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FIAT S POHONEM LPG A S DVOULETOU ZÁRUKOU 

Autocentrum Dojáček, přední tuzemský dealer automobilů Fiat, uzavřel smlouvu o spolupráci 
s autorizovaným dovozcem australských motorových aditiv Flashlube. Je to vstřícná odpověď 
na rostoucí zájem motoristů o auta s pohonem na zkapalněný ropný plyn (LPG). 

Chcete nové auto s pohonem na LPG a s dvouletou zárukou? Jen málo výrobců automobilů 
zachovává záruku u nových aut přestavěných na LPG. Mezi těch několik málo patří přední tuzemský 
dealer Fiatu, pražské Autocentrum Dojáček. V jeho LPG Fiatech navíc najdete i dávkovací soupravu 
Flashlube a v ní aditivní mazivo Flashlube Valve Saver Fluid na ochranu ventilů.  

„Flashlube jsme si mezi konkurenčními výrobky vybrali kvůli kvalitě a přiměřené ceně,“ vysvětluje 
Miroslav Hubocký, vedoucí divize servis Fiat z Autocentra Dojáček. „Jedná se o mnohostranně 
osvědčený produkt k ochraně motoru aut přestavěných na LPG.“ Vzhledem k velkému rozdílu mezi 
cenou benzinu a LPG, zažívá Autocentrum Dojáček od podzimu minulého roku velkou poptávku po 
nových autech s levnějším provozem.  

„Vítáme rozhodnutí zástupců Autocentra Dojáček, kteří si ve svém nezávislém průzkumu trhu vybrali 
aditiva Flashlube,“ říká Jaroslav Vomočil, vedoucí českého zastoupení australské firmy. „Rozhodnutí 
našich nových partnerů vnímáme jako logické vyústění naší dlouhodobé strategie dodávat na trh 
maximálně kvalitní automobilový sortiment. Že naše motorová aditiva opravdu fungují, dokládá 
30letá úspěšná historie firmy, řada testů a odborných ocenění.“ 

Nový automobil má přirozeně mnoho výhod. Nabízí spolehlivý provoz, komfortní jízdu i technické 
požadavky, které jsou v souladu se stávajícími trendy. Přidanou hodnotou automobilů s pohonem na 
LPG jsou i nízké provozní náklady. Při neustálém růstu cen benzinu je to samozřejmě lákavá nabídka.  

„V Praze a okolí jsme jedinými držiteli osvědčení od výrobce Fiatu pro instalování LPG do nových 
vozu bez ztráty záruky. Naši technici tak mají plné ruce práce,“ říká pan Hubocký a dodává: „Já sám 
jsem až donedávna neměl příležitost vyzkoušet jízdu autem s pohonem na LPG. – Co si budeme říkat. 
Zvyk je železná košile. – Když ale na čerpací stanici platíte plnou nádrž u auta s pohonem LPG, hned 
pochopíte, co to znamená jezdit levně.“ 

Další informace 
LPG je zkapalněný ropný plyn (Liquefied Petroleum Gas). Už několik desetiletí se masově používá 
jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel. Je znám i pod starším názvem propan butan.  

Mezi hlavní uživatelské výhody LPG patří nízká cena. Ve srovnání s naftou nebo benzinem je prodejní 
cena plynového paliva LPG poloviční. Další informace o výhodách a provozu vozidel s pohonem na 
LPG najdete na webu www.SlapniNaPlyn.cz. 

Vizitky korporací 
Autocentrum Dojáček 

Přední tuzemský prodejce nových automobilů Fiat má za sebou téměř dvacetiletou historii. Zajišťuje 
servis a prodej hned několika významných automobilových značek. V prodeji vozidel Fiat si 
dlouhodobě udržuje první místo jak z hlediska zájmu zákazníků a prodejních čísel, tak i z hlediska 
partnerských vazeb na společnost Fiat. Společnost Autocentrum Dojáček je známá rovněž úspěšnou 
a rozsáhlou revitalizací autoopravárenského komplexu ve Vršovicích, jehož automobilová historie 
sahá až do roku 1926. Více na www.Dojacek.cz. 

Flashlube 

Přední světový výrobce dodává do více než 100 zemí motorová aditiva do automobilových olejů a do 
pohonných hmot dieselových, benzinových a LPG / CNG motorů. Více na www.Flashlube.cz. 
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