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anketa

Vozidla sezony 2012
Čtenářské ankety magazínu Trucker

Dvacátý první ročník čtenářské ankety Vozidla sezony 

2012 zná své vítěze. Pravidelně každý rok hodnotíte 

Vy, čtenáři našeho časopisu těžká nákladní vozidla, 

dodávkové automobily a autobusy.

Hity současnosti
Vývoj se neustále zrychluje a intervaly 
uvádění novinek a nových konstrukčních 
řešení se zkracují. Hitem posledních let je 
jednoznačně šetření – úspora. Nižší pro-
vozní náklady, nižší TCO – to je mantra 
dnešních manažerských týmů všech výrob-
ců vozidel napříč všemi segmenty a pro-
vozními určeními. Každý z nich se snaží 
svým zákazníkům nabízet produkty, které 
v nelehké ekonomické situaci šetří jejich 
kapsu. Zároveň však musí výrobci vyhovět 
také legislativním opatřením, která mají 
někdy nádech jakéhosi „kocourkovství“.

Vždyť jen tolik „populární“ emisní limity 
nutí postupně finální výrobce vozidel a pře-
devším jejich motorů vytahovat drahá řešení, 
která se ovšem mohou v rámci výše řečené-
ho o stavu evropské ekonomiky promítnout 
do pořizovací ceny pokud možno minimálně.

Krásným příkladem nezměrné konstrukč-
ní a marketingové invence současných 
úspěšných výrobců těžkých nákladních 
vozidel je nový Actros. Obrovské náklady 
na vývoj a přípravu sériové výroby rozhod-
ně nenarušily prodejní politiku Stuttgartské 
automobilky, která ukazuje svým zákazní-
kům více než přívětivou tvář.

Text: – redakce –  
foto: archiv

tRUCk of the season 2012

1  RenaulT MagnuM (432 hlasů) 
2  SCania eURo Vi  (301 hlasů)

3  iVeCo ecoStralis  (186 hlasů)
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a vítězem se stává…
Truckem sezony 2012 pro ČR a SR se sta-
la „dálková legenda“ Renault Magnum. 
Osobně si myslím, že je to velmi příjem-
né ocenění a vlastně svým způsobem 
i poděkování vozidlu, které je samo o sobě 
doslovným milníkem v historii konstruk-
ce těžkých nákladních vozidel, speciálně 
silničních tahačů.

V kategorii „Van of the Season 2012“ 
u Vás nejvíce zabodoval Mercedes-Benz 
Sprinter a mezi autobusy se na první stu-
pínek „vyšvihlo“ IVECO Citelis.

Jde o posuzování vlastností, kvality, ale 
také emocí, které novinky automobilového 
průmyslu v daných segmentech vyvolávají 
u Vás, našich čtenářů. 

Jsme hrdi na to, že máme stále největší 
skupinu příznivců jak v České republice, 
tak na Slovensku. 

Jsme velmi rádi, že se velmi aktivně podí-
líte na naší čtenářské anketě Vozidla sezo-
ny. Děkujeme za všechny Vaše hlasy, kte-
rých nebylo právě málo, a které jste vyslali 
po síti GSM ze svých mobilních telefonů. 
Dnes Vám přinášíme její vítěze a pořadí  
prvních tří ve všech kategoriích.   ■

1  IVeCO CITelIs (388 hlasů) 
2  neoPLan SkyLineR  (306 hlasů)

3  SetRa ComfortClass  (272 hlasů)

BUS of the season 2012

1 MeRCedes-Benz spRInTeR (324 hlasů) 
2  FoRd tRanSit   (316 hlasů)

3  VW Crafter  (236 hlasů)

Van of the season 2012


