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Sériová hvězda. Cena pro Peugeot 508
Nový Peugeot 508, který byl
představen ve světové pre-
miéře na ženevském autosa-
lonu, získal první cenu od čte-
nářů časopisu Autoplus a po-
sluchačů rozhlasové stanice
RTL v kategorii „Sériová
auta“.
Tato cena je výsledkem vol-

by čtenářů a posluchačů, kte-
ří hlasovali ve čtyřech katego-
riích: sériová auta, zelená
auta, koncepční auta a volba
dětí. Cenu pro nejoblíbenější
sériové auto čtenářů a poslu-
chačů převzal šéfdesignér
značky Peugeot Gilles Vidal.
„Nový Peugeot 508 završu-

je designovou obměnu naší
modelové řady. Využívá
všechny stylistické principy,

které jsme rozvinuli u našich
nejnovějších koncepčních
vozů, jako je Peugeot Exalt
nebo Peugeot Instinct. Ostat-
ně i-Cockpit nového Peu-
geotu 508 vzešel přímo od
koncepčního vozu Exalt,“
říká Gilles Vidal.
Nový model upoutá na prv-

ní pohled dynamickýmposto-
jem. Výška vozu byla snížena
na pouhých 140 cm a jeho
aerodynamické plynulé linie
připomínají styl kupé. Přední
strana působí až agresivně.
Mezi světlomety Full LED se
prosazuje jemně propracova-
ná šachovnicová maska chla-
diče. Uprostřed ní trůní logo
lva a na nose kapoty je umís-
těno označení 508.

Peugeot 508 působí kom-
paktně, měří pouze 475 cm.
Tvar karoserie dotvářejí úzké
prosklené plochy odhalující
bezrámové dveře. Vzadu na-
jdeme horizontální leskle čer-
ný pás zasazený mezi zadní
světla, který je charakteristic-
kým prvkem expresivní zad-
ní části posledních modelů
značky.
V nabídce auta, které na

trh vstoupí v září, jsou dva
nové typy benzinovýchmoto-
rů, jejichž základem jemotor
1,6 PureTech. Dále pak čtyři
dieselové motory, jejichž zá-
kladem jsou motory 1,5 a 2,0
BlueHDi. Nový Peugeot 508
se vyrábí v továrně ve fran-
couzskémMulhouse. HOP
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Dlouho očekávaná
novinka je příjem-
né SUV se silným
motorem a zajíma-
vým designem.

„Jsme hrdí na to, co designéři
a konstruktéři Mitsubishi do-
kázali i s ohledem na vynika-
jící výsledky nárazových tes-
tů Euro NCAP,“ říká šéf firmy
M Motors CZ Kamil Šilhavý.
Společnost dováží vozy se tře-
mi diamanty ve znaku do Čes-
ka. Od ledna přibyla v nabíd-
ce novinka, auto odkazující
jménem Eclipse na sporťák
této japonské automobilky,
ale s přídomkem Cross. Jde
tedy o další ukázku současné-
ho směřování trhu, SUV střed-
ní velikosti.
Mitsubishi prochází posled-

ní dobou velkými změnami,
a pokud tohle má být jeden
z výsledků, tak jedině dobře.
Model Eclipse Cross vychází
z konceptu XR-PHEV a kombi-
nuje prvky moderního SUV
s karoserií typu kupé. Design
má ostře řezané tvary a splý-
vavé zádi dominuje dvojité
zadní okno, které rozděluje
mohutná linka LED světel.
Mě osobně zrovna tenhle styl
neoslňuje, ale během testu
jsme si ověřili, že řešení nene-
chává nikoho chladným. Nut-
no podotknout, že design je
rozhodně zajímavý.

K testu jsme si záměrně vy-
brali model, který by české
zákazníky mohl zajímat nej-
více – benzinovou patnác-
tistovku nabízející sílu až 163
koní, s manuální převodov-
kou a příplatkovým pake-
tem, který zvětší objem zava-
zadelníku o 83 litrů (celkem
až 531 litrů) na úkor z továr-
ny dodávaného dvojitého
dna. Auto v druhém stupni vý-
bavy přijde na 569 650 ko-
run, přičemž ale nemá po-
hon všech kol, jenž je až ve
vyšším stupni v ceně 719 580
korun. A pokud by zatoužili
po osmistupňovém automa-
tu CVT, musí si připlatit 50 ti-
síc korun. V závěru roku
bude nabídkamotorů rozšíře-
na o modernizovaný čtyřvál-
cový turbodiesel 2,2 DiD.

Benzinový motor, který je
nyní jako jediný v nabídce,
pro auto parádně stačí. Má
dobrou odezvu na sešlápnutí
plynu a pružně reaguje ve
středním pásmu otáček.
Ostře a zbrkle bohužel reagu-
jí i brzdy – než si zvyknete,
budete s posádkou cukat i při
jejich lehkém sešlápnutí.
Auto se i přes vyšší konstruk-
ci příliš nenaklání v zatáčce,
podvozek je tvrdě odpruže-
ný, což je v tomto segmentu
běžné. Pochvalu zasluhují po-
souvatelné zadní sedačky
a vůbec vnitřní prostor.

Záď je zajímavá dvojitými okny a linkou LED světel. 3× METRO

Interiér je přehledný a kvalitně zpracovaný.

Eclipse Cross je SUV s nápaditým designem.

Design francouzského auta se opravdu povedl. PEUGEOT

Zprávy krátce

Ford má nové
školicí centrum
v Praze
Společnost Ford slavnost-
ně zahájila činnost své-
ho nového školicího cen-
tra v Toužimské ulici v
pražských Letňanech.
„Máme přesně to, co
jsme potřebovali,“ vy-
světluje Václav Bejček,
manažer technických
služeb českého Fordu.
„Celková plocha činí
více než 572 metrů,
máme k dispozici dvě
učebny, které mohou
fungovat nezávisle, vel-
kou dílnu pro celkem
šest vozů – a k tomu do-
statečné množství skla-
dových, kancelářských
a dalších prostor.“

Vodíková koalice
se rozšiřuje
Vodíkové kolegium uví-
talo 11 nových členů
z Asie, Severní Ameriky
a Evropy. Do kolegia se
zapojily přední meziná-
rodní společnosti působí-
cí v ropném a plynáren-
ském průmyslu, energe-
tice, vědeckém výzku-
mu, technologiích a au-
tomobilovém průmyslu.
Tyto firmy podporují vo-
díkové inovace v rámci
probíhajících energetic-
kých změn. Pouhý rok
od založení kolegia se
počet jeho členů bezmá-
la zdvojnásobil. Vodíko-
vé kolegium je svého
druhu první celosvěto-
vou iniciativou vedou-
cích představitelů firem,
usilující o prosazování
vodíkových technologií
v rámci celosvětových
energetických změn. HOP

Nová éra
Mitsubishi.
SUV Eclipse


