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accessories  doplňky; příslušenství 
air-conditioning  klimatizace 
articulated lorry (“artic”)  návěs (připojený kloubem k tahači) 
bench   lavička, sedátko 
bench seat  sedadlo přes celou šířku auta 
bucket seat  sedadlo pro jednoho (s kulatým opěradlem) 
canoe  kánoe 
canoe rack  držák, nosič na kánoe 
caravan (GB)  obytný přívěs 
disc brakes  kotoučové brzdy 
drum brakes  bubnové brzdy 
family car  rodinný vůz 
foglights  světla do mlhy; mlhovky 
four-cycle motor  čtyřdobý, čtyřtaktní motor 
four-stroke engine  čtyřtaktní motor 
front drive  přední náhon 
front-wheel drive  náhon na přední kola 
gas consumption (US)   spotřeba paliva 
gas pedal  plyn, plynový pedál 
headlights  přední světla, reflektory 
hood (US)  kapota, kryt motoru  
hoot one’s horn at sb  troubit na někoho 
horn  klakson, houkačka 
indicator (GB)   ukazatel směru, blinkr 
label   označit nálepkou, označit; nálepka 
Limousine, luxury saloon  limuzína 
miles per gallon (m.p.g.)  počet ujetých mil na galon paliva 
motor caravan (GB)/ motor home (US)  obytný přívěs 
numberplate (GB)   státní poznávací značka (automobilu) 
oblique   lomítko 
petrol consumption (GB)  spotřeba paliva, benzínu 
pickup  malý otevřený dodávkový vůz; malé nákladní auto 
power-(assisted) steering (p.a.s.)  posilovač řízení 
rear-wheel drive  pohon, náhon na zadní kola 
rearlight (GB)   koncové (brzdové) světlo 
rev counter  otáčkoměr 
roof   střecha 
RV (recreational vehicle) (US)  karavan 
semi  návěs 
side mirror  postranní, boční zrcátko 
speedometer  rychloměr, tachometr 
station wagon (US)  kombi, stejšn 
steering wheel  kormidlo; volant 
stickshift (US)  řadicí páka 
tachometer (US)  otáčkoměr 
taillight (US)  koncové (brzdové) světlo 
towbar  tažná tyč 
towing ball   závěsná koule 
trailer  přívěs 
trunk (US)  kufr, zavazadlový prostor 
turn signal (US)  ukazatel směru, blinkr 
two-cycle motor, two-stroke engine  dvoudobý motor 
windscreen (GB)  přední sklo motorového vozidla  
windscreen wiper  stěrač předního skla 
wing mirror  zpětné zrcátko 

 


