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AUTÁ A MOTORY 
 

AUTO: Tesla začne dnes dodávať športové elektromobily americkým 
zákazníkom 

 Detroit 22. júna (TASR) - Pre amerického výrobcu elektrických 

automobilov Tesla Motors nastal deň pravdy. Dnes začína dodávať svoj 

športový elektromobil Model S na trh Spojených štátov. Výrobca na 

jeho vývoj vynaložil takmer miliardu USD (789,27 milióna eur). V 

prípade úspechu na trhu, by mal firmu vyviesť z dlhov, ak sa to 

nepodarí, skrachuje. Vláda príde o 465 miliónov USD, ktoré jej vláda 

poskytla ako pôžičku na realizáciu projektu. 

 Tesla Motors je dcérou miliardára Elona Muska, majiteľa 

spoločnosti PayPall a zakladateľa SpaceX, ktorý sa vždy púšťal do 

veľmi odvážnych projektov. 

 Tesla Motors uviedla doteraz na trh len jeden model Tesla 

Roadstar, ktorý sa predáva od roku 2008 po 109.000 USD. Odvtedy si 

model kúpilo len 2150 Američanov. 

 Päťmiestny Model S sa bude predávať po 49.900 USD. Bude stáť 

približne rovnako ako Lexus RX s hybridným pohonom a Model S s 

komplexnou výbavou bude na trhu po 101.550 USD, teda za rovnakú cenu 

ako športový hybridný Fisker Karma. 

 Analytička spoločnosti IHS Automotive Rebecca Lindlandová však 

pochybuje, že Tesla Motors dosiahne plánový cieľ predaja. Na budúci 

rok by chcela predať 20.000 sedanov. Nissan predal od konca roku 

2010, keď prišiel na trh s plne elektrickým sedanom Leaf doteraz 

necelých 30.000 vozidiel. Pritom Leaf je takmer o 50 % lacnejší ako 

Model S. 

 Tento rok by mal odbyt sedanov Tesly dosiahnuť 5000. 

 Prví zákazníci prevezmú elektromobily dnes v Kalifornii v 

závode Tesly vo Fremonte. Základný model bude mať akčný rádius takmer 

260 km a vybavený ďalšími batériami prejde takmer 500 km. 

 Záujem Američanov o vozidlo by malo cez leto vyvolať aj 12 

testovacích akcií po celej krajine najmä pre záujemcov, ktorí si 

Model S predbežne objednali. 

 Tesla Motors od založenia v roku 2003 nedosiahla nikdy zisk. 

Zatiaľ vyprodukovala stratu 795 miliónov USD. 

 Informovala o tom agentúra AP. 

 (1 EUR = 1,2670 USD) 
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AUTO: Volkswagen Slovakia dnes vyrobil trojmiliónty automobil 

 Bratislava 22. júna (TASR) - Z linky bratislavského závodu 

spoločnosti Volkswagen Slovakia (VW SK) dnes ráno zišlo 3-miliónte 

vozidlo. Jubilejným automobilom sa stal Volkswagen Up!. Informoval o 

tom hovorca spoločnosti Vladimír Machalík. 

 "Za viac ako 20 rokov produkcie automobilov v Bratislave sme už 

vyrábali 12 modelov piatich značiek pre zákazníkov zo 148 krajín 

sveta," uviedol predseda predstavenstva VW SK Albrecht Reimold.  
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 Volkswagen Slovakia pôsobí na Slovensku už viac ako 20 rokov. 

Patrí k najväčším exportérom, investorom i zamestnávateľom v 

súkromnom sektore na Slovensku. Zamestnáva viac ako 8400 ľudí. V 

závode v Bratislave vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, 

Volkswagen up!, ŠKODA Citigo, SEAT Mii, karosérie Porsche Cayenne a 

prevodovky, v Martine komponenty pre podvozky a prevodovky a v 

Košiciach pripravuje vozidlá na export do Ruska. 
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AUTO: Predaj nákladných áut vo svete by mal vzrásť o 5 %, v Európe 
však klesne 

 Frankfurt nad Mohanom 22. júna (TASR) - Predaj nákladných áut s 

hmotnosťou nad 6 ton by mal tento rok vo svete vzrásť o 5 % na 3,27 

milióna. Uviedol to dnes na konferencii vo Frankfurte nad Mohanom 

prezident Združenia nemeckého automobilového priemyslu (VDA) Matthias 

Wissmann. Najviac by ho mali potiahnuť Spojené štáty, kde sa očakáva 

rast predaja až o 20 % na 366.000 vozidiel. Okrem nich sa rast ešte 

očakáva v Japonsku, Rusku a Indii. 

 Naopak, v prípade európskeho trhu Wissmann predpokladá pokles o 

2 až 4 %. S poklesom počíta aj v Číne, a to o 3 %. V prípade Európy 

sa na tomto vývoji hlavnou mierou podieľa kríza v Grécku, 

Portugalsku, Taliansku a Španielsku, no vďaka tomu, že tieto krajiny 

sa na celkovom objeme predaja regiónu podieľajú iba 15 %, pokles nie 

je taký výrazný. 

 Problémy ekonomiky sa odrážajú najmä na dopyte po nákladných 

autách. Potvrdili to aj výsledky v oblasti predaja ťažkých nákladných 

áut za apríl. Podľa Združenia európskych výrobcov automobilov (ACEA) 

klesol predaj ťažkých nákladných áut s hmotnosťou 16 ton a viac v 

apríli o 7 %, pričom najväčší prepad zaznamenali v Taliansku a 

Grécku. Na gréckom trhu klesol predaj o 52 % a na talianskom o 41 %. 

Od začiatku roka doteraz zaznamenal pokles predaja v tejto kategórii 

v EÚ okolo 4,2 %. 

 Informovali o tom agentúra Reuters a portál 4-traders.com. 
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AUTO: Toyota bude vyrábať autá pre severoamerický trh vo Francúzsku 

 Paríž 24. júna (TASR) - Toyota rozširuje svoje produkčné 

kapacity vo Francúzsku. V budúcnosti tu chce vyrábať modely Toyota 

Yaris pre severoamerický trh. 

 Toyota bude od mája 2013 z Francúzska exportovať autá Yaris do 

USA, Kanady a Portorika, uviedla cez víkend japonská automobilka. 

Produkcia vo Francúzsku pre spomenuté krajiny by mala ročne dosiahnuť 

25.000 áut. Toyota plánuje do výstavby závodu investovať 8 miliónov 

eur. 

 Automobilka sa chce týmto krokom chrániť proti silnému jenu a 

vysokým nákladom na energie v Japonsku. Toyota sa teda rozhodla vydať 

iným smerom ako jej konkurenti Honda, Nissan a Mazda, ktorí 

premiestňujú výrobu pre Severnú Ameriku do Mexika. 
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 Jen je v súčasnej kríze považovaný za bezpečný prístav a jeho 

posilňovanie zdražuje vývoz domáceho priemyslu. Negatívny vplyv na 

japonské automobilky má tiež slabá flexibilita domáceho trhu práce, 

vysoké firemné dane a energetická politika. Japonská vláda sa totiž 

rozhodla po vlaňajšej katastrofe vo Fukušime zavrieť všetky jadrové 

elektrárne. 

 Informoval o tom Financial Times Deutschland. 
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AUTO: Nissan plánuje postaviť v Číne svoj štvrtý závod 

 Peking 25. júna (TASR) - Japonská automobilka Nissan Motor dnes 

oznámila plán výstavby štvrtého závodu na území Číny s cieľom zvýšiť 

predaj na najväčšom automobilovom trhu na svete. 

 Nový závod približne za 800 miliónov USD (638,01 milióna eur) 

by mal stáť v meste Dalian na severovýchode Číny a jeho výrobná 

kapacita by mala do roku 2014 dosiahnuť asi 150.000 áut. Neskôr sa 

počíta s jej zvýšením na 300.000 vozidiel, dodala japonská 

automobilka. 

 Ešte v minulom roku Nissan oznámil, že spolu s čínskym 

partnerom Dongfeng Group plánuje v Číne investovať do konca roka 2015 

zhruba 8 miliárd USD a na trh uviesť 30 nových modelov. Investičný 

program je súčasťou plánov japonskej automobilky posilniť svoju 

pozíciu na reformujúcich sa trhoch a znížiť tak závislosť od trhu 

USA. 

 "Čína je v súčasnosti naším najväčším trhom a aj naďalej bude 

jedným z hlavných motorov nášho rastu," povedal viceprezident Nissanu 

Hiroto Saikawa. Okrem projektu zvýšenia produkcie v Číne Nissan 

plánuje nové závody aj v Rusku, Brazílii, Indii a v oblasti 

juhovýchodnej Ázie. 

 Celkový predaj áut v Číne vzrástol v máji 2012 medziročne o 16 

% na 1,6 milióna. Za prvých päť mesiacov sa predaj zvýšil oproti 

rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 1,7 % na 8 miliónov 

vozidiel. 

 Informovala o tom agentúra AP. 

 (1 EUR = 1,2539 USD) 
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