
Odpovědní lístek; Flotitové auto roku 2021

1) Automobil: Kia Ceed SW Počet bodů: 5

Stručné zdůvoclnění volby: Kia má ve slovnání s konl<urencí velmi pííznivé ceny, které

vyváží nepatrně vyšší náklady na servis a údržbtr. Pr'edností je i široká nabídka motorŮ a jejich

kombinací s rnanuální nebo automatickou převodovkou, doplněné o verzi PHEV. Chválím i

atraktivní desigrr ve spojení s prostorrrým a útulnýrn interiérem a velkým kufrem.

2) Automobil: VW Passat Počet bodů: 3

Stručné zdůvodnění volby: Po modernizaci Passat jasně cílí na poměr cenalužitná lrodnota,

doplněný o reprezetrtativní vzhled. Moderrrí technologie a asistenční systémy jsou na nejvyŠŠÍ

úrovni, zároveti Passat plati za velrni konrťortní a dobře ovladatelné auto. Nová generace

motorů je velmi ťrsporrrá. Zahlavní nevýlroclu považuji omezení nabídky kombinací motorů a

pohorrů pro český trlr.

3) Automobil: Škoda Superb iV Počet bodů: 2

Stručné zdůvodnění volby: Nabídka plug-iri hybridu za cenll dieselu je velmi atraktivní a

navzdory konstrukčním komplomisům dobře furrkčrrí. Velmi dobré spotřeby dosahuje iv ryze

hybridnírn režimu, bez pravidelrrého využivání dobíjení nebo nějaké formy subvence jde ale

stále do jisté nríry o imageovou záležitost a ne jerr čistě raciorrálrrí volbu.

Jméno a příjmení: LukďVaverka
Společnost: CanoCu.,4\
Podpis:....... ...(...Ft"

JAK HLASOVAT
V rámci tohoto formuláře uyberte tři automobily, o kterých si myslíte, že jsou pro vozové
parky nejvhodnější, Vybírat můžete ze všech nominovaných vozidel.

Pro tři vybrané automobily máte k dispozici celkem 10 bodŮ, heré rozdělte tak, abyste

žddnému automobilu nepřidělili stejný počet bodů, celkouj, součet všech bod,ů u těchto tří
nominovaných vozů musí být roven ďeseti.

Ke koždému automobilu je nutné uvést stručné zdůvodnění volby. Uveďte tedy, proč jste
volili právě zmiňovaná auta. Jakó mají pozitiva, případně negativa. Bezvyplněného
zdůvodnění volby je hlasovací lístek neplatný!
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1) Automobil : Ren ault Zoe Počet bodů: 11

Stručné zdůvodnění volby: Nejlevnější elektromobil na trhu je zároveítím

nejpovedeněiším, poktrd mápíevažovat městský provoz. Má vše potřebné * dlouhý dojezd,

rychlé nabíjení a velmi slušný zavazadlový prostor. Oceňuji i rozumný výkon, který se

nesnaží ohrornit drtivým zrychlením, a jizdní vlastnosti velmi podobné běžným autŮm.

2) Automobil: Kia e-Niro Počet bodů: 6

Stručnó zdůvo<lnění volby: Prostorenr, komfortem a dlouhým dojezdem je Kia zcela

univerzálrrí. Dokáže proto uspokojit každého, kdo chce jezdit na elektřinu, ale nechce se

zbytečrrě onrezovat, Příznivě lrodnotírn i pořizovací cenu, která rrepřevyšuje komprornisní

plug-in lrybridy od Kie arri od konkurence.

3) Automobil: Opel Corsa-e Počet bodů: 3

Stručné zdůvodnění volby: Elektrická Corsa je v podstatě kompromisemmezi Renaultem a

Kiou. Má větší výkorr i rychlejši dobíjerrí nežZoe, také interiér je podstatně prostornějŠÍ. Na

všestrannost většílro Nira ale nestačí. Výhoclou proti sesterskému Peugeotu e-208je niŽŠÍ

základni cena.

Jméno a příjmení: Lukáš Vfl,erka

Společnost: CanoCar 
^ 

\
Podpis: / F|"

{AK HLAS,OVAT
V rámcitohoto formuláře vyberte tři eIektromobily,o kterých si myslíte, Že jsou pro vozové
parky neivhodnější.
Do kategorie Flotilové elektroauto jsou nominovány tyto modely:
Audi e-tron Sportback, DS3 Crossback E-Tense, Kia e-Niro, Mercedes-Benz EQV,

Opel Corsa-e, Peugeot e-208, Renault ZOE, VW e-Crafter, VW lD.3

pro tři vybrané automobily máte k dispozici celkem 20 bodů, které rozdělte tak, abyste ŽÓdnému

automobilu nepřidělili stejný počet bodů" Celkový součet všech bodů u těchto tří nominovaných vozŮ

musí být roven dvaceti.
Ke každému automobilu je nutné uvést síručné zdůvodnění volby, Uved'te tedy, proč jste volili právě
zmiňoyaná auta. Jaká mají pozitiva, případně negativa. Bez vyplněného zdŮvodnění volby je
hlasovací lístek neplatný !

D€trlE}Y

':,i 
l,] '|] l: il, .i, : '

]. !i).]]Jtli1,,,] ],.,:.,


