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Přečtěte si, jak se sny o pohodlném 

a luxusním automobilu stávají 

skutečností. Na otázky odpovídal 

prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. 

1. Moje automobilové začátky, 

čím je pro mě automobil?

Jako všichni mého věku jsme začínali se ško-

dovkami. Mým prvním autem byla Škoda 130, 

tehdy poprvé ve verzi s pětistupňovou převodov-

kou. Byl jsem nadšeným řidičem, vnikal do tajů 

motorů. Škodovka vyžadovala neustálou péči 

(dolévání elektrolytu, výměny pojistek, dolévání 

oleje do motoru, apod.). Dokonce jsem si sám na-

montoval a zapojil mlhovky a také ruční spínání 

chlazení. Poté následovaly za sebou tři auta Opel 

Vectra. Úžasné, ekonomicky skvělé, spolehlivé 

auto pro mladou rodinu. Auto téměř nevyžado-

valo péči, kromě mytí a dolévání vody do vstři-

kovačů. Neměl jsem u těchto aut ani jedinou 

sebemenší závadu. Poslední auto již bylo skvěle 

vybavené včetně palubního počítače, 6 airbagů, 

apod. Poslední vectra mi zachránila život. Jel jsem 

operovat do břeclavské nemocnice, když se mi na 

dálnici otočil mladý 19letý řidič s Ford transitem 

do protisměru. Byl to čelní náraz, mé auto bylo na 

odpis a já měl jen mírnou excoriaci na hrudi od 

bezpečnostních pásů. Poté, i když jsem byl poško-

zeným, následovaly nechutné tahanice s Komerč-

ní pojišťovnou a mladík za svůj téměř kriminální 

čin dostal jen několikatisícovou pokutu.

2. Jak jsem se dostal k BMW?

Auto této značky bylo vždy pro mě velkým 

snem. Je to pro mne symbol úspěchu, síly, do-

konalosti a bezpečí. Po těžké havárii, výše po-

psané, nastal ten pravý okamžik k rozhodnutí 

a posléze návštěvy Renocaru v Brně - Tuřanech. 

3. Moje osobní zkušenost s BMW

Zkušenosti jsou ty nejlepší. Jako perličku uvá-

dím, že když jsme auto přivezli domů, tak jsem 

si večer chodil do něj jen tak sednout a poslou-

chat nějakou oblíbenou hudbu. Černá limuzína 

s třílitrovým benzínovým motorem je stále moje 

srdeční záležitost. Je to auto s možností úžasně 

dynamické, pohodlné a bezpečné jízdy. I když 

mám limuzínu pátým rokem, nevyskytly se zatím 

sebemenší technické či jiné problémy. Procesto-

val jsem s tímto autem řadu evropských zemí, ze-

jména Francii, Itálii a Rakousko. Auto splňuje má 

očekávání a budu-li se rozhodovat ke koupi dal-

šího automobilu této kategorie, pak určitě budu 

preferovat vůz stejné značky. 

Jak jsem koupil auto snů

Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
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Společnost Renocar je exkluzivním partnerem Lékařské komory v roce 2011. S radostí poskytneme všem lékařům speciální zvýhodnění na výbavu 
ve výši 100 až 140 tisíc Kč ( dle motorizace vozu ).  BMW Service Inclusive - zdarma servisní služby po dobu 5let/100.000 Km. 
Individuální nabídku vozů s dodáním ihned, pro Vás zpracují naši prodejci.

Těšíme se na spolupráci s Vámi. MUDr. Miloš Vránek

BMW X1 S POHONEM X-DRIVE1 V EDICI MEDIC OD 639 000 Kč vč. DPH2

Servis 5 let zdarma
0% leasing
Aisstenční služba 24 hod

Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 BMW X1: 5,2–8,4 l/100 km, 136–195 g/km. 1 Pohon všech kol 4x4, 2 Cena vozu BMW X1 x-Drive 18d.
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