľvek predtým. Z očí do očí, veď na zarúškovanej tvári nám ostali už iba oči...

MUŽSKÉ
ODDELENIE
STANISLAVA
ŠTEPKU
RND, BRATISLAVA
Po jednej z najslávnejších Štepkových
komédií Ženské oddelenie (1987)
môžu milovníci dobrej zemitej komédie a humoru - po krátkej odmlke – prísť už od septembra na Mužské oddelenie, trpkú či clivú komédiu
zo súčasnosti. Ide o akúsi správu
z nemocnice o mužoch, ale aj ženách
alebo aj o tom, ako sa otvárajú telá
a duše na mužskom oddelení. Autentické a zemité životné príbehy ligového futbalistu, čudného a bodrého
majstra opravára, bývalého hlavného
čašníka a jeho ženy čašníčky, trpký
príbeh vládneho ministra, ale aj doktorky a svojráznej sestričky na mužskom oddelení v štátnej nemocnici.
A to všetko s typickými poznávacími znakmi autora a poetiky Radošinského naivného divadla, s jeho známymi hereckými tvárami (Maruškou
Nedomovou, Stanislavom Štepkom,
Samuelom Spišákom atď.), ale aj typickým humorom, vôňou človečiny
a poetickými piesňami, tentoraz v interpretácii tzv. javiskových nemocničných Červených nosov.
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SVET MERCEDESU

Spolupráca Daimler Truck AG a Volvo Group
Dve Ŏažiskové spoloānosti v oblasti úžitkových vozidiel zdieīajú spoloāne víziu
„Green Deal“ trvalo udržateīnej dopravy a CO2 neutrálnej Európy do roku 2050.

,

Reálnym výsledkom tejto spolupráce je podpis predbežnej nezáväznej dohody o založení nového spoloĆného podniku, v ktorom budú
maķ obe spoloĆnosti rovnocenné, päķdesiatpercentné zastúpenie. Cieĝom podniku bude vývoj,
výroba a komercializácia systémov palivových
Ćlánkov na použitie v ķažkých úžitkových vozidlách a iných oblastiach použitia. SpoloĆným
cieĝom oboch spoloĆností je ponúknuķ sériové ķažké úžitkové vozidlá s palivovými Ćlánkami pre nároĆnú a ķažkú prepravu na dlhé vzdialenosti v druhej polovici desaķroĆia. Do rozsahu
pôsobnosti nového spoloĆného podniku sú tiež

zahrnuté Ĉalšie prípady použitia v automobilovom priemysle, ako aj mimo neho. SpoloĆný
podnik bude pôsobiķ ako nezávislý a samostatný subjekt. Daimler Truck AG a Volvo Group
zostanú naĈalej konkurentmi vo všetkých ostatných oblastiach podnikania, avšak ich spojenie síl na tomto projekte zníži náklady na vývoj
a urýchli uvedenie systémov palivových Ćlánkov na trh v produktoch pre ķažkú nákladnú dopravu a nároĆné nasadenie na dlhé vzdialenosti. Podpísaná predbežná dohoda nie je záväzná
a jej koneĆná verzia sa oĆakáva v treķom kvartáli a má byķ uzatvorená do konca roka 2020.. Ó

Celkovo ide
o desiate
víķazstvo
za náhradné
dielce
so slávnou
hviezdou.

Dvojnásobný úspech Mercedesu
Vyše sedemnásŎtisíc āitateīov renomovaného āasopisu Motor Klassik dalo svoje
hlasy jednotlivým kategóriám prestížnych ocenení Motor Klassik Awards 2020.
ZnaĆka Mercedes-Benz si odniesla dva vavríny
víķazstva. Prvý získal model Mercedes-Benz 300
SL (W 198) „Gullwing“, považovaný za najuznávanejšie a najfascinujúcejšie športové auto našej
doby, ktorý uspel v kategórii C - „Klasické športové vozidlá“. Druhý víķazný vavrín získali originálne náhradné dielce, ktoré uspeli už siedmy
raz po sebe. Celkovo ide o desiate víķazstvo za ná82

hradné dielce so slávnou hviezdou. Nie náhodou.
Ako uviedol Christian Boucke, vedúci spoloĆnosti Mercedes-Benz Classic: „Mercedes-Benz Classic reprodukuje náhradné dielce podĝa pôvodnej
špecifikácie pre klasické vozidlá znaĆky, aby sa
zabezpeĆilo ich dodanie dlho po skonĆení sériovej
výroby.“ Ó
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Reštartujte svoje podnikanie
a my sa postaráme o prvé tri splátky za váš „Truck of the Year 2020“.
Pre všetkých, ktorí udržujú svet v pohybe.
Viac informácií na www.mercedes-benz.sk/actros
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EQC 400 4MATIC: spotreba elektrického prúdu v kWh/100 km (kombinovaná): 25,3 – 22,2. Emisie CO2 v g/km (kombinované): 0.1
1. Podľa WLTP.

Objavujte inteligentne
Vydajte sa na cestu za svojimi cieľmi a zažite ohromujúci výkon nových
ekologických modelov EQ. Viac na www.mercedes-benz.sk/eq
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