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SOUBĚŽNĚ PROBÍHÁ

TUNING PRAHA
4. SPECIALIZOVANÁ VÝSTAVA TUNINGU

FOR MEN
2. VÝSTAVA HRAČEK PRO VELKÉ KLUKY

12. MOTORISTICKÁ VÝSTAVA



AUTO PRAHA 2008
V ý s t a v a ,  k t e r á  v á s  p o t ě š í

Milí čtenáři,

ráda bych vás co nejsrdečněji pozvala do Pražského veletržního areálu
v Letňanech, kde se bude ve dnech 25. – 27. 4. 2008 konat už 12. ročník
motoristické výstavy AUTO PRAHA. 

Je již tradicí, že současně s tímto veletrhem se zde představuje speciali-
zovaná výstava zaměřená na úpravu automobilů s názvem TUNING
PRAHA. 

Podruhé tyto motoristické akce doprovodí také výstava FOR MEN s pod-
titulem výstava hraček pro velké kluky. 

Letošní, v pořadí už dvanáctý ročník AUTO PRAHA nabídne vedle přehlídky čes-
kých automobilových novinek, speciálních nabídek, akčních cen, soutěží o atraktiv-
ní ceny jako let balónem nebo plná nádrž a jiných bonusů také bohatý doprovodný
program, který potěší všechny automobilové nadšence. 

Vůbec poprvé v České republice zde bude například prezentován ojedinělý pro-
jekt – mobilní jarní technická kontrola určená ženám – řidičkám. 

O tom, že tato motoristická akce není pouze doménou mužů, svědčí i další z pro-
gramů doprovázejících veletrh, a to Škola couvání. 

Na návštěvníky výstavy čekají vedle pestré škály značek osobních, užitkových i ná-
kladních automobilů předváděcí jízdy, během nichž si mohou zájemci vybraná vo-
zidla otestovat. 

Novinkou bude letos i nabídka nazvaná Jarní nadělování s AUTO PRAHA. Ta spo-
čívá v tom, že návštěvník, který si zakoupí na veletrhu nebo 14 dní po jeho skonče-
ní u vybraných prodejců automobil, získá některý z nabízených benefitů. 

Chybět nebudou ani kaskadérské exhibice v současnosti nejúspěšnějšího českého
motocyklového kaskadéra Pavla Vika nebo autogramiády reprezentantů Sunoco Ra-
cing Teamu.

V sobotu 26. dubna proběhne na parkovišti před Vstupní halou i oblíbený Tuning
sraz, který vyvrcholí v odpoledních hodinách Spanilou jízdou aut Prahou. 

Věřím, že žádný návštěvník nebude z veletrhu odcházet zklamaný,
a doufám, že i vy poctíte náš veletrh svou návštěvou. Přeji vám proto
hodně zábavy a příjemných zážitků.

Martina Pěkná
manažerka veletrhu

� Například AUTO MOTO Rieger
věnuje k vozu Grand Vitara
CCS kartu v hodnotě
20 000 Kč k ostatním mode-
lům CCS v hodnotě 10 000 Kč
(nárokovat kartu CCS nelze
v případě získání/uplatnění
jiné slevy). 

� Auto-STAIGER dá novému ma-
jiteli autopříslušenství a do-
plňky v hodnotě 5000 tisíc ko-
run a možnost financování
s 0% navýšením. Tento
„dárek“ se vztahuje na všech-
ny modely Opel a Chevrolet
v nabídce Auto-STAIGER. 

� Porsche Praha-Prosek jako be-
nefit k osobním vozům Volks-
wagen zakoupeným nebo po-
ptaným na AUTO PRAHA
poskytne prodlouženou záru-
ku o jeden rok. Akci bude pre-
zentovat pod názvem „Záruka
2+1 rok“. 

� Auto ELSO nabídne pro změ-
nu šek v hodnotě 10 000 až
15 000 Kč (dle modelu) využi-

telný na nákup Škoda originál-
ního příslušenství, paliva či ser-
visní prohlídky vozu a prodlou-
ženou záruku vozu na 4 roky
a až 120 000 km. 

� Auto Exner si pro nové majite-
le vozů zase připravilo bonu-
sem bezplatné mechanické za-
bezpečení vozu DEFEND LOCK
včetně montáže. 

� Subaru Hostivař ALM ke kou-
pi vozu SUBARU JUSTY po-
skytne zdarma metalízu v hod-
notě 8800 Kč. Na ostatní
vozidla slevy min. v hodnotě
40 000 Kč. 

� Auto Busch Praha poskytne
dárkový poukaz na slevu
20 000 Kč u vybraných modelů
– S-Max, Mondeo, Galaxy
a dárkový poukaz na slevu
10 000 Kč u ostatních modelů.

� Součástí doprovodného pro-
gramu bude i letošní hit – pro-
jekt USED CARS 2008 zaměře-
ný na prodej předváděcích
a zánovních vozů.

Soutěže – Vůz s plnou nádrží na víkend
Losování každý den do 16.00 hod. Losování bude probíhat každý

den ve 13.00 a 16.00 hod.(hala č.3, pódium)

VYLOSOVANÍ MOHOU BÝT POUZE PŘÍTOMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI
vůz zapůjčí Značka a typ vozu 
Porsche Praha-Prosek Volkswagen POLO 
Auto ELSO Škoda Fabia II, Škoda Roomster, Škoda Octavia 
Autocentrum Dojáček Fiat Panda 
AUTO – Staiger Opel Corsa 
Auto – EXNER SEAT Ibiza 
Autoavant družstvo Renault Clio III 

BENEFIT – při koupi vozu na výstavě nebo do 14 dní u vybraných prodejců
Uschovejte Vaši vstupenku

V případě koupi vozu a uplatnění níže uvedených BENEFITŮ u vybraných
prodejců z řad vystavovatelů s platností do 14 dnů od konání akce 

BENEFIT poskytne BENEFIT pozn. značka 
AUTO MOTO Grand VITARA – CCS karta K ostatním modelům CCS SUZUKI 
Riegger v hodnotě 20 000 Kč v hodnotě 10 000 Kč
AUTO – Staiger Autopříslušenství a doplňky Tento „dárek“ se vztahuje OPEL

v hodnotě 5000 Kč na všechny modely Opel CHEVROLET
možnost financování s 0% a Chevrolet v nabídce
navýšením Auto-STAIGER 

Porsche Praha-Prosek Prodlouženou záruku  Akce „Záruka 2+1 rok“ VOLKSWAGEN 
o jeden rok se bude vztahovat na

všechny modely značky
Volkswagen osobní vozy

Auto ELSO Šek v hodnotě 10 000 až Využitelný na nákup Škoda Škoda 
15 000 Kč (dle modelu) originálního příslušenství, 

paliva či servisní prohlídky
vozu a prodlouženou 
záruku vozu na 4 roky
a až 120 000 km

Auto Exner Bonusem bezplatné mecha- Platí pro nové majitele vozů SEAT 
nické zabezpečení vozu
DEFEND LOCK vč. montáže

Subaru Hostivař ALM Vůz SUBARU JUSTY – Na ostatní vozidla slevy min SUBARU 
poskytne ZDARMA metalízu v hodnotě 40 000 Kč
v hodnotě 8800 Kč

Auto Busch Dárkový poukaz na slevu 20 000 Kč u vybraných modelů 
– S-Max, Mondeo, Galaxy a dárkový poukaz na slevu 
10 000 Kč u ostatních modelů

! !

Novinky
Výstavu doprovodí předváděcí jízdy určené návštěvníkům

výstavy. Ti si budou moci s jednotlivými prodejci zúčastně-
ných značek vybrané druhy automobilů otestovat. Ze značek
budou zastoupeny například Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Chev-
rolet, Kia, Mazda, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Su-
baru, Suzuki, Škoda a další. 

Premiéry
Rozhodně však nejde o kompletní výčet značek, které bu-

dou na veletrhu zastoupeny. Vystavovatelé z řad autosalónů
předvedou na AUTO PRAHA některé vozy premiérově. 
� AUTO MOTO Riegger zde například představí novou verzi modelu

SX4 – SX4 v provedení sedan. 
� Autocentrum Dojáček FIAT Dealer bude jako novinku prezentovat

Fiat 500, Fiat Fiorino, Fiat Linea a Fiat Croma. 
� Auto – STAIGER předvede zase Chevrolet Aveo 5DR, Opel GT – kab-

riolet roku 2007, Opel Zafira – Facelift i ČESKOU PREMIÉRU auto-
mobilu Opel Agila. 

� Porsche Praha-Prosek bude na výstavě prezentovat své novinky:
Volkswagen Tiguan, Volkswagen Caddy Maxi a Audi A4. 

� Auto ELSO představí nový vůz Škoda Fabia ve sportovní a tunin-
gové úpravě ELSO Concept a dále novou Škodu Fabii Combi II a vlaj-
kovou loď automobilky Škoda Auto a. s. – nový Superb. 

� S novinkami – vozy Subaru Boxer Diesel, Tribeca 3,6 l, Justy, Impre-
za WRX-STi se bude na výstavě AUTO PRAHA prezentovat Subaru
Hostivař ALM. 

� Špičku ve své třídě vítěz v závodech WTCC, vůz SEAT Leon Cupra
241 PS na výstavě AUTO Praha představí Auto-EXNER.

Jarní nadělování s AUTO PRAHA
Pořadatelé připravili pro návštěvníky také bohatý dopro-

vodný program včetně soutěže, ve které budou každý den tr-
vání veletrhu vylosováni dva výherci, kteří získají pronájem
auta na víkend s plnou nádrží. 

Novinkou bude i nabídka nazvaná Jarní nadělování s AUTO
PRAHA. Ta spočívá v tom, že návštěvník, který si zakoupí na veletrhu
nebo 14 dní po jeho skončení u vybraných prodejců automobil, získá
některý z uvedených benefitů. 



DOPROVODNÝ PROGRAM
VENKOVNÍ PLOCHA

Jarní technická kontrola – 25. – 27. 4.
– před vstupní halou

Návštěvníci z řad žen-řidiček si zde mohou
nechat bezplatně a především odborně
zkontrolovat technický stav vozidla a stav po-
vinné a doporučené výbavy. 

Každá žena poté obdrží protokol o stavu svého
vozidla a bude moci absolvovat jízdní test, který
prověří její řidičské umění. Testována bude napří-
klad schopnost bezpečně zacouvat do garáže, po-
př. mezi řadu stojících vozidel, ale i schopnost
zvládnout smyk na kluzné ploše. To vše pod od-
borným dohledem instruktorů Školy bezpečné jíz-
dy z oddělení Besip, Ústředního automotoklubu
a Autoškoly Korený.

Technickou kontrolu provozuje Promotým
bezpečnosti silničního provozu hl.m. Prahy.

Partnery akce jsou: 
Útvar prevence Policie hl.m. Prahy, Ústřední

automotoklub, Zdravotnická záchranná služba
hl. m. Prahy, Hasičský záchranný sbor hl. m.
Prahy, Střední odborné učiliště a SOŠ Hostivař,
Sunoco, Kumho, Honda, ČPP, Spies Hecker,
Shock!, Chicco, Banner 

Prezentace motoristického sportu –
25. – 27. 4. – pódium + venkovní plocha

před vstupní halou
S ÚAMK chystají pořadatelé:
– výstavu závodních vozidel
– videoprojekce ze závodů
– exhibiční jízdy
– autogramiády jezdců, během kterých se

představí např. Tomáš Kotek – mistr Evro-
py v rallyecrossu, Tomáš Korený – mistr re-
publiky v závodech motokár, Bohumír Čáp
– mistr Evropy v trucktrialu, Marek Michal
– mistr republiky v závodech offroad spe-

cial, Dan Přibáň – kapitán posádky expedi-
ce Transtrabant (16 000 km Hedvábnou
stezkou)

Bezpečnost silničního provozu –
25. – 27. 4. – před vstupní halou

Ve spolupráci s ÚAMK připravila pro
návštěvníky pořádající společnost program
zaměřený na propagaci bezpečnosti silnič-
ního provozu. 
• rychlost v obci + bezpečná vzdálenost me-

zi vozidly 
• pomocí radaru bude předvedena brzdná

dráha při 40 km/h a 50 km/h
• dopravní přechody – pomocí radaru a fi-

guríny budou předvedeny některé kritické
situace pro chodce

• bezpečnostní prvky automobilu – prak-
tické ukázky funkce ABS, CMBS apod.

• být viděn – za snížené viditelnosti díky ba-
revnému oblečení a reflexním doplňkům

• bezpečnostní pásy a dětské zádržné systé-
my

• cyklistické ochranné prvky – na dopravním
hřišti a ve školce bezpečné jízdy 

• pomocí simulátoru nárazu bude demon-
strována nutnost používání bezpečnost-
ních pásů a dětských zádržných systémů

• likvidace požáru motorového vozidla
• ukázka zásahu svědků dopravní nehody

při hašení požáru havarovaného vozidla
• testy bezpečnosti silničního provozu – pro

předškoláky, školáky i držitele ŘP
• prezentace prvků aktivní a pasivní bezpeč-

nosti automobilů 
• videoprojekce, tištěné materiály, praktické

ukázky
• první pomoc při autonehodě
• ukázky vyproštění posádky havarovaného

vozu a poskytnutí první pomoci 
• simulátor jízdy na motocyklu – trenažér

Honda 

TUNING PRAHA
Souběžně s výstavou AUTO PRAHA

proběhne i specializovaná tuningová
výstava TUNING PRAHA, která představí
celou řadu výrobků, technologií a doplňků
pro individuální úpravy vozidel. Třešničku na
dortu – „spanilou jízdu“ ulicemi Prahy, by si
milovník takto „vyšperkovaných“ vozidel roz-
hodně neměl nechat ujít. 

FOR MEN
Výstava FOR MEN s podtitulem 2. vý-

stava hraček pro velké kluky bude ukáz-
kou širokého spektra možností, jak si zkrátka
zpříjemnit život. Návštěvníci budou moci na
výstavě FOR MEN zhlédnout například čtyř-
kolky nebo si sjednat let balónem.

TUNING SRAZ, SPANILÁ JÍZDA PRAHOU, NOČNÍ TUNING 
SOBOTA 26. 4. 2008 – parkoviště před vstupní halou

Sraz tuningových vozů spojený se soutěžemi v různých kategoriích: „Nej“ interier, audio,
konstrukční zpracování motoru, tuning české značky, noční tuning 

08.00 – 11.00 Řazení přihlášených aut 
11.00 – 13.30 Hodnocení přihlášených automobilů odbornou porotou 
14.00 – 16.30 Spanilá jízda Prahou
od cca 17.00 Vyhlášení vítězů
20.30 – 22.00 Noční tuning 

Doprovodný program – HALA 3 (pódium)
V rámci veletrhu AUTO PRAHA budou mít návštěvníci možnost zhlédnout:
• vystoupení taneční skupiny
• bungerunning 
• autogramiády a rozhovory
• losování návštěvnické soutěže, každý den v 13.00 a 16.00 hod

Profesionální chiptuning – zvýšení výkonu motoru až o 30 %, snížení spotřeby o 10 %,
optimalizace dat řídící jednotky motoru, vše je dáno z rezervy motoru, záruka 5 let na
Ř. J. i motor, dále prodej antiradarů, montáže xenonů, ochranných rámů atd...

Kontaktní telefon: +420 776 777 787

PÁTEK 25. 4. 2008     11.00 – 11.30     Hala 3, pódium
Vernisáž souboru veletrhů AUTO PRAHA, FOR MEN
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Euroveletrhy

AUTO PRAHA 50%
PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY 25. – 27. 4. 2008
KUPÓN NA 50% SLEVU NA VSTUP*)

*)U POKLADNY VYMĚŇTE ZA ZLEVNĚNOU VSTUPENKU

Velká
soutěž o ceny

AUTO PRAHA ‘08

CHCETE ZÍSKAT NA VÍKEND AUTO S PLNOU NÁDRŽÍ? CHCETE VYHRÁT LET BALÓNEM?
Stačí, když vyplníte soutěžní lístek, vhodíte jej do slosovacího boxu v Pražském veletržním areálu Letňany a budete
mít štěstí. Nejen tyto,ale i další ceny mohou být Vaše.

VÍKEND AUTO S PLNOU NÁDRŽÍ
Porsche Praha Prosek - Volkswagen Polo / Auto ELSO - Škoda Fabia II nebo Škoda Roomster / Autocentrum Dojáček
- Fiat Panda / Auto – Staiger - Opel Corsa / Auto- EXNER - SEAT Ibiza / Autoavant družstvo – Renault Clio III

DALŠÍ CENY VĚNOVALY FIRMY
Stifter Balloons - let balónem / AZ pneu – zboží v hodnotě 10.000 Kč / Velvana - autokosmetika / Chicco – dětská
autosedačka / Nakladatelství VÝBĚR – knížky

JAK NA TO?
Soutěžní lístek vhoďte do osudí v hale č. 3 PVA Letňany vedle pódia každý den do 16.00. Losování bude probí-
hat každý den ve 13.00 a 16.00 (hala 3, pódium). VYLOSOVÁNI MOHOU BÝT POUZE PŘÍTOMNÍ NÁVŠTĚVNÍCI. 

Pořádá: ABF, a.s. veletrhy,
kontaktní osoba: Martina Pěkná, tel.: 225 291 250, e-mail: pekna@abf.cz, www.autopraha.cz

SOUTĚŽNÍ LÍSTEK:

JMÉNO

BYDLIŠTĚ

TELEFON: E-MAIL

OBOR

Ochrana osobních údajů: informace na tomto soutěžním lístku budou uloženy v návštěvnické databázi ABF, která slouží pro zaslání informací o
dalších akcích. Pokud si výherci nepřevezmou cenu přímo na veletrhu, propadá ve prospěch dalších výherců.


