
 
 

Auta a jejich správci na severu Čech 

Podruhé navštívil Den s Fleetem mostecký polygon a podruhé úspěšně. Tamní zázemí zkvalitnila 

nová budova, která poskytla ideální prostředí pro přednáškovou část akce, rozsáhlé prostory 

mosteckého centra bezpečné jízdy zase neměly problém pojmout jak stánky automobilek a 

partnerů akce, tak auta hostů tohoto Dne s Fleetem. A těch přijelo opět hodně...  

 

Celkem napočítali pořadatelé 323 účastníků Dne s Fleetem Most. Z nich téměř dvě stovky tvořili 

hosté, tedy zástupci vozových parků domácích společností, a dorazilo také 26 porotců ankety 

Hankook Firemní auto roku. 

Mostecký Den s Fleetem těží nejen ze zajímavé lokality, ale také ze zájmu místních firem a institucí, 

pro které se stal vítanou příležitostí k načerpání nových informací z oblasti automobilismu a správy 

vozových parků. Nosnými tématy, která se prolínala i třemi obsáhlými přednáškami, byly alternativní 

pohony vozidel a fuel management. O obou tématech pak bylo možné dále diskutovat na stáncích 

partnerů, mezi kterými nechyběly společnosti Benzina, CCS a MOL. Auta s jiným než konvenčním 

pohonem pak přivezlo hned několik automobilek, hybridní modely Toyoty, Lexusu či Range Roveru 

doplnily i elektromobily: Nissan přivezl 30kW verzi modelu Leaf a společnost Business Lease 

představila model Tesla S, který na našem trhu nabízí na operativní leasing. Atraktivní automobily 

však přivezly také značky Hyundai, Mercedes-Benz, Ford, Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, Jaguar (k 

dispozici již byl i nový F-Pace), Kia či Suzuki. S některými auty pak řidiči vyzkoušeli i kvality místního 

terénního polygonu.      

V rámci pokračující soutěže o osobní automobil v hodnotě 350 000 Kč si hosté akce nechávali 

testovací jízdy potvrzovat do slosovatelných testovacích karet, které po zkompletování (pět 

testovacích jízd) odevzdávali. Všechny odevzdané karty budou slosovány na slavnostním galavečeru 

v Praze 20. října. Množství odevzdaných karet opět ilustrovalo aktivitu testování, stejně tak chvílemi 

poloprázdná plocha se stánky automobilek. 

Den s Fleetem v Mostě se vydařil po všech stránkách a vysloužil si od účastníků opět slova chvály a 

uznání za přínosnou a dobře organizovanou akci. To byla ta nejlepší pozvánka na další zastavení Tour 

de Fleet, které se tentokrát odehraje premiérově v Golf Resortu Olomouc - Dolany, a to 23. 6. 2016. 

Nosnými tématy tentokrát budou celkové náklady vlastnictví vozu (TCO) a automobilová telematika.  

Dokument z mosteckého Dne s Fleetem bude uveden na Sport 5 v těchto termínech: 

Premiéra: 9. 6. 19:40 

4x repríza: 9. 6. 23:40, 10. 6. 10:40, 11. 6. 17:30, 12. 6. 22:55 

 
 



 
 

Příští akce: 
Den TCO 2016 Olomouc 
Tematický den zaměřený na celkové náklady vlastnictví motorových vozidel 
Datum konání: 23. června 2016 
Program od 9:30, registrace od 8:30 
Golf Resort Olomouc 
Dolany-Véska 89 
783 16  Dolany u Olomouce 
www.golf-olomouc.cz 
 
 

Pro případné další informace, prosím, kontaktujte: 

Martin Mensa 
managing director 
Club 91, s.r.o. 
5. května 9 
140 00 Praha 4 
Tel.: +420 261 221 953 
Fax: +420 241 403 333 
E-mail: martin.mensa@club91.cz 
www.club91.cz  
www.iFLEET.cz 
www.Pneurevue.cz  
www.Truck-Business.cz  
www.FleetAwards.cz 
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