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� Nejen automobilový průmysl po-
stihla ekonomická krize a podniky ve
snaze nezkrachovat musejí propouš-
tět. Začalo to ve světě - výrobce
Pneu Michelin chce propustit tisícov-
ku zaměstnanců – což může ohrozit
i ČR. Kopřivnická Tatra hodlá k první-
mu srpnu dát výpověď na čtyřem
stovkám zamě-
stnanců. Pozice
pracovníků jsou teď ohroženy téměř
ve všech odvětvích.

Máte hypotéku a bojíte se také
ztráty zaměstnání? Pokud jste si po-

Ztráta práce
a hypotéka? V klidu.

�� Příště se dozvíte, že výši splátek můžete měnit, nebo splácení
dokonce přerušit.

Běžné životní pojištění
Pojištění schopnosti splácet

POJISTNÁ RIZIKA Ztráta
zaměstnání

Pracovní
neschopnost

Invalidita Úmrtí Měsíční
platba*

� � � � 1060 Kč

Poznámka: *Orientační příklad platí za předpokladu: hypotéka na 1 mil. Kč, doba pojištění 20 let. Běžné životní
pojištění odpovídá klientovi ve věku 35 let.

� � � � 473 Kč

� Kalifornská společnost Zero
Motorcycles dokončila vývoj sil-

niční verze svého elektrického
motocyklu Zero S. Nyní ho nabí-

zí za asi čtvrt milionu korun, při-
čemž v sumě jsou zahrnuty i ná-
klady na dodání. Metrák vážící
stroj používá lithium-iontové aku-
mulátory a rozjede se až na 100
km/h. Dojezd činí 100 kilometrů,
nabíjení trvá čtyři hodiny. -br-

Celý svět s zhlédl v elektromobilech. Jejich ofen-
ziva je z velké části zásluhou i nových malých fi-
rem, které se tlačí do popředí.
� Měst, jejichž radnice daly elektři-
ně zelenou formou podpory výstav-
by v hodné infrastruktury, je stále
víc. Začal to v devadesátých letech
norský Stavanger, následovaly fin-
ské Espoo, Londýn, norský Trond-
heim, loni Berlín, chystají se Oslo,
Monte Carlo, Štrasburg, Stockholm,
Praha, Řím, Sevilla, Pisa, Paříž, Mi-
lán, Madrid, Barcelona, Lisabon,

Barcelona, Tel Aviv atd. Ale podobné
je to i jinde na planetě, například ja-
ponská vláda vyhlásila plán, aby na
trhu roku 2020 byla polovina všech
nových aut na elektřinu. Francie oče-
kává jejich 15procentní podíl už do
dvou let. V Anglii už takto poháněná
vozidla už roky rozvážejí mléko, prak-
ticky zcela se chce elektrifikovat Iz-
rael... -di-

Největší síť nabíjecích stanic
chce mít Velká Británie. Do

června 2010 jich má na
parkovištích, u krajnic,

v obchodních centrech i domác-
nostech vyrůst asi 500

(pro srovnání:
Nizozemsko
jich plánuje
200 do roku

2012). Nejvíc
se jich objeví
v okolí Brigh-

tonu, jež se má
stát největším
projektem to-
hoto druhu na

světě. Počet
vozidel, která

budou zpočát-
ku s9´t využí-

vat se odhadu-
je na 340.

Spolupráce Mit-
subishi a koncer-
nu PSA se rozros-
te o další model.
Zatímco ze SUV
Outlander vznikla
dvojčata C-Cros-
ser a 4007, nyní

se uvažuje o tom, že by z futuristického elek-
tromobilu Mitsubishi i MiEV bvznikl jeho
francouzský protějšek Peugeot 008. Čtyř-
místný vůz s lithium-ionovými akumulátory
a dojezdem okolo 160 kilometrů by se na trhu
měl objevit už příští rok. Cena se odhaduje na
23 000 eur, tedy na 600 000 korun.

Švýcarská elektronická firma Brusa se na trh uvést elektrický spider. Dvou-
místný sportovní vůz má mít dva motory s celkovým výkonem 191 kW a zrychlit
na stovku za šest sekund. Kapacita akumulátorů stačí na 125 km.

„V roce
2015 chci
na ame-
rických
silnicích
vidět mili-
on plug-in
hybridů.“
Barack
Obama,
prezident
USA

Elektromobily na postupu

Hypotéky se neptají, zda máte zaměstnání, nebo
ne. Každý měsíc požadují totožnou částku z vašeho
účtu. Ideální hypotéka od České
spořitelny s pojištěním
schopnosti splácet ale
tak hladová není.

řídili nebo pořídíte Ideální hypotéku
od České spořitelny, můžete si k ní
přidat i pojištění schopnosti splácet.
To pak využijete ve chvílích, kdy nej-
ste schopni hradit měsíční splátky.
V případě úmrtí, plné invalidity, pra-
covní neschopnosti či ztráty zamě-
stnání (rozšířená verze pojištění)

uhradí za vás
splátky pojišťov-

na. Toto pojištění představuje sou-
část úvěrové smlouvy, jeho vyřízení
je tedy zdarma a můžete ho uzavřít
kdykoliv.

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET
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Elektromotocykl


