Ženeva 2. marec 2010: Tata Motors predstavila dnes na 80. ročníku ženevského autosalónu
elektromobil Tata Nano (EV), ktoré sa spočíva na základoch oceneného Tata Nano. Uvedením na trh
sa ešte viac rozšíri paleta elektromobilov, ktorá už obsahuje Tata Indica Vista EV.
Pán Ravi Kant, zastupujúci miestopredseda spoločnosti Tata Motors vysvetľuje: „Elektrifikácia je
podstatná súčasť našej iniciatívy zavedenia vozidiel prospešnejších pre životné prostredie. Indica
Vista EV bude uvedená tento rok na vybrané európske trhy. Elektromobily budeme uvádzať na
všetkých rozhodujúcich trhoch.“
Tata Nano EV ponúka praktické využitie skutočného automobilu a nepripúšťa žiadne kompromisy
v úsilí o spotrebiteľkú dostupnosť osobného dopravného prostriedku prospešného životnému
prostrediu.
Vo svojom priestrannom interiéry, za čo je Tata Nano známy, ponúka pohodlné miesto pre 4
dospelé osoby. Predpokladný dojazd je 160 kilometrov a dovoľuje zrýchlenie z 0 – 60 km/h pod 10
sekúnd.
Tata Motors pokračuje s vozidlom Tata Nano EV v nastolenom smere tým, že sú použité SuperPolymér-Lítium-Iónové akumulátory ako pri vozidle Tata Indica Vista EV, ktoré disponujú silnejšou
koncentráciu energie ako bežné akumulátory.
Spoločnosť predstavila Tata Nano Europa na minuloročnom ženevskom autosalóne a očakáva
uvedenie na trh vo vybraných európskych krajinách behom dvoch rokov. Medzičasom si v Indii
vozidlo Tata Nano, ktoré je mimochodom práve dodávané vybratým prvým 100 000 zákazníkom,
vyslúžilo ohromujúce kritiky. Vyhralo dokonca prestížnu cenu 2010 ICOTY (indické vozidlo roka),
cenu ktorá udeľovaná šiestimy automobilovými časopismy. Nano bolo prehlásené autom roka
taktiež tromi automobilovými časopismy a televíznymi stanicami.
Tata Indica Vista EV sa zakladá na ocenenej Tata Indica Vista novej generácie a je taktiež
praktickým riešením pre spotrebiteľa tým, že ponúka miesto pre 4 dospelé osoby a dostatočný
batožinový priestor. Jej Super-Polymér-Lítium-Iónové akumulátory umožňujú predpokladaný
dojazd až do 200 kilometrov a zrýchlenie z 0 na 60 km/h pod 10 sekúnd.
Na výstave je možné vidieť aj Tata Aria, viacúčelové vozidlo strednej kategórie, ktoré ponúka
bezpečnosť na každom povrchu skĺbenú s vysokou hodnotou terénneho SUV, ktoré bolo prvýkrát
predstavené verejnosti v januári v Indii a ako koncept prvýkrát ukázané na 75. ročníku ženevského
autosalónu. Tata Indigo Manza bolo prednedávnom predstavené ako limuzína novej generácie.
Tata Aria zmiešava funkčnosť a komfort MPV strednej kategórie s terénnou priechodnosťou
a vysokou hodnotou SUV. Jedinečný dizajn a konštrukcia jej dodávajú robustnosť, eleganciu
a komfort. Luxusne vybavený interiér s tromi radmi pohodlných sedadiel obsahuje výbavu ako
ozvučenie systémom 3D Dolby Surround, príjemne stmievateľné strešné osvetlenie, zabudovanú
navigáciu GPS, infotainment na najnovšej úrovni techniky, multifunkčný volant, automaticky
riadenú dvojzónovú klimatizáciu a tempomat.
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Tata Indigo Manza je od základu nový model s výzorom útočiacej šelmy. Úplne nová karoséria na
novom podvozku obklopuje celkom nový interiér. Priestrenné, príjemne klopené zadné sedadlá
s lakťovou opierkou umožňujú cestujúcemu sa uvoľniť a odpočinúť si v prostredí a pohodlí
podobnému obývacej izbe. Nastaviteľný volant s posilňovačom riadenia a výškovo nastaviteľným
vodičovým sedadlom dovoľujú pohodlné vedenie vozidla. Informačný systém vodiča na vrchu
stredovej konzoly informuje o spotrebe paliva a vonkajšej teplote, pričom športovo ladená
prístrojová doska zapustená na dotyk v mäkkej palubnej doske umocňujú interiérový dizajn.
Dvojdinový hudobný systém je doplnený USB portom a Bluetooth pripojením pomocou Blue5 pre
skvelú konektivitu.
Tento rok je vystavené taktiež vozidlo Tata Xenon Double Cab Pick-up a Tata Indica Vista. Xenon
Double Cab je dostupný v Taliansku, Španielsku, Poľsku, Thajsku, v Spojených arabských emirátoch,
v Saudskej Arábii a v mnohých krajinách Afriky. Tata Indica Vista bolo uvedené na trh v Juhoafrickej
republike a bude uvedená aj na vybraných európskych trhoch. Ostatné modely vystavených
vozidiel novej generácie budú taktiež postupne uvedené na zahraničné trhy.
Profil Tata Motors
Tata Motors je najväčším indickým automobilovým výrobcom a dosiahol konsolidovaný výnos 14
miliárd amerických dolárov v rokoch 2008-2009. Vďaka dcérskym a holdingovým spoločnostiam
vykonáva svoje obchodné operácie Tata Motors vo Veľkej Británii, v Južnej Kórei, Thajsku
a Španielsku. K tomu sa pridávajú aj Jaguar a Land Rover, britské kultové značky. Vlastní aj
priemselný spoločný podnik so značkou Fiat v Indii. S viac ako 4 miliónmi vozidiel Tata v Indii je
Tata Motors lídrom v krajine v oblasti nákladných vozidiel a medzi troma lídrami v oblasti osobných
vozidiel. Celosvetovo je Tata Motors 4. najväčším výrobcom nákladných vozdiel a 2. najväčším
výrobcom autobusov. Osobné, nákladné automobily a autobusy sa predávajú na viacerých trhoch
Európy, Afriky, blízkeho východu, južnej Ázie a južnej Ameriky.
Tata Motors Limited
www.tatamotors.com

2/2
For Cars s.r.o., zapísaná v OR okr. súdu v Trnave, vložka čís. 18191/T
IČO: 36 283 096, IČ DPH: SK 20 22 141 374, Bank. spojenie: SLSP Dunajská Streda 0192478294 / 0900
Tel: +421 31 552 8413, Fax: +421 31 550 3661, E-mail: tata@tata.sk, Web: www.tata.sk

