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Předehřev motoru 
na 220V

s cirkulačním čerpadlem

Jiří Mudrák 608 028 788
www.predehrevmotoru220v.cz   

akční cena  3 900,- Kč

Nejde pouze o facelift, ale 

o kompletně přepracovaný vůz 

s inovovanou karoserií. Nové 

jsou přední světlomety s přisvět-

lováním do zatáček nebo konco-

vá světla. Pozornosti neuniknou 

litá 19“ kola, která dodávají „esú-

véčku“ majestátní vzhled.  

Vnitřek ve znamení luxusu
Návrháři se nespokojili pouze 

s vylepšením venkovního vzhle-

du, ale razantně zasáhli i do in-

teriéru. Po nastoupení do vozi-

dla obklopí řidiče pocit luxusu. 

Vnitřní čalounění je provedeno 

v jemné tkanině nebo jakostní 

kůži v kombinaci s kořenovým 

dřevem nebo metalickými lišta-

mi, velmi efektní je panorama-

tické střešní okno. Zákazníka 

zaujme vysoká flexibilita seda-

del, kdy se dá jejich postupným 

sklápěním zvýšit již tak velkory-

sý vnitřní prostor Sorenta. K po-

žitku z jízdy přispívá hi-tech pří-

strojový panel Supervision se 7“ 

TFT displejem, který zobrazuje 

všechny důležité údaje (spotře-

bu paliva, dojezd, teplotu apod.), 

dvouzónová klimatizace, vyhří-

vání sedadel nebo ventilované 

sedačky či adaptivní xenonové 

světlomety. Řidičův prostor je 

řešen vysoce ergonomicky, dů-

raz je kladen na praktičnost tak, 

aby všechny ovládací prvky byly 

v dosahu.

Bezpečnost nade vše
První generace Sorenta byla vel-

mi ceněna z hlediska bezpeč-

nosti a „dvojka“ nastavila laťku 

zase o něco výše. Skelet je tvo-

řen vysokopevnostní ocelí, která 

zvyšuje její tuhost. O bezpečnost 

cestujících se stará osm airbagů 

v kombinaci s „vychytávkami“ 

aktivní bezpečnosti. Z nich mů-

žeme jmenovat systém sledová-

ní mrtvého úhlu nebo asistenta 

pro jízdu v jízdním pruhu. 

Benzín nebo nafta?
Sorento je nabízeno s naftovými 

i benzínovými motory. K dispo-

zici jsou diesely 2.0 CRDi a 2.2 

CRDi s příznivou spotřebou nebo 

„benzíny“ 2.4 GDI. Všechny mo-

tory splňují normu EURO 5.

S teréňákem do města? Proč ne
První generace terénního Soren-

ta se postupem času transformo-

vala do plnokrevného městské-

ho SUVéčka, které osloví široký 

okruh zákazníků, kteří požadují 

bezpečné auto. Samozřejmostí 

je 7letá záruka, která je přenosná 

na dalšího majitele.  (kh) 

Korejský obr podruhé
KIA SORENTO už 

nějaký ten pátek brázdí 

naše silnice. První 

generace si vybudovala na 

automobilovém trhu pevné 

postavení v segmentu SUV 

vozidel a vytvořila standardy 

pro vozidla této kategorie. 

Čím zákazníky oslovila? 

Především prostorným 

interiérem, bohatou výbavou 

a oblíbenými naftovými 

motory 2,5 CRDI. Druhá 

generace Sorenta měla 

premiéru 27. 9. 2012 na 

pařížském autosalonu. 

� AUTO, MOTO Kdo z vás 
bude mít 
možnost užít 
si tohoto 
krasavce 
po celý 
víkend? 
Odpovídejte na 
soutěžní otázku 
na www.autoduba.cz

Hodně štěstí, Vaše redakce!

SOUTĚŽ

Šesté kolo soutěže o auto na víkend!
Autocentrum Duba s.r.o.
Jeremiášova 2599/1a, 

Praha 13 – Stodůlky
tel. 251 119 011,

e-mail: info@autoduba.cz
www.autoduba.cz

INZERCEINZERCE

Jedná se o malé topné těleso 

včetně cirkulačního čerpadla, 

které funguje jednoduše a velmi 

účinně. Toto zařízení předehřívá 

vodu - chladící kapalinu motoru. 

Je schopné při teplotách – 25 ° C 

motor předehřát tak, že v pod-

statě startujete, jako v létě. 

„Ke snadnému nastartování po-

třebujete mít horní část motoru 

v rozumné teplotě. Takže i když je 

venku – 25 ° C, nastartujete stejně, 

jako by to bylo v létě, nehledě na 

to, že tím snížíte spotřebu a do-

sáhnete mnohem rychlejšího vy-

hřátí interiéru,“ představuje svůj 

trumf v rukávu Jiří Mudrák, šéf 

firmy Autocentrum Beroun, kde 

jsme na tento výrobek narazili. 

Co překvapilo nás? Jednoznačně 

cena. Ta se pohybuje od 3.900,- 

Kč. Jak říká pan Mudrák, zkušené-

mu mechanikovi zabere montáž 

cca 20 – 60 minut práce. Nemusí-

te tak vašeho miláčka na dlouho 

opouštět. Než si skočíte na poštu, 

máte instalaci hotovou.

Chcete si vybrat ten správný typ? 

Potřebujete více informací? Na-

vštivte stránky prodejce a distribu-

tora www.predehrevmotoru220v.

cz, kde najdete veškeré informace 

k výrobku stejně jako telefonní 

kontakt na prodejce. (PR)

Výhody?
• Rychlý ohřev motoru i v největ-

ších mrazech

• Nemrznete a nečekáte, abyste 

měli v autě teplo

• Roky prověřený výrobek

• Snadná a rychlá montáž

• Německá kvalita

• Příznivá cena

Kontakty:

Autocentrum Beroun

Plzeňská 1398

Tel. 608 028 788

www.predehrevmotoru220v.cz

Když motor nezná mráz
BEROUN – Máte problémy 

nastartovat v zimě auto? 

V berounském autobazaru 

- servisu pana Mudráka 

montují do motorů již 

několik let zařízení, které váš 

problém vyřeší. Speciální 

předehřívací zařízení je 

určené pro všechny typy 

automobilů, dodávek, 

traktorů i pracovních strojů.

„V mrazech od minus 15 trpí prakticky všechny motory. Velká část našich klientů jsou 

speditéři, kteří startují dodávky kolem čtvrté, páté ráno - to jsou ty největší mrazy. A oni 

vyjet musí. A my pro ně máme řešení,“ říká Jiří Mudrák, šéf firmy Autocentrum Beroun

Co na to uživatelé?
„Tak již 14 dní předehřívám 

s vaším ohřívačem OWL-1 

ve voze Seat Leon 1.9TDI. 

Jsem maximálně spokojen, 

montáž trvá cca 30 minut 

i s výměnou termostatu 

a proplachem motoru od 

staré nemrznoucí směsi. 

Ráno zatím stačí na 15 mi-

nut a po třech km už mám 

70 stupňů a topím. Dříve 

tomu tak bylo až po ujetí cca 

10 km. Ráno krásný start. 

Prostě doporučuji. Zima 

může začít.“ Jan Bubelíny INZERCEINZERCE




