EXCLUSIVE SALON
8. – 13.4.2014
Autosalón v znamení exkluzívnych premiér a bezpečnej jazdy
Tlačová správa zo 4.4.2014
Najdôleţitejšia automobilová udalosť roka na Slovensku, bratislavský
AUTOSALÓN v Inchebe, od 8. do 13. apríla ponúkne pohľad do atraktívneho sveta
automobilov. Na návštevníkov čaká najviac automobilových značiek vrátane
slovenských výstavných noviniek, medzi ktorými nebudú chýbať ani tie najhorúcejšie
zo Ţenevy. Na ploche takmer 40 000 m2 sa predstaví 132 vystavovateľov z Rakúska,
Česka, Nemecka, Veľkej Británie, Maďarska, Poľska, Talianska a Slovenska. Tento rok
sa návštevníci môţu tešiť na 35 značiek a takmer 60 horúcich premiér.
PRIHLÁSENÉ ZNAČKY
Alfa Romeo, Aston Martin, Bentley, Cadillac, Citroёn, Corvette, Ferrari, Fiat, Ford,
Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kaipan, Kia, Lamborghini, Land Rover, Maserati,
Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Nimrod, Nissan, Opel, Peugeot, Piaggio, Porsche,
Range Rover, Rolls Royce, Suzuki, Škoda, Tesla, Toyota, Volvo, VW
Autosalón bude aj tento rok sprevádzať výstava luxusných tovarov a služieb
EXCLUSIVE SALON. Výnimočné automobily, drahé šperky, vrtuľník a promenáda v štýle St.
Tropez dodajú podujatiu punc originality.
Autosalón prinesie aj spojenie starého s novým - novinky a premiéry
z automobilového sveta doplní expozícia veteránov. Pri príležitosti 50. výročia štartu výroby
automobilov Ford Mustang si návštevníci budú môcť obzrieť 9 exponátov z 5 generácií tejto
ikonickej značky.
Na milovníkov najrôznejších úprav a vylepšení čaká mimoriadne obľúbené otvorenie
tuningovej sezóny v posledný deň podujatia. Množstvo viac či menej upravených áut, ktoré
trávili zimu v dielňach a garážach, ukáže umenie svojich majiteľov či profesionálnych
úpravcov. V špecializovanej sekcii Karavanshow sa pre zmenu bude prezentovať vyše 20
obytných automobilov a obytných prívesov.
Korením výstavy bude atraktívny sprievodný program, ktorý navodí atmosféru
veľkolepej motoristickej show. Návštevníci, ktorí uvažujú nad kúpou auta, si budú môcť
vybrané modely vyskúšať počas testovacích jázd. Zamestnanci kuriérskych služieb budú
pre zmenu testovať úţitkové vozidlá, aby vyhodnotili, ktoré sa na ich prácu hodí najviac.
Autosalón však popri silných a rýchlych vozidlách myslí aj na bezpečnosť. Na riziká
v cestnej premávke poukážu crash testy. Premiéru budú mať tento rok skúšky, ktoré ukážu
rozdiel medzi opravou kompetentného a nekompetentného servisu. Na prvý pohľad medzi
vozidlami nie je žiadny rozdiel. Oprava vykonaná nesprávnym technologickým postupom, pri

ktorej sa šetrilo na použitých materiáloch, však môže byť pre posádku nebezpečná.
Súčasťou programu bude aj simulátor nárazu, prevrátenia vozidla a vplyvu alkoholu na
vodiča. Pre najmladších návštevníkov je prichystané detské dopravné ihrisko.
Incheba počas Autosalónu spolupracuje s RTVS. Redaktori dopravného
spravodajstva Zelená vlna a relácie Pozor, zákruta budú priamo z výstaviska naživo
informovať o dianí na výstave.
Počas Autosalónu tiež budú slávnostne vyhlásené výsledky súťaže Autoopravár
Junior Castrol 2014. Do súťaže sa tento rok prihlásilo 49 škôl.
Autosalón bude otvorený od 8. do 13. apríla. Prvý deň je vyhradený novinárom.
Všetky zakúpené vstupenky budú žrebovateľné o Citroën C4 PICASSO, ktoré výherca získa
na pol roka. Návštevníci budú môcť využiť odvoz domov zadarmo. Štyri taxíky Volkswagen
up! odvezú záujemcov kamkoľvek v rámci Bratislavy.
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