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„Bud get Car” dla Fia ta Pan da
No wa Pan da od no to wa ∏a na swym kon cie ko lej ne wy ró˝ -
nie nie. „Top Ge ar Ma ga zi ne”, jed no z naj bar dziej pre sti ̋o -
wych an giel skich cza so pism spe cja li zu jà cych si´ w bran ̋y
mo to ry za cyj nej, oraz je go od po wied nik te le wi zyj ny w sie ci
BBC, przy zna ∏y mo de lo wi z Tych ty tu∏ „BUD GET CAR”. 
Na gro da ta pod kre Êla za le ty sa mo cho du, któ re oba la jà
ste reo typ, we d∏ug któ re go ma ∏y sa mo chód jest sy no ni -
mem „spar taƒ skie go wy po sa ̋e nia”. 
A oto pe∏ na li sta ty tu ∏ów, któ re zdo by∏ Fiat Pan da: 
SA MO CHÓD RO KU 2004 (Car of The Year), 
AU TO EU RO PA 2004 (Zwià zek Dzien ni ka rzy 
Mo to ry za cyj nych W∏och – li sto pad 2003), 
AU TO BEST 2004 (na gro da dzien ni ka rzy z kra jów 
Eu ro py Cen tral nej i Po ∏u dnio wej – gru dzieƒ 2003), 
BEST CI TY CAR (Naj lep szy sa mo chód miej ski Car 

Buy ers Gu ide – Prze wod nik dla ku pu jà cych sa mo chód 
– Wlk. Bry ta nia – gru dzieƒ 2003), 
BEST CI TY CAR (Naj lep szy sa mo chód miej ski; 
pi smo What Car – Wlk. Bry ta nia – 23 stycz nia 2004),  
MO JE ULU BIO NE AU TO (kat. ci ty car; pi smo 
Qu at tro ru ote – sty czeƒ 2004), 
NO WOÂå RO KU (na gro da od re dak cji pi sma 
Qu at tro ru ote – sty czeƒ 2004), 
AU TO MO TO LI DER (na gro da czy tel ni ków AU TO MO TO, 
w ka te go rii Au to Miej skie, sty czeƒ 2004), 
AU TO SUK CES RO KU (na gro da czy tel ni ków 
mie si´cz ni ka Au to Suk ces, lu ty 2004), 
IN DY WI DU AL NOÂå RYN KU – Mer ku ry 2003
(na gro da przy zna na przez ga ze t´ Ryn ki Za gra nicz ne, 
gru dzieƒ 2003).

„Ma szy na ro ku 2004”
Pod czas pierw szych w tym ro ku X Mi´ dzy na ro do wych Tar gów
Tech ni ki Rol ni czej AGRO TECH, któ re od by ∏y si´ w Kiel cach
w dniach 13-14 mar ca, kom baj no wi CX przy zna no na gro d´
„Ma szy na ro ku 2004”. Kom bajn pro du ko wa ny jest przez CNH
Bel gia, a sprze da wa ny do sie ci de ale rów przez p∏oc kà CNH.
Roz po czy na jà ce se zon rol ni czy w Pol sce, Mi´ dzy na ro do we
Tar gi Tech ni ki Rol ni czej AGRO TECH w Kiel cach sà dru gà, po
Po la grze, naj wa˝ niej szà eks po zy cjà sprz´ tu rol ni cze go w Pol -
sce. W te go rocz nej, ju bi le uszo wej edy cji udzia∏ wzi´ ∏o bli sko
240 wy staw ców z 7 kra jów. Na tar gach mo˝ na by ∏o zo ba czyç
pe∏ nà ga m´ sprz´ tu rol ni cze go pre zen to wa ne go przez pol -
skich pro du cen tów i de ale rów za gra nicz nych kon cer nów. Tar -
gom pa tro nu je Mi ni ster Rol nic twa i Roz wo ju Wsi.

Fiat Panda w stylu Alessi
No we au to stu dyj ne Fia ta – Pan da Ales si jest owo cem wspó∏ -
pra cy po mi´ dzy dwo ma mar ka mi s∏y nà cy mi z wzor nic twa
prze my s∏o we go – Fia ta i Ales si. Con cept car po ka zu je jakie re -
zul ta ty mo ̋e przy nieÊç „dia log sty li stycz ny”. Nad wo zie za cho -
wu je ory gi nal nà oso bo woÊç mo de lu, przy licz nych no wo Êciach
sty li stycz nych i ko lo ry stycz nych w ma skow ni cy, fa so nie drzwi
i kszta∏ cie nad ko li. Po praw kom pod da no zde rza ki, ob r´ cze kó∏
i cz´Êç tyl nà. We wnàtrz zmie nio no ko lo ry sty k´ oraz do da no
pew ne ele men ty pod kre Êla jà ce styl au ta. Zmie nio no tak ̋e
kszta∏ ty przy rzà dów, ta pi cer k´ oraz sie dze nia. Ârod ko wy tu nel,
os∏o ny prze ciw s∏o necz ne oraz dêwi gnia bie gów zo sta ∏y ca∏ ko -
wi cie prze ro bio ne, a do dat ko wo po wsta∏ no wy sys tem re gu lo -
wa nia pod ∏o gi ba ga˝ ni ka, na zwa ny „car go -sys tem”. 
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Ame ry kaƒ ski de biut 
Fer ra ri 612 Sca gliet ti
Sta ny Zjed no czo ne sà dla Fer ra ri jed nym z naj bar dziej stra -
te gicz nych ryn ków. Dla te go naj now sze dzie ∏o fir my, czte ro -
miej sco we Fer ra ri 612 Sca gliet ti z 12-cy lin dro wym, dwu rz´ -
do wym sil ni kiem o mo cy 500 KM, b´ dà ce spad ko bier cà
s∏yn ne go 456M, zo sta ∏o po ka za ne Êwia tu pod czas Sa lo nu
Sa mo cho do we go w De tro it. Ta za pro jek to wa na przez Pi ni fa -
ri n´ li mu zy na, w ca ∏o Êci zbu do wa na z alu mi nium, jest im po -
nu jà cà syn te zà wszyst kie go, co w tech no lo gii mo to ry za cyj nej
naj no wo cze Êniej sze. Swo jà na zw´ po jazd za wdzi´ cza po cho -
dzà ce mu z Mo de ny pro jek tan to wi Ser gio Sca gliet tie mu, 
któ ry ode gra∏ zna czà cà ro l´ w hi sto rii mar ki.

Spó∏ ka z Ma ra nel lo opra co wa ∏a no wy bo lid Fer ra ri F2004,
pi´ç dzie sià ty z ko lei mo del For mu ∏y 1 z sym bo lem czar ne go
ko nia na nad wo ziu. Sa mo chód, za kie row ni cà któ re go 
Mi cha el Schu ma cher wy gra∏ ju˝ trzy pierw sze wy Êcigi w tym
se zo nie (Au stra lia, Ma le zja i Bahrain), jest udo sko na lo nà
wer sjà F2003 GA. Sil nik V10 gwa ran tu je wy so kà nie za wod -
noÊç. Kon struk to rzy bo li du, chcàc zmniej szyç je go ma s´ ca∏ -
ko wi tà, za sto so wa li no we, lek kie ma te ria ∏y. W tym sa mym
ce lu prze pro jek to wa li rów nie˝ nad wo zie, znacz nie ob ni ̋a jàc
Êro dek ci´˝ ko Êci. Dzi´ ki tym za bie gom sa mo chód wraz z kie -
row cà wa ̋y za le d wie 605 kg. No wa jest rów nie˝ kon fi gu ra cja
ae ro dy na micz na, a to za spra wà mo dy fi ka cji w kszta∏ cie ka -
ro se rii, ch∏od nic, uk∏a du wy de cho we go i ogo na. Naj wi´k szym
zmia nom pod da no lot k´ i po kry w´ sil ni ka, do sto so wu jàc ich
wy glàd do obo wià zu jà cych od te go ro ku norm.

Dla Je ana Tod ta, dy rek to ra ge ne ral ne go sek cji spor to wej
„F2004 gro ma dzi w so bie wie le lat do Êwiad czeƒ i suk ce sów
Fer ra ri w For mu le 1”. Todt pod kre Êla rów nie˝ ogrom ny
wk∏ad w na ro dzi ny no we go bo li du spó∏ ek Gru py Fiat, zw∏asz -
cza Centro Ricerche Fiat i Ma gne ti Ma rel li. 

No wy F2004

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fiat Auto
Poland SA zatwierdzi∏o sprawozdanie finansowe za
rok obrotowy 2003, który zwiàzany by∏
z uruchomieniem w zak∏adzie w Tychach seryjnej
produkcji nowego samochodu Fiat PANDA. Nowy
model odnosi du˝e sukcesy handlowe
i marketingowe w ca∏ej Europie. 
W 2003 roku Fiat Auto Poland SA wyprodukowa∏
203 630 samochodów, w tym m. in. 115 504 szt.
Seicento, 86 046 szt. Panda, tj. o 28,5 proc.
wi´cej ni˝ w roku 2002. Na rynki do 27 krajów 
na Êwiecie zosta∏o wyeksportowanych 159 602 szt.
samochodów (o 33,3 proc. wi´cej ni˝ w roku ub.)

– w tym m.in. 89 602 szt. Seicento, 
69 520 szt. Pand. Udzia∏ eksportu w produkcji
wyniós∏ wi´c 78,4 proc.
Na rynku krajowym sprzedano 67 287
samochodów osobowych i 3 687 dostawczych
(w sumie wzrost o 18,2 proc. w stosunku 
do 2002 r.). Udzia∏ w sprzeda˝y samochodów
produkcji krajowej wyniós∏ ponad 61 proc.
Fiat zajmuje pozycj´ lidera na polskim rynku
samochodów osobowych, z udzia∏em 18,8 proc. 
Po raz pierwszy Fiat zosta∏ tak˝e liderem
w sprzeda˝y samochodów dostawczych 
(udzia∏ w rynku 14,6 proc.).

Wy ni ki Fia t Auto Poland



Ko lej ne na gro dy 
dla no wych mo de li
Sa mo cho dy Gru py Fiat osià ga jà ko lej ne suk ce sy. Wie lo -
krot nie na gra dza na Pan da (wi´ cej na stro nie 4) uzu pe∏ ni ∏a
po czet swo ich na gród o ty tu∏ naj lep sze go samochodu, przy -
zna ny przez czy tel ni ków pi sma Qu at tro ru ote. Dru gie miej sce 
za j´ ∏a Lan cia Yp si lon, (któ ra ma na swo im kon cie tak ̋e 
pre sti ̋o wà Eu ro pe an Au to mo ti ve De sign Award). Pan da
i Lan cia Yp si lon w son da ̋u Qu at tro ru ote zdo by ∏y tak ̋e ty tu∏ 
„Mo je ulu bio ne au to”. Oba po jaz dy oka za ∏y si´ naj lep sze
w ka te go rii ci ty car i mi ni, zaÊ Al fa Ro meo 147 i 156 zdo -
by ∏y pierw sze miej sca w kla sie po jaz dów Êred nich i Êred nich
kom pak to wych. 
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Od Êwie ̋ o na stro na
www.fiat gro up.com
Sur fo wa nie po in ter ne cie na stro nach www.fiat gro up.com (po -
wy ̋ej) po win no byç ∏a twe i przej rzy ste. Ta ki cel wy zna czy ∏o 
so bie kie row nic two Gru py. Stro na za wie ra wie le no wych in for -
ma cji i funk cji, ma no wo cze sny lay out, szyb ko ∏à czy si´ ze stro -
na mi po szcze gól nych spó∏ ek Gru py, ∏a two od na leêç na niej lin -
ki do no to waƒ gie∏ do wych ak cji Fia ta oraz wy kre sów ten den cji
ryn ko wych tych ̋e ak cji w cza sie. Oprócz te go wpro wa dzo no 
ca ∏à sek cj´ „spra woz daw czà”, ob fi tu jà cà w in for ma cje i re la cje
w for mie fil mów. Dwu j´ zycz na stro na (w∏o ska i an giel ska) zo -
sta ∏a opra co wa na na no wo, aby dzien ni ka rze, in we sto rzy, 
ak cjo na riu sze oraz ama to rzy mar ki mo gli z niej szyb ko i spraw -
nie ko rzy staç. W Sek cji Gru pa Fiat mo˝ na za po znaç si´ ze
struk tu rà przed si´ bior stwa, w sek cji ak cjo na riu sze i in we sto rzy
ana li ty cy mo gà zna leêç in for ma cje fi nan so we do ty czà ce przed -
si´ bior stwa. Dzien ni ka rze mo gà wejÊç do „news ro omu”, gdzie
znaj dà wszel kie ofi cjal ne ko mu ni ka ty, zdj´ cia wy ro bów i wy wia -
dy z g∏ów ny mi ma na ge ra mi.

Przez dwa naj bli˝ sze la ta Fiat Au to mo bil
b´ dzie no wym ofi cjal nym spon so rem 
na ro do wej dru ̋ y ny Nie miec w ho ke ju 
na lo dzie. W bar wach Fia ta ze spó∏ wy stà pi∏
po raz pierw szy w me czu prze ciw ko 
Ka na dzie, ro ze gra nym w li sto pa dzie 
ze sz∏e go ro ku: lo go no we go spon so ra 
po ja wi ∏o si´ na spoden kach za wod ni ków
oraz na plan szach wo kó∏ lo do wi ska. 
Po nad to kon cern od da∏ do dys po zy cji 
ze spo ∏u kil ka sa mo cho dów 
(Sti lo, Sti lo Mul ti wa gon, Scu do i Du ca to),
któ re b´ dà prze wo ziç spor tow ców. 

Fiat spon so rem ho ke ja
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Re dak cja cza so pi sma Qu at tro ru ote przy zna ∏a Al fie Ro meo
spe cjal nà na gro d´ w ka te go rii po jaz dów „U˝y wa nych” ja ko
mar ce, któ ra w ostat nich la tach naj le piej po tra fi ∏a wy ko rzy -
staç wtór nà war toÊç swo ich wy ro bów, g∏ów nie dzi´ ki suk ce -
so wi ta kich mo de li jak Al fa 147 i 156 oraz sys te mo wi Au to -
expert. Czy tel ni cy nie miec kie go spe cja li stycz ne go ma ga zy nu
Au to, Mo to und Sport uzna li Al f´ 147 i 156 za naj lep sze
au ta, zaÊ Ma se ra ti Qu at tro ru ote otrzy ma ∏o ty tu∏ naj lep sze go
sa mo cho du spro wa dza ne go do Nie miec. 
W Bra zy lii Fia ta Sti lo uzna no za „Mel hor Car ro Me dio”
w kon kur sie zor ga ni zo wa nym przez Best Car Web Si te, zaÊ
Pan da zdo by ∏a ty tu∏ „Au ta ro ku” w Ru mu nii. 
Wresz cie no we go Fia ta Pa lio okrzyk ni´ to w Bra zy lii „Sa mo -
cho dem Ro ku”. 

Ma se ra ti po wra ca na spor to wà sce n´. Pro du cent z Try den -
tu, któ ry szczy ci si´ bo ga tà ko lek cjà na gród i ty tu ∏ów, po -
czàw szy od For mu ∏y 1., na za wo dach z cy klu „In dy” koƒ -
czàc, weê mie udzia∏ w mi strzo stwach En du ran ce FIA GT, za -
re zer wo wa nych dla po jaz dów, któ re po cho dzà od mo de li

„dro go wych”, wy pro du ko wa nych w co naj mniej 25 eg zem -
pla rzach. W stycz niu roz po cz´ to te sty no we go MCC (Ma se -
ra ti Cor se Com pe ti zio ne, zdj´ cie obok), b´ dà ce go wy Êci go -
wà wer sjà su per sa mo cho du MCS (Ma se ra ti Cor se Stra da -
le), któ ry zo sta nie wy pro du ko wa ny w krót kiej se rii. Do
czerw ca po wsta nie pierw szych 25 sztuk, nie zb´d nych do
uzy ska nia spor to wej ho mo lo ga cji, a de biut na mi´ dzy na ro -
do wej sce nie na stà pi naj praw do po dob niej w 24-go dzin nym
wy Êci gu na to rze Spa -Fran cor champs. No we Ma se ra ti ma
nad wo zie z w∏ók na w´ glo we go i jest na p´ dza ne 12-cy lin -
dro wym sil ni kiem V 65o o po jem no Êci 5998 cm3. To nie
pierw szy sil nik te go ty pu, ja ki po wsta∏ w Try den cie. Ju˝
w 1956 r. za k∏ad z Mo de ny stwo rzy∏ 12-cy lin dro wy sil nik
V 60o, któ ry spraw dza∏ si´ w ta kich mo de lach jak bo lid
250F z For mu ∏y 1, T63 Bird ca ge, a w la tach 1966 i 1967
rów nie˝ w wy Êci go wym Co oper -Ma se ra ti.

Satelita 
w kierownicy ciàgnika
Firma Trimble, producent systemów elektronicznych,
na mocy porozumienia podpisanego z CNH Global,
b´dzie zaopatrywaç spó∏k´ Grupy w urzàdzenia 
do nawigacji satelitarnej GPS, które znajdà
zastosowanie w systemach automatycznego
sterowania ciàgników. Trimble i CNH b´dà ponadto
prowadziç prace nad dalszym rozwojem tej
technologii, która umo˝liwia zautomatyzowanie takich
czynnoÊci jak orka, siew, nawo˝enie i irygacja.
Autopilot b´dzie dost´pny w nowych ciàgnikach New
Holland TG i TJ, Case IH MX Magnum oraz STX Steiger. 

Ma se ra ti w raj dzie En du ran ce
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W tym za wo dzie trze ba wcià˝ wal czyç 
o swo je miej sce, wcià˝ do ko ny waç wy bo rów. 
Wie lo krot nie re zy gno wa ∏em z pro wa dze nia
pro gra mów te le wi zyj nych, od ma wia ∏em 
udzia ∏u w re kla mie. Pró bu j´ iÊç dro gà, 
któ rà idzie si´ d∏u ̋ ej, ale mo ̋ e i da lej.

Oj ciec nie de ter mi no wa∏ mo jej
przy sz∏o Êci, w ˝a den spo sób nie
chcia∏ na nià wp∏y waç i za to je stem
mu wdzi´cz ny. Tak zresz tà jak ma -
mie, któ ra uwa ̋a ∏a, ˝e cz∏o wiek sam
mu si mieç po mys∏ na sie bie i ma 
ro biç to, co jest zgod ne z je go du -
chem. Ni gdy nie ukry wa ∏em wi´c
przed ro dzi nà, ˝e mo je pla ny za wo do -
we zwià za ne sà bar dziej z ak tor -
stwem ni˝ z psy cho lo già. 
Ta ta do ce nia∏ mo jà de cy zj´ stu dio wa -
nia naj pierw psy cho lo gii. Wie dzia∏ ze
swe go do Êwiad cze nia, ˝e stu dia
na Uni wer sy te cie Ja giel loƒ skim mo gà
mnie tyl ko wzbo ga ciç, wszech stron niej
roz wi nàç, le piej przy go to waç do pra cy
ak tor skiej. Dla cze go aku rat wy bra ∏em
psy cho lo gi´, wy dzia∏ gdzie o jed no
miej sce ubie ga ∏o si´ 18 kan dy da tów?
Przy zna j´ – my Êla ∏em o po lo ni sty ce,
Êla da mi ta ty. My Êla ∏em te˝ o hi sto rii.
Ofer ta stu diów psy cho lo gicz nych naj -
bar dziej jed nak przy pa d∏a mi do gu stu,
bo aku rat UJ – ja ko pierw szy w Pol sce
– wpro wa dzi∏ kur so wy sys tem kszta∏ -
ce nia, a ten da wa∏ szan s´ stu dio wa nia

Nic nie jest
na zawsze

MA CIEJ STUHR

lat 29 – syn Je rze go. 
Ab sol went psy cho lo gii 
(ma gi ste rium na UJ – rok 1999) 
oraz szko ∏y ak tor skiej (dy plom
PWST w Kra ko wie – rok 2003).
Za gra∏ w 15 fil mach, 
w 3 spek ta klach te atral nych 
i 3 te atru te le wi zji. 
˚o na ty, ma 4 let nià 
cór k´ Ma tyl d´. 
Znak Zo dia ku – Rak.

fi lo zo fii, re li gio znaw stwa, kul tu ro znaw -
stwa itd. po przez uczest nic two w za j´ -
ciach in nych wy dzia ∏ów. 
Stu diu jàc psy cho lo gi´ wy st´ po wa ∏em
ju˝ na sce nie. Ka ba ret – to by ∏a przy -
go da! Ona zresz tà spo wo do wa ∏a, ˝e
za in te re so wa li si´ mnà fil mow cy, za -
cz´ li za pra szaç do re ̋y se ro wa nych
przez sie bie fil mów. Pierw szy z nich 
to 4-od cin ko wy se rial te le wi zyj ny
„Wszyst kie pie nià dze Êwia ta”.
Dzi siaj, gdy je stem in da go wa ny o psy -
cho lo gi´ i jej zwià zek z ak tor stwem to
mó wi´, ˝e te dzie dzi ny ma jà wspól ny
mia now nik – krà ̋à wo kó∏ py ta nia: dla -
cze go cz∏o wiek za cho wu je si´ tak, jak
si´ za cho wu je? Psy cho log od stro ny
na uki pró bu je do trzeç do przy czyn ludz -
kie go za cho wa nia – ak tor za sta na wia
si´, jak ma za cho waç si´ po staç opi sa -
na w li te ra tu rze czy w sce na riu szu. Ko -
niec koƒ ców ak tor stwo jest prze ja wem
fi zycz no Êci. I gdy przed sta wia my stan
psy chicz ny bo ha te ra, to ten do cie ra
do wi dza za po mo cà na szych za cho -
waƒ na sce nie czy ekra nie – je Êli za za -
cho wa nia przy jàç i brak tych za cho waƒ,



mi mi k´, ge sty ku la cje, od dech czy s∏o -
wo. S∏o wo – choç od nie go za wsze si´
wy cho dzi – Êwia do mie jed nak sta wiam
na koƒ cu, bo – jak na za j´ ciach
w PWST mó wi∏ nam Jan Pe szek – jest
ono osta tecz nym ar gu men tem ak to ra.
Ak tor mu si mieç w za na drzu znacz nie
wi´ cej atu tów. Mó wiàc ina czej: praw -
dzi we ak tor stwo ro dzi si´ mi´ dzy s∏o -
wa mi. Tak jak to jest np. w pi´k nym fil -
mie So fii Cop po li. 

Czy mam swo ich mi strzów? Czy dziÊ
o nich mo˝ na w ogó le mó wiç? Mo˝ -
na i trze ba, choç to nie w mo dzie. Ale
w ak tor stwie z au to ry te ta mi jest pe -
wien pro blem – po dzi wia si´ cz∏o wie -
ka, je go warsz tat i ta lent, nie mniej
w okre Êlo nym mo men cie mu si my za -
pa liç czer wo ne Êwia t∏o, mu si my wejÊç
na in nà dro g´. Kraw ca, szew ca mo˝ -
na na Êla do waç – ak to ra nie. Co da
na Êla do wa nie Ga jo sa sko ro on jest?
Mam za szczyt graç w „Re wi zo rze”.
Part ne ru j´ Je rze mu Ra dzi wi∏ ∏o wi czo wi,
wie lu in nym wspa nia ∏ym ar ty stom. To
dla mnie wiel ka lek cja. I stres. Oni
prze  cie˝ wi´ cej wie dzà i po tra fià, przez
co wi dzà ka˝ dà mo jà s∏a bost k´. „O, tu -
taj ko le ga nie prze my Êla∏ zda nia...”,
wy czu wam cza sem w oczach pa ni
Szczep kow skiej. Tak, m∏o dzi tro ch´

bo jà si´ star szych. Ale star si te˝ ma jà
stres, gdy˝ mu szà przed na mi po twier -
dzaç swo je mi strzo stwo. W tym za wo -
dzie nic nie jest da ne raz na za wsze.
Trze ba wcià˝ wal czyç o swo je miej sce,
wcià˝ do ko ny waç wy bo rów. Ja – na
przy k∏ad – ju˝ wie lo krot nie re zy gno wa -
∏em z pro po zy cji pro wa dze nia pro gra -
mów te le wi zyj nych. Nie za gra ∏em te˝
w ˝ad nej re kla mie. Pró bu j´ iÊç dro gà,
któ rà idzie si´ d∏u ̋ej, ale mo ̋e i da lej? 

Miesz kam w Kra ko wie, ale gram g∏ów -
nie w War sza wie. Tak jak wie lu in nych
kra kow skich ak to rów. Skoƒ czy ∏em
szko l´ te atral nà, a je stem po strze ga ny
ja ko ak tor fil mo wy. Có˝, ta kà dro g´
pod su wa mi ˝y cie. Zresz tà nie wie le
jest te raz w Pol sce te atrów, któ re mnie
po cià ga jà, bo ma jà wy ra zi Êcie spre cy -
zo wa nà li ni´ pro gra mo wà, swo jà mi -
sj´. Wcià˝ lu bi´ to okre Êle nie – mi sja.
Dla te go cie szy mnie po wsta wa nie
scen, któ re za mie rza jà prze ∏a maç ste -
reo ty py my Êle nia o te atrze, si´ ga jà
po no wà li te ra tu r´, al bo kla sycz nà
pró bu jà od czy taç w spo sób no wa tor -
ski. Tych scen nie jest wie le, a ja
– przy naj mniej na ra zie – nie mam
per spek ty wy na nich za graç. Nie mam
eta tu w ˝ad nym te atrze, nie by ∏em 
do tàd tym za in te re so wa ny. Pew nie

dla te go, ˝e nie mu sz´ ∏ok cia mi roz py -
chaç si´ w po szu ki wa niu pra cy; w mi -
nio nym ro ku nie ustan nie sta wa ∏em
na pla nie fil mo wym, bio ràc udzia∏ m.
in. w 12 od cin ko wym fil mie Pa si kow -
skie go – „Gli na”. B´ dàc na sta tu sie…
ar ty sty w´ drow ne go, za czy nam jed nak
od czu waç brak sta ∏e go miej sca za -
trud nie nia. Za cz´ sto je stem w dro dze
– tym sa mym go Êciem w do mu rzad -
ko wi dy wa nym przez ˝o n´ i cór k´.
Dzien ni ka rze py ta jà mnie o s∏aw ne go
oj ca, o to, czy na zwi sko po ma ga mi,
czy prze szka dza. Ro zu miem ich, nie
jest to te mat wy du ma ny. Na do da tek
no Êny, ch´t nie przez czy tel ni ków i wi -
dzów przy swa ja ny. Wi´c z po ko rà za -
wsze i wszyst kim od po wia dam, t∏u ma -
cz´ si´. Mu sz´ jed nak szcze rze 
wy znaç: mam w∏a sne ˝y cie, a z ta tà
∏à czà mnie re la cje czy sto ro dzin ne
– nie za wo do we. Dla mnie ju˝ daw no
nie by ∏o by pro ble mu S∏aw ne go Oj ca,
gdy bym przez te py ta nia nie mu sia∏
wcià˝ so bie cze goÊ uÊwia da miaç. ˚e
ni by je stem po dob ny do oj ca? Dzie ci
sà po dob ne do ro dzi ców. Choç (tu roz -
bra ja jà cy Êmiech – TB) oj ciec ni gdy
nie zna laz∏ si´ na li Êcie pi´ç dzie si´ ciu
naj pi´k niej szych Po la ków, a ja si´ zna -
la z∏em – wi daç mam wi´ cej z uro dy
mo jej ma my. 
Po dob ne jak oj ciec mam po czu cie
hu mo ru. Nie mo ̋e byç jed nak ina -
czej, sko ro wy cho wa ∏em si´ na je go
ko me diach, Êmia ∏em si´ z te go, co
on. Czy na pi sz´ kie dyÊ, jak ta ta,
ksià˝ k´? Chcia∏ bym. Ale to nie b´ -
dzie ksià˝ ka o mnie, tyl ko be le try -
stycz na. Ch´t nie bym w niej stwo rzy∏
ja kiÊ Êwiat od pod staw, lu bi´ two rzyç.
Ostat nio po g∏o wie mi cho dzi po mys∏
na sce na riusz, o któ rym nie chc´
jesz cze roz ma wiaç. Ten po mys∏ zro -
dzi∏ si´ po Êmier ci Je re mie go Przy bo -
ry, któ ra mnà bar dzo wstrzà sn´ ∏a.
A re ̋y se ria? O niej na ra zie nie my -
Êla ∏em, ale z wie kiem, z do Êwiad cze -
niem mo ̋e i to przyj dzie...

Ojciec i syn
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Cu dów nie ma, 
ale wi daç zmia ny
Nie mo g´ po wie dzieç, abym by∏ za do wo lo ny
z wy ni ków Fia ta w 2003 ro ku, po nie wa˝ na dal
po no si li Êmy du ̋e stra ty, ale je stem za do wo lo ny
z te go, cze go uda ∏o si´ do ko naç w cià gu ostat -
nich mie si´ cy. Do k∏ad nie rok te mu obej mo wa -
∏em prze wod nic two Gru py i za pro po no wa ∏em
Za rzà do wi kan dy da tu r´ in ̋y nie ra Mor chio
na sta no wi sko dy rek to ra ge ne ral ne go i pe∏ no -
moc ne go. Dzia ∏o si´ to w trak cie ci´˝ kie go kry -
zy su, trud no Êci fi nan so wych i ope ra cyj nych, 
cià g∏ych zmian na klu czo wych sta no wi skach,
gwa∏ tow ne go po gor sze nia na sze go wi ze run ku
i spad ku za ufa nia do na szych wy ro bów.
Po mi mo wszyst ko pod j´ li Êmy wy zwa nie. Po wzi´ -
to nie zb´d ne de cy zje stra te gicz ne i przy go to wa -
no plan uzdro wie nia prze my s∏o we go i fi nan so we -
go. W lip cu in sty tu ty fi nan so we IFI -IFIL zde cy do -
wa ∏y si´ na pod nie sie nie ka pi ta ∏u (tyl ko pó∏ to ra
ro ku po pod j´ ciu po przed niej ta kiej sa mej de cy -
zji, w lu tym 2002 ro ku), a spó∏ ka ko man dy to wa
Gio van ni Agnel li spe∏ ni ∏a swój obo wià zek. 
Od tam tych chwil up∏y n´ ∏o tyl ko kil ka mie si´ cy.
Przez ten czas nie obie cy wa li Êmy cu dów, i cu -
dów nie do ko na li Êmy, ale na stà pi ∏a ra dy kal -
na zmia na. Rów nie˝ dzi´ ki wspar ciu ban ków,
sil nych in sty tu cji na sze go kra ju, któ re od sa me -
go po czàt ku by ∏y nam po moc ne. Wra ca jàc
do wy ni ków za rok 2003 mo ̋e my po wie dzieç,
˝e nie któ re pa ra me try eko no micz ne i fi nan so -
we, choç sà jesz cze ne ga tyw ne, ale znacz nie si´
po pra wi ∏y. Przede wszyst kim o po ∏o w´ zmniej -
szy ∏y si´ stra ty. Za tem Mor chio do brze wy ko na∏
swo je za da nie. Wzmoc nio ny ze spó∏ kie row ni czy
jest zde ter mi no wa ny i pro fe sjo nal ny. Zmie ni ∏o
si´ rów nie˝ na sta wie nie do Fia ta. Te raz mu si my
po sta raç si´, aby ta sym pa tia prze kszta∏ ci ∏a si´
w ch´ç naby wa nia na szych pro duk tów. Mam
na dzie j´, ˝e wie lu W∏o chów wy ka ̋e ta kie za in te -
re so wa nie i uzna na sze sa mo cho dy za ∏ad ne,
do bre i war te za ku pu. Na sze wy zwa nie po le ga
bo wiem rów nie˝ na utrzy ma niu ro li W∏och ja ko
zna czà ce go pro du cen ta w bran ̋y mo to ry za cyj -
nej. Wiem do brze, ˝e cze ka nas jesz cze wie le
mie si´ cy ci´˝ kiej pra cy i ˝e rok 2004 b´ dzie
trud ny. Je stem jed nak prze ko na ny, ˝e uda nam
si´ osià gnàç ce le, któ re so bie wy zna czy li Êmy.

Umberto Agnelli

Umberto Agnelli i Giuseppe Morchio
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k rozpocz´∏o si´ 
wianie firmy»

Rozmowa z Giuseppe Morchio, 
dyrektorem generalnym 
i pe∏nomocnym Fiata 
w rok po obj´ciu 
przez niego stanowiska. 
Morchio mówi o wynikach roku
2003, obni˝eniu strat, a tak˝e
o zadaniach na najbli˝sze
miesiàce. Najwa˝niejsze jest
zrównowa˝enie wyników Grupy
do koƒca 2004 roku.

Rok 2003 za mknà∏ si´ dla Fia ta jesz cze ze stra tà, ale jest ju˝
znacz nie le piej ni˝ w ro ku po przed nim. Bi lans Gru py za twier dzo ny 27
lu te go przez za rzàd, wy ka za∏ 510 mi lio nów eu ro stra ty ope ra cyj nej
w sto sun ku do 762 mi lio nów w ro ku 2002. Ró˝ ni ca wy no si 252 mi -
lio ny. Po st´p ten jest jesz cze wy raê niej szy, je ̋e li po rów na my da ne
z dwóch okre sów ob ra chun ko wych z wy ∏à cze niem kil ku ob sza rów dzia -
∏al no Êci sprze da nych w ro ku 2003 (Avio, To ro As si cu ra zio ni, Fra ikin
i Fi dis): wów czas wi dzi my, ˝e Gru pa zmniej szy ∏a o po ∏o w´ stra ty ope -
ra cyj ne, po pra wia jàc wy ni ki o po nad 600 mi lio nów.
Mi nio ny rok mia∏ cha rak ter przej Êcio wy. Roz po czà∏ si´ w bar dzo trud -
nym mo men cie, na stà pi ∏a bo wiem zmia na kie row nic twa i roz po cz´ to
re ali za cj´ d∏u go fa lo we go pla nu prze my s∏o we go i fi nan so we go. W cià -
gu ro ku za cz´ ∏y si´ po pra wiaç wy ni ki eko no micz ne, a ta ten den cja na -
bra ∏a znacz ne go tem pa w ostat nim kwar ta le, za mkni´ tym do dat nim
wy ni kiem ope ra cyj nym: 142 mi lio ny eu ro, co ozna cza po pra w´ – nie
bio ràc pod uwa g´ sprze da nych dzia ∏al no Êci – o 281 mi lio nów w sto -
sun ku do te go sa me go okre su 2002. 



Po nad rok te mu ujà∏ Pan ster 
Gru py. Jak z dzi siej szej per spek ty -
wy oce nia Pan rok mi nio ny? 
„CoÊ za cz´ ∏o si´ zmie niaç. Wy nik
przed opo dat ko wa niem Gru py wzrós∏
o 3,5 mi liar da eu ro, co sta no wi po pra -
w´ o po nad 70%. Wy nik skon so li do -
wa ny net to wy ka za∏ stra ty mniej sze
o 2,3 mi liar da. Po zy cja fi nan so wa net -
to po pra wi ∏a si´ o oko ∏o 800 mi lio nów
eu ro, stan Êrod ków pie ni´˝ nych o oko -
∏o 2 mi liar dy. Obec nie Gru pa dys po nu -
je 7 mi liar da mi eu ro go tów ki”. 
Ja kie sà ce le w roku 2004?
„Plan o˝y wie nia re ali zo wa ny jest zgod -
nie z za ∏o ̋e nia mi: ogra ni cze nie kosz -
tów, zwi´k sze nie mar ̋y dzi´ ki no wym
wy ro bom, roz wój tech no lo gii. W tym
ro ku wy nik ope ra cyj ny Gru py b´ dzie
ju˝ zrów no wa ̋o ny, a 2005 po wi nien
przy nieÊç nam zysk. Je ̋e li cho dzi
o Fiat Au to, to rów no wa g´ ope ra cyj nà
osià gnie my w przy sz∏ym ro ku”.
A za tem Fiat wszed∏ na no wà dro -
g´, ale nie wy szed∏ jesz cze w pe∏ ni
z kry zy su?
„Tak jak prze wi dy wa li Êmy 2003 by∏ ro -
kiem trud nym i wa˝ nym, bo mia∏ cha -
rak ter przej Êcio wy. Rok bie ̋à cy po wi -
nien staç si´ prze ∏o mem. Nie za po mi -
naj my, ˝e praw dzi we o˝y wie nie na stà -
pi do pie ro, gdy zno wu nasze przed si´ -

biorstwo za cznie  wy twa rzaç zysk”.
Ogól na sy tu acja go spo dar cza nie
wy da je si´ jed nak za ch´ ca jà ca?
„To praw da, nie b´ dzie to ∏a twe za da -
nie, po nie wa˝ sy tu acja jest jesz cze
nie pew na. Per spek ty wy dla g∏ów nych
ryn ków, na któ rych dzia ∏a my, nie
wzbu dza jà en tu zja zmu. B´ dzie my mo -
gli jed nak li czyç na pew ne po zy tyw ne
ele men ty. Zmie ni ∏a si´ at mos fe ra 
wo kó∏ nas, o czym Êwiad czà prze ja wy
sym pa tii dla nas i na szych sa mo cho -
dów. Po twier dze niem te go sà na gro dy
za no we mo de le, przede wszyst kim ty -
tu∏ „Sa mo cho du Ro ku” dla Pan dy.
Rów nie wa˝ ne wy ró˝ nie nia otrzy ma ∏y
CNH i Ive co”.
Prze ∏om wy ma ga∏ po Êwi´ ceƒ. 
Ja kie w za mian przy niós∏ ko rzy Êci?
„Roz po cz´ li Êmy od zmia ny za kre su
dzia ∏al no Êci prze my s∏o wej Gru py, kon -
cen tru jàc si´ na tra dy cyj nym „co re
bu si ness”, czy li sek to rze mo to ry za cyj -
nym. Prze pro wa dzo ne ope ra cje sprze -
da ̋y, dzi´ ki pod wy˝ sze niu ka pi ta ∏u i in -
nym ope ra cjom fi nan so wym, przy nio -
s∏y nam oko ∏o dzie si´ç mi liar dów eu -
ro. Ârod ki te prze zna czy li Êmy mi´ dzy
in ny mi na za in we sto wa nie w roz wój
i na re ali za cj´ pla nu uzdro wie nia:
w cià gu czte rech lat prze zna czy my
dzie wi´ç mi liar dów na no we wy ro by,

a osiem na ba da nia i roz wój. Mu sie li -
Êmy rów nie˝ pod jàç bo le sne de cy zje,
sprze da jàc nie któ re przed si´ bior stwa
Gru py i ogra ni cza jàc za trud nie nie po -
przez, mi´dzy innymi d∏u go ter mi no we
przy mu so we urlo py oraz pro gra my
przed eme ry tal ne. Dzi´ ki tym dzia ∏a -
niom uda ∏o nam si´ w koƒ cu osià -
gnàç cz´ Êcio wo ocze ki wa ne wy ni ki.
Zy sku jà na tym wszy scy”.
Jak si´ sprze da jà wy ro by wy lan so -
wa ne w ro ku 2003? Czy od no wa
ga my b´ dzie kon ty nu owa na tak˝e
w tym ro ku?
„W ostat nich mie sià cach Fiat Au to
od zy ska∏ udzia ∏y w ryn ku za rów no we
W∏o szech, jak i w Eu ro pie. To za s∏u ga
rów nie˝ no wych mo de li: Fia ta Pan dy,
na któ ry pod ko niec lu te go z∏o ̋o no ju˝
po nad 160 ty si´ cy za mó wieƒ, Lan cii
Yp si lon (któ rej sprze da˝ by ∏a na po zio -
mie 63 ty si´ cy) oraz Fia ta Idei, któ ry
w cià gu za le d wie trzech mie si´ cy ze -
bra∏ 35 ty si´ cy zamówieƒ. Pod czas
Sa lo nu w Ge ne wie za pre zen to wa li Êmy
mo de le, któ re wej dà na ry nek w bie -
˝à cym ro ku. Ten pro ces od no wy b´ -
dzie kon ty nu owa ny rów nie˝ w przy -
sz∏o Êci. W 2006 ro ku 80% ob ro tów
Fiat Au to i 100% ob ro tów Ive co i CNH
zo sta nie zre ali zo wa nych dzi´ ki mi´dzy
innymi no wym wy ro bom”.



Dla cze go w cià gu 12 mie si´ cy
zmie nio no tak wie lu me ne d˝e rów?
„Chcie li Êmy wzmoc niç struk tu ry na
szczy  cie, wpro wa dza jàc naj wy˝ szej
kla sy pro fe sjo na li stów po cho dzà cych
spo za fir my oraz wy ko rzy stu jàc na sze
we wn´trz ne kom pe ten cje. Na 19 sta -
no wisk pierw sze go po zio mu zmia ny
za sz∏y na 12: na szeÊç przy j´ to me ne -
d˝e rów z ze wnàtrz, na po zo sta ∏ych
szeÊç awan so wa no oso by ju˝ u nas
pra cu jà ce”.
Mó wi si´ o zmia nie wa run ków po -
ro zu mie nia z Ge ne ral Mo tors. Co

mo ̋e nam Pan o tym po wie dzieç?
„Po ro zu mie nie z Ame ry ka na mi obej -
mu je z jed nej stro ny spó∏ ki, z dru giej
dzia ∏al noÊç prze my s∏o wà. Pro wa dzo ne
sà roz mo wy na te mat zmian w za kre -
sie po wià zaƒ spó∏ ek do koƒ ca ro ku.
Na to miast dys ku sji nie pod le gaç b´ -
dzie wspó∏ pra ca prze my s∏o wa, któ ra
b´ dzie trwa ∏a i któ ra da je do sko na ∏e
wy ni ki, dzi´ ki jo int -ven tu re Pur cha sing
i Po wer tra in oraz dzi´ ki roz wo jo wi
wspól nych plat form wy ro bu. Rów nie
zna czà ce wy ni ki przy nio s∏a wspó∏ pra ca
Fia ta Au to i Peu ge ot -Ci tro ën w za kre -

sie po jaz dów jed no bry ∏o wych i do s -
taw czych oraz po mi´ dzy Ma se ra ti
i Au di. Dla tak du ̋ej Gru py prze my s∏o -
wej jak Fiat, nor mal nà spra wà jest 
po szu ki wa nie so ju szy i sy ner gii z in ny -
mi Êwiatowymi pro du cen ta mi w Êci Êle
okre Êlo nych ra mach”.
Co ze chcia∏ by Pan prze ka zaç 
pra cow ni kom Gru py na ∏a mach
naszego pisma? 
„Pra gn´ po wie dzieç, ˝e nie po win ni -
Êmy si´ ∏u dziç: cze ka nas rok ci´˝ kiej
pra cy. Na sza sy tu acja jest ju˝ lep sza,
ale na dal znaj du je my si´ w bar dzo de -
li kat nym mo men cie, po nie wa˝ mu si -
my ugrun to waç te pierw sze wy ni ki,
a tak ̋e utrzy maç o˝y wie nie. Dzi siaj
dys po nu je my od po wied ni mi na rz´ -
dzia mi, aby to do brze czy niç. Za da nie,
któ re przed na mi stoi, jest na na sze 
si ∏y. Ape lu j´ za tem do wszyst kich o za -
an ga ̋o wa nie i pro fe sjo na lizm, dzi´ ki
któ rym uzy sku je si´ do bre wy ni ki. Uda
nam si´, je ̋e li ja ko pierw si uwie rzy my
w na szà pra c´ i w na sze Przed si´ bior -
stwo; je ̋e li b´ dzie my w nie wie rzyç,
je ̋e li po Êwi´ ci my ca ∏à na szà ener gi´
na po ko na nie pro ble mów, i nie b´ -
dzie my ukry waç, gdy by Êmy nie by li
w sta nie ich roz wià zaç. Za da nie, któ re
przed na mi stoi, to zbu do wa nie Fia ta
no we go stu le cia”.

2003 2002 2003 2002

(97) (180) 83 (979) (1.343) 364 
99   61 38 229 163 66

61 39 22 81 102 (21) 
29 (74) 103 46 (90) 136
39 38 1 32 70 (38)
11 119 (108) 81 336 (255)

142 3 139 (510) (762) 252

Wszystkie g∏ówne sektory odnotowa∏y w IV kwartale popraw´ wydajnoÊci operacyjnej

115 60 55 259 154 105 

Grupa Fiat
Auto
CNH (euro)
CNH ($)
Iveco
Podzespo∏y
Ferrari
Inne

 

rokIV kwarta∏

Gru pa Fiat – wynik operacyjny w 2003

2003

12.660

142

(1.093)

(1.066)

2002

14.907

3

(3.674)

(2.981)

2003

47.271

(510)     

(1.298) 

(1.948) 

2002

55.649   

(762)

(4.817)

(4.263)

rokIV kwarta∏

(2.247)

139

2.581

1.915

(8.378)

252

3.519

2.315

•   Na porównanie wyników z poprzednim rokiem wpływa zmiana zakresu działalności

•   Wynik Operacyjny znacznie się poprawia w IV kwartale

•   Strata przed opodatkowaniem zmniejsza się o 70%

•   Strata netto obniża się o połowę

Przychody

Zysk (strata) operacyjna

Zysk (strata) przed opodatkow.

Zysk (strata) netto

Gru pa Fiat – ra chu nek zy sków i strat w 2003

Na stro nie
obok, 
od le wej: 
Ma se ra ti 
Qu at tro por te,
Fiat Pan da,
po ni ̋ ej: 
od lew nia 
Tek sid 
w Cre scen ti no
i trak tor 
New Hol land
TM190. 
Obok: 
pro duk cja
uk∏a dów 
sca lo nych
w Ma gne ti
Ma rel li, 
po ni ̋ ej: 
ro bot Co mau
i Ive co Stra lis. 



LANCIA MUSA

ALFA CROSSWAGON

NOWY FIAT MULTIPLA

FIAT TREPIÙNO
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Za rów no dla lu dzi z bran ̋ y jak i dla fa nów mo to ry za cji, sa lon w Ge ne wie
jest nie wàt pli wie naj wa˝ niej szà im pre zà sa mo cho do wà w Eu ro pie, sce nà,
na któ rej pro du cen ci pre zen tu jà naj Êwie˝ sze no wo Êci. Pod czas te go rocz nej
edy cji tar gów, w dniach 4 – 14 mar ca, Fiat Au to przed sta wi∏ swo je naj lep -
sze pro duk ty, ale rów nie˝ na przed pre mie ro wych po ka zach trzy no wo Êci:
Lan ci´ Mu sa, no wà Mul ti pl´, Al f´ Ro meo Cros swa gon oraz no we au to
kon cep cyj ne, któ re go na zwa mó wi sa ma za sie bie – Fiat Tre più no. I choç
ró˝ nià si´ one mar kà, prze zna cze niem i ka te go ria mi, to jed nak ma jà jed -
nà ce ch´ wspól nà. Wszyst kie re pre zen tu jà no wy spo sób poj mo wa nia
i u˝yt ko wa nia sa mo cho du. Po jazd to prze cie˝ nie tyl ko Êro dek trans por tu,
to tak ̋e na rz´ dzie roz ryw ki i wy raz oso bo wo Êci kie row cy.

Za pre zen to wa ne w Ge ne wie mo de le, 
choç ró˝ nià si´ mar kà, prze zna cze niem 
i ka te go ria mi, ma jà jed nak jed nà ce ch´
wspól nà. Wszyst kie re pre zen tu jà 
zupe∏nie no wy spo sób poj mo wa nia 
i u˝yt ko wa nia sa mo cho du. 

Bo ha te ro wie 
sa lo nu 

w Ge ne wie 



Mu sa jak bo gi ni
Mu zy by ∏y bo gi nia mi sztu ki i my Êli fi lo zo ficz nej. Ta kie
w∏a Ênie imi´, Mu sa, wy bra ∏a Lan cia dla swo je go naj now sze -
go kom pak to we go, jed no bry ∏o we go po jaz du, któ ry ad re su je
do klien tów lu bià cych ˝yç ze sma kiem, nie re zy gnu jàc z za -
let prak tycz no Êci. Nad wo zie jest wy so kie i ob szer ne o ae ro -
dy na micz nych kszta∏ tach. Do sko na ∏e po ∏à cze nie trans agre -
syw nej li nii Lan cii Yp si lon oraz Phe dry i jej wy szu ka ne go
kszta∏ tu ty po we go dla wo zu ro dzin ne go.
Na 4 m d∏u go Êci i 1,7 m sze ro ko Êci sty li Êci Lan cii wy cza ro -
wa li praw dzi wy mo bil ny sa lon, któ re go wn´ trze wy koƒ czo no
zgod nie z naj now szy mi tren da mi mo dy. Wszyst ko po le ga
na kon tra sto wej grze ma te ria ∏ów: in du strial nych tka nin, wy -
so kiej ja ko Êci skó ry, mi´k kiej mi kro fi bry, drew nia nych li stew
w sty lu wengè. We wn´trz ne li nie i for my za ak cen to wa no
natomiast me ta licz ny mi wy koƒ cze nia mi.
Sie dze nia tak ̋e przy czy nia jà si´ do kom for tu i przy jem no Êci
jaz dy: bez piecz ne, o er go no micz nym kszta∏ cie, mo gà przy -
bie raç 32 ró˝ ne po zy cje, ∏àcz nie z po zy cjà „re laks”. Tyl ne 

fo te le prze su wa jà si´ do przo du i do ty ∏u oraz sk∏a da jà nie -
za le˝ nie, po zwa la jàc na mak sy mal ne wy ko rzy sta nie prze -
strze ni we wn´trz nej. Wra ̋e nie kom for tu po t´ gu je do dat ko wo
pod wy˝ szo na po zy cja kie row cy oraz 21 schow ków, po zwa la -
jà cych na za cho wa nie po rzàd ku we wnàtrz po jaz du i swo bod -
ne ko rzy sta nie z do st´p nej prze strze ni. Przy ja zny kli mat wn´ -
trza wzma ga tak ̋e mu zy ka p∏y nà ca ze sprz´ tu ste reo fo nicz -
ne go Bo se So und Sys tem oraz kli ma ty za cja dwu stre fo wa,
dba jà ca o do bre sa mo po czu cie kie row cy i pa sa ̋e rów. 
So lid na, bez piecz na, ele ganc ka i ory gi nal na. Tak mo˝ na by
okre Êliç no wà Lan ci´ Mu sa, sa mo chód o za okrà glo nych ze -
wn´trz nych kszta∏ tach oraz przy ja znym i bez piecz nym wn´ -
trzu, po dob nym do mu szel ki, któ re jed nak nie przy t∏a cza
dzi´ ki ob szer ne mu, prze szklo ne mu da cho wi Sky do me.
No wa Lan cia ofe ru je sil ni ki o bar dzo wy so kich osià gach
i rów no cze Ênie ogra ni czo nym zu ̋y ciu pa li wa: 1.9 Mul ti jet
o mo cy 100 KM, 1.3 Mul ti jet o mo cy 70 KM, 1.4 ben zy -
no wy o mo cy 95 KM. Dwa ostat nie mo gà byç mon to wa ne
∏àcz nie ze zro bo ty zo wa nà skrzy nià bie gów D. F. N., dzia ∏a jà -
cà za rów no w try bie au to ma tycz nym, jak i r´cz nym.
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Po znaj cie Al f´ 
o zin te gro wa nym
na p´ dzie
Ostat nie dziec ko pro du cen ta z Bi scio -
ne, Al fa Ro meo Cros swa gon, ozna cza
po wrót mar ki do po jaz dów z na p´ dem
na czte ry ko ∏a. Mo del, zbu do wa ny
na ba zie Al fy 156 Spor twa gon, ofe ru -
je osià gi po rów ny wal ne z po jaz dem
ty pu „SUV”, zw∏asz cza w jeê dzie te re -
no wej i na po wierzch ni o ni skiej przy -
czep no Êci, ale tak ̋e ty po wo spor to wà
przy jem noÊç pro wa dze nia.
Wo zu te go nie mo˝ na po my liç z ˝ad -
nym in nym, g∏ów nie dzi´ ki pod nie sio -
nej o 6 cm po zy cji nad wo zia, wi´k szej
prze strze ni wo kó∏ ob szer nych kó∏ oraz
nad ko li, na no wo za pro jek to wa nym
zde rza kom, uzu pe∏ nio nym o alu mi -
nio we ochron ne tar cze. Al fa Ro meo
Cros swa gon ma trwa le zin te gro wa ny
na p´d oraz prze ∏o ̋e nie, wy ko rzy stu jà -
ce trzy me cha ni zmy ró˝ ni co we, z któ -
rych Êrod ko wy to Tor sen C. Roz ∏o ̋e nie
mo men tu ob ro to we go za zwy czaj kon -
cen tru je si´ na tyl nych ko ∏ach, ale
Tor sen zmie nia au to ma tycz nie i na -
tych miast roz ∏o ̋e nie si ∏y na p´ do wej
w za le˝ no Êci od po trzeb, wspo ma ga -
jàc za ka˝ dym ra zem t´ oÊ, któ ra ma
wi´k szà przy czep noÊç do pod ∏o ̋a. Dla
kie row cy ozna cza to nie tyl ko mo˝ li -
woÊç wy do by cia si´ z za spy Ênie˝ nej
lub b∏o ta, ale tak ̋e dy na micz ne 
za cho wa nie po jaz du na na wierzch ni
as fal to wej, co spodo ba si´ na pew no
mi ∏o Êni kom spor to wej jaz dy. 

Sko ro mó wi my o za cho wa niu si´ po -
jaz du na dro dze, pod kre Êliç wy pa da
nie zwy kle wy daj ny tur bo die sel 1.9
JTD Mul ti jet o mo cy 150 KM po ∏à czo -
ny z me cha nicz nà, sze Êcio bie go wà
prze k∏ad nià. Sil nik ten, na le ̋à cy do
ze spo ∏ów na p´ do wych naj now szej ge -
ne ra cji, osià ga moc rz´ du 78 KM/litr
przy mo men cie ob ro to wym wy  no szà -
cym 305 Nm przy 2000 obr. To jed ne
z naj wy˝ szych osià gów na Êwie cie.
Po sa mo cho dzie spe cjal nie przy sto -
so wa nym do ci´˝ kich wa run ków
(Ênieg, lód, jaz da te re no wa) mo˝ -
na si´ spo dzie waç szcze gól nej dba ∏o -
Êci o bez pie czeƒ stwo. Al fa Cros swa -
gon po sia da wszyst kie naj no wo cze -
Êniej sze sys te my elek tro nicz ne go ste -
ro wa nia na p´ dem po czàw szy od VDC
(Ve hic le Dy na mic Con trol), któ ry uru -
cha mia si´ w chwi li za gro ̋e nia utra ty
sta bil no Êci dy na micz nej po jaz du, po -
przez ASR (An ti Slip Re gu la tion) sys -
tem elek tro nicz nej kon tro li na p´ du,
a˝ po MSR (Mo tor Schlep p mo ment
Re ge lung), któ ry przy wra ca mo ment

ob ro to wy sil ni ka, za po bie ga jàc po Êli -
zgo wi po jaz du, co zda rza si´ wów -
czas, gdy ko ∏a blo ku jà si´ po gwa∏ -
tow nej re duk cji bie gu.

Zmia ny w Mul ti pli 
Po wy g∏a dze niu za okrà glo nych li nii
przed niej cz´ Êci nad wo zia no wy Fiat
Mul ti pla po ja wi si´ na ryn ku w dru giej
po ∏o wie ro ku w dwóch wer sjach wy -
po sa ̋e nia oraz dzie si´ ciu ko lo rach
ka ro se rii, nie wspo mi na jàc o sze ro kiej
ga mie opcji i ak ce so riów. Mul ti pla
zmie nia wy glàd w kie run ku bar dziej
no wo cze sne go kszta∏ tu ka ro se rii i wy -
po sa ̋e nia wn´ trza. Bez zmian po zo -
sta nà jed nak naj bar dziej re wo lu cyj ne
i zna czà ce ce chy te go mo de lu, któ ry
przy za le d wie czte rech me trach 
d∏u go Êci ofe ru je szeÊç wy god nych
miejsc do sie dze nia i po jem ny ba ga˝ -
nik (od 430 do 1300 li trów). Wszyst -
ko to dzi´ ki ory gi nal nie roz pla no wa -
ne mu u∏o ̋e niu fo te li, po trzy w dwóch
rz´ dach.
Na ze wnàtrz zmie nio no przede wszyst -
kim po kry w´ sil ni ka po jaz du, któ ra zy -
ska ∏a bar dziej zde cy do wa ny i dy na -
micz ny cha rak ter, lek ko w sty lu tech -
no, g∏ów nie dzi´ ki czwo ro kàt nym 
re flek to rom przed nim oraz me ta licz -
nym wlo cie po wie trza z krat kà o struk -
tu rze pla stra mio du. W tyl nej cz´ Êci
nad wo zia lam py ze spo lo ne i zde rza ki
pod da ne zo sta ∏y po dob nej ko rek cie. 
Po za tym lek ko wi docz ne po zo sta jà
far tu chy, w ko lo rze nad wo zia.
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Oprócz nowej Multipli, Fiat
zaprezentowa∏ w Genewie
bardzo sympatyczny model
o nazwie Trepiùno, b´dàcy
rodzajem powrotu
do przesz∏oÊci, ale
w futurystycznym stylu. 
Ten ma∏y microcar Fiata,
powsta∏y z po∏àczenia
rozwiàzaƒ stylistycznych
i technologicznych,
przypomina niezapomniane
500. To model o d∏ugoÊci
3.3 m, z wyd∏u˝onà kabinà,
du˝à przeszklonà
powierzchnià bocznà oraz
Êci´tà pokrywà silnika.
Kompaktowy kszta∏t
w po∏àczeniu z szerokim
rozstawem kó∏ nadaje

pojazdowi sportowy
i dynamiczny charakter.
Wiele uwagi poÊwi´cono
wyposa˝eniu wn´trza,
∏àczàc prostot´ stylu
z zawansowaniem
technologicznym. Siedzenia,
np., wykonano zespalajàc
mi´kkà warstw´ poliuretanu
z warstwà tego samego
materia∏u, ale o strukturze
bardziej solidnej. Daje to
efekt z∏o˝onej kanapy, która
poch∏ania obcià˝enia, nie
tracàc nic ze swej obj´toÊci
i kszta∏tu. Takie samo
rozwiàzanie zastosowano
do foteli tylnych, które
mo˝na dodatkowo sk∏adaç
zwi´kszajàc przestrzeƒ

baga˝nika, lub te˝ obracaç
do góry, tworzàc p∏askà
powierzchni´ chroniàcà
zawartoÊç baga˝nika
przed wÊcibskimi
spojrzeniami. Jednak
najwi´ksza niespodzianka
siedzeƒ kryje si´ w nazwie
pojazdu. Mowa
o konfiguracji 3+1, która
polega na przesuwaniu
przedniego fotela pasa˝era
w kierunku deski
rozdzielczej, praktycznie
wkomponowujàc go w nià.
Kszta∏t deski rozdzielczej
mo˝na dodatkowo
modyfikowaç, uzyskujàc
dodatkowà przestrzeƒ
na nogi, co zwi´ksza

wygod´. Ten sposób
konfiguracji przestrzeni
wewn´trznej sprawia, ˝e
Trepiùno ma szersze
zastosowanie ni˝ klasyczny
city car. Równie oryginalna
jest Êrodkowa konsola oraz
wyÊwietlacz ciek∏okrys -
taliczny, umieszczone
mi´dzy przednimi
siedzeniami. By szybko
uzyskaç ˝àdane informacje,
wystarczy dotknàç ekranu
opuszkami palców. Kolejnà
ciekawostkà mogà byç
tak˝e fluorescencyjne lub
podÊwietlone wskazówki,
które w ciemnoÊci
zaznaczajà pod∏og´ oraz
pozycj´ drzwi samochodu.

TRE PIÙ NO. PO WRÓT DO PRZY SZ∏O ÊCI
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Ist nie jà wy ro by no szà ce ety kie t´ „made in Ita ly”, któ rych za zdro Êci W∏o -
chom ca ∏y Êwiat. To wca le nie kwe stia mo dy, ale re no my w∏o skie go prze my s∏u
sa mo cho do we go spe cja li zu jà ce go si´ w au tach luk su so wych, bran ̋y, któ rej 
si ∏´ od za wsze sta no wi ∏y kre atyw noÊç, tech no lo gia, know how oraz wiel kie 
za an ga ̋o wa nie. Ze skrzy ̋o wa nia tych wszyst kich war to Êci po wsta∏ no wy 
Ma se ra ti Qu at tro por te.
Su per wóz z Mo de ny, za pro jek to wa ny przez oÊro dek Pi nin fa ri na, jest naj lep -
szym prze ja wem tej tra dy cji. To zu pe∏ nie wy jàt ko wy mo del pod wzgl´ dem 
nie po wta rzal nej i zu pe∏ nie ory gi nal nej li nii nad wo zia, naj lep szych na Êwie cie
osià gów, kom for cie oraz dba ∏o Êci o szcze gó ∏y. Choç po jazd ten ma po nad pi´ç
me trów d∏u go Êci, co Êwiad czy o du ̋ych roz mia rach, to jed nak ró˝ ni si´ znacz -
nie od tra dy cyj nych li mu zyn. Spod o∏ów ka pro jek tan tów oÊrod ka Pi nin fa ri -
na wy szed∏ mo del o krà g∏ych kszta∏ tach, ide al nie ∏à czà cych dwa sty le, spor to -
wy i ele ganc ki. Ele men ty ta kie jak owal na przed nia krat ka wlo tu po wie trza oraz
po trój ne bocz ne uj Êcia po wie trza, dys kret nie na wià zu jà do s∏yn nych mo de li
Mas se ra ti z prze sz∏o Êci. Pod wzgl´ dem tech nicz nym Ma se ra ti Qu at tro por te
tak ̋e sta ra si´ ∏à czyç dwie po zor nie sprzecz ne ze so bà ce chy – kom fort oraz
sport. To syn te za, po ∏à cze nie oby dwu cech, a nie kom pro mis. No wy Ma se ra ti
nie re zy gnu je bo wiem z wy szu ka nych roz wià zaƒ tech nicz nych gwa ran tu jà cych
wy so kie osià gi i do sko na ∏à przy czep noÊç do na wierzch ni, na po zio mie od po -
wia da jà cym naj szyb szym dwu oso bo wym sa mo cho dom co upé. OÊmio cy lin dro -
wy sil nik o uk∏a dzie cy lin drów V i po jem no Êci 4200 cm3, osià ga moc 400 KM
i roz p´ dza po jazd do pr´d ko Êci 275 km/h. No wy Ma se ra ti ma b∏y ska wicz ne
wprost przy spie sze nie, roz wi ja pr´d koÊç od 0 do 100 km/h w 5,2 se kun dy. Aby
za pew niç opty mal ne roz ∏o ̋e nie ci´ ̋a ru, ze spó∏ na p´ do wy umiesz czo ny zo sta∏
nie co z ty ∏u w sto sun ku do przed niej osi, zaÊ skrzy nia bie gów, z me cha ni zmem

Wresz cie jest: Ma se ra ti Qu at tro por te, 
praw dzi wa sa lon ka na ko∏ach, 
osià ga jà ca a˝ 275 km/h. B´ dzie nià 
jeê dzi∏ sam Pre zy dent Re pu bli ki W∏o skiej.

ró˝ ni co wym i no wo cze snym uk∏a dem
trans axle (po zwa la jà cym na prze ∏o ̋e -
nie au to ma tycz ne i r´cz ne) umiesz czo -
na zo sta ∏a na osi przed niej. 
W ka bi nie po jaz du kró lu jà naj bar dziej
luk su so we ma te ria ∏y, naj wy˝ szej ja ko -
Êci obi cia skó rza ne z ele men ta mi wy -
ko na ny mi z drew na ma ho nio we go, ró -
˝a ne go i orze cho we go. Ca ∏oÊç wy ko na -
na z rze mieÊl ni czà sta ran no Êcià. Jak
nie trud no si´ do my Êliç, przy au tach tej
kla sy wszyst kie ele men ty wy po sa ̋e nia
do sto so wa ne sà Êci Êle do wy mo gów
klien ta. Mo ̋e on bo wiem wy bie raç
spo Êród 15 ko lo rów nad wo zia, 10 ro -
dza jów obiç skó rza nych oraz d∏u giej 
li sty wy po sa ̋e nia opcjo nal ne go, da jà -
cych w su mie 4 mi lio ny mo˝ li wych

400 KM 
w za prz´ gu 

fla go we go 
wo zu



To bar dzo am bit ny cel, któ ry wy da je si´
mo˝ li wy do zre ali zo wa nia, zw∏asz cza
w ob li czu po now ne go, po bli sko 11 let -
niej prze rwie, po ja wie nia si´ mar ki Ma -
se ra ti w Sta nach Zjed no czo nych, naj -
wa˝ niej szym ryn ku sa mo cho do wym
Êwia ta. I to w∏a Ênie do Ame ry ki zo sta -
nie wy eks por to wa na wi´k szoÊç Ma se -
ra ti Qu at tro por te, pro du ko wa nych
obec nie w wy re mon to wa nej i zmo der -
ni zo wa nej fa bry ce przy via le Ci ro 
Me not ti w Try den cie. Je den z pierw -
szych wy pusz czo nych eg zem pla rzy,
w ko lo rze nie bie skim, zo sta nie po da ro -
wa ny pre zy den to wi Re pu bli ki W∏o skiej,
ja ko wóz re pre zen ta cyj ny.

Z Modeny
do Kremla
W 1963 firma Maserati wzbudzi∏a
sensacj´, wypuszczajàc na rynek
luksusowà limuzyn´, która
pod wzgl´dem osiàgów
przypomina∏a sportowe wozy klasy
turystycznej. Samochód osiàga∏
pr´dkoÊç 230 km/h i by∏
najszybszym czterodrzwiowym
autem na Êwiecie. W∏oskie
okreÊlenie Quattroporte pisane
∏àcznie (zamiast „quattro porte”)
sta∏o si´ oficjalnà nazwà modelu.
W ciàgu stosunkowo krótkiego
czasu wysokiej klasy samochód
sta∏ si´ ulubionym pojazdem vipów
i ludzi reprezentujàcych w∏adz´.

Kogo? Wystarczy wymieniç tylko
kilka wa˝niejszych nazwisk, takich
jak: Marcello Mastroiani, Rainier
ksià˝´ Monaco, Jean-Paul
Belmondo, Anthony Quinn, Alberto
Sordi, czy Leonid Bre˝niew. Szef
Sowieckiej Partii Komunistycznej,
urz´dujàcy na Kremlu, na co dzieƒ
wprawdzie porusza∏ si´ ponurà
czarnà Czajkà, typowà limuzynà
tamtej epoki, ale prywatnie by∏
wielkim mi∏oÊnikiem dobrych
samochodów. Nie waha∏ si´ wi´c
przemierzaç incognito ulicami
Moskwy za kierownicà
najszybszego zachodniego auta.

kom bi na cji. Po wie dzieç by mo˝ na, ˝e
trud no spo tkaç dwa iden tycz ne Ma se -
ra ti Qu at tro por te.
Ta naj lep sza z mo˝ li wych wi zy tó wek
w∏o skie go prze my s∏u sa mo cho do we go
po ka za ∏a si´ w mo men cie szcze gól nie
ko rzyst nym dla fir my. Po wie lu trud nych
la tach, zwià za nych z pro ble ma mi sa -
me go przed si´ bior stwa oraz Êwia to -
wym kry zy sem go spo dar czym, mar ka
Ma se ra ti po wra ca na Êwia to wà sce n´
w wiel kim sty lu, od no to wu jàc ko lej ne
suk ce sy. Dzi´ ki prze j´ ciu fir my przez
Fer ra ri, Ma se ra ti sprze da je obec -
nie 3300 wo zów rocz nie, za miast 660
w 1998 ro ku. W przy sz∏o Êci zaÊ, fir ma
ma za miar osià gnàç po ziom sprze da ̋y
rz´ du 10 ty si´ cy eg zem pla rzy rocz nie.
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W ubie g∏ym ro ku eu ro pej ski ry nek sa mo cho dów z sil ni ka mi die sla usta no -
wi∏ no wy re kord sprze da ̋y – a˝ 43,7% no wo za re je stro wa nych sa mo cho dów
by ∏o wy po sa ̋o nych w sil ni ki wy so ko pr´˝ ne. Szcze gól nie du ̋à po pu lar no Êcià,
we d∏ug ba daƒ Bo scha, cie szà si´ die sle w Hisz pa nii (60,5%), Fran cji
(67,4%), Bel gii (68,2%) i Au strii (71,4%). We W∏o szech, pod ko niec ubie g∏e -
go ro ku, spo Êród wszyst kich za re je stro wa nych no wych sa mo cho dów po raz
pierw szy udzia∏ po jaz dów z sil ni ka mi die sla by∏ rów nie˝ wi´k szy ni˝ z na p´ dem
ben zy no wym i wy niós∏ we wrze Êniu ub. r. 52,4%. Tak ̋e w Pol sce ro Ênie za in -
te re so wa nie die sla mi. Jak po da je Sa mar, ich udzia∏ w ryn ku wy no si obec nie
22,4% (w 2002 ro ku 17,6%). 
We d∏ug spe cja li stów ryn ku mo to ry za cyj ne go, w naj bli˝ szych la tach spo dzie wa -
ny jest dal szy wzrost po py tu na sil ni ki wy so ko pr´˝ ne. Prze wi du je si´ wr´cz, 
˝e w 2008 ro ku die sle sta no wiç b´ dà pra wie 80% wszyst kich no wych sa mo -
cho dów oso bo wych sprze da wa nych na ryn ku.
Pod ∏o ̋em tych re wo lu cyj nych prze mian w wy bo rze sa mo cho dów jest nie wàt pli -
wie po st´p tech no lo gicz ny, dzi´ ki któ re mu „sil nik na ro p´” sta∏ si´ na resz cie
praw dzi wym tech nicz nym cac kiem. I to w∏a Ênie Fiat wy zna czy∏ naj wa˝ niej sze
eta py te go po st´ pu, wpro wa dza jàc tak in no wa cyj ne roz wià za nia, jak bez po -
Êred ni wtrysk pa li wa, sys tem Uni jet Com mon Ra il oraz je go naj now szà wer sj´
Mul ti jet. Je Êli cho dzi o sil ni ki Mul ti jet, klu czo wà ro l´ w gwa∏ tow nym wzro Êcie
sprze da ̋y sa mo cho dów z sil ni kiem die sla w cià gu ostat nich kil ku mie si´ cy 
ode gra∏ ma ∏y die sel 1.3 16v. Pierw szej kla sy ze spó∏ na p´ do wy o sto sun ko wo
nie wiel kich roz mia rach (46 cm d∏u go Êci) i ci´ ̋a rze. Do sko na le na da je si´
do ma ∏ych po jaz dów. I to w∏a Ênie ryn ko wy suk ces Fia ta Pun to i Lan cii Yp si lon

W cià gu ostat nich kil ku lat nie zwy kle 
wzro s∏a po pu lar noÊç sil ni ków die sla. 
Dzi siaj, w nie któ rych kra jach Eu ro py, 
sprze da je si´ ich wi´ cej ni˝ sil ni ków 
ben zy no wych. Suk ces ryn ko wy jest 
efek tem po st´ pu tech no lo gicz ne go. 

Die sel 
na

pro wa dze niu

Sil nik 1.3 Mul ti jet 16v. 
Na wy kre sach obok wzrost udzia ∏ów
ryn ko wych sa mo cho dów z sil ni kiem
die sla we W∏o szech oraz na pod sta -
wo wych ryn kach eu ro pej skich.

Fiat Sti lo Mul ti wa gon.



SILNIKI BENZYNOWE I DIESLE WE W¸OSZECH
Procentowy udzia∏ silników diesla w rynku w∏oskim

sty lut marz kwie maj czer lip sie wrz paê lis gru styczstycz

PROCENTOWY UDZIA¸ DIESLI NA NAJWI¢KSZYCH RYNKACH EUROPEJSKICH

Francja W∏ochy Hiszpania Niemcy Wielka Brytania reszta Europy
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Osiàgni´cia Fiata.
Technologia sukcesu
Fiat by∏ pionierem wprowadzajàc ju˝
w 1953 roku pierwszy model 1400 D.
Ówczesny silnik diesla mia∏ wiele
defektów, ale tak˝e jednà podstawowà
zalet´ – ma∏o pali∏. Najwi´ksze zmiany
w konstrukcji silników diesla zasz∏y
w latach osiemdziesiàtych wraz
z wprowadzeniem turbospr´˝arki.
Drugim bardzo wa˝nym osiàgni´ciem
by∏o wprowadzenie przez Fiata
bezpoÊredniego wtrysku paliwa
w 1988 roku, zwi´ksza jàcego moc
silnika i redukujàcego zu˝ycie paliwa.
Zastrze˝enia nadal budzi∏ wysoki
poziom ha∏asu. Aby zlikwidowaç ten
nieprzyjemny mankament Centrum
Badawcze Fiata (CRF) wraz z Magnetti
Marelli opracowa∏y urzàdzenie, które
zrewolucjo nizowa∏o technologi´ diesla. 
Mowa o systemie Common Rail,
zastosowanym po raz pierwszy w 1997
roku w Alfie Romeo 156 JTD
i stosowanym odtàd przez wszystkich
producentów samochodowych.
Rozwiàzanie to pozwala
na wtryskiwanie paliwa
pod zwi´kszonym ciÊnieniem
niezale˝nie od iloÊci obrotów silnika.
Kolejnym krokiem na drodze
przeobra˝eƒ silnika diesla by∏o
opracowanie technologii Multijet.
Cechà charakterys tycznà tego
systemu jest zdolnoÊç
do wprowadzania paliwa za pomocà
serii drobnych wtrysków, które
nast´pujà po sobie w przeciàgu
tysi´cznych sekundy, zgodnie z trybem
ustalanym przez elektronicznà
centralk´. Dzi´ki temu rozwiàzaniu
poprawi∏y si´ wyraênie osiàgi,
zmniejszy∏o znacznie zu˝ycie paliwa,
poziom ha∏asu oraz emisja
zanieczyszczeƒ. Silniki Multijet
spe∏niajà ju˝ dzisiaj norm´ Euro 4, 
bez koniecznoÊci stosowania
dodatkowych filtrów spalin.
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z sil ni kiem 1.3 16v za de cy do wa∏
o wzro Êcie udzia ∏u sil ni ków die sla. Dzi´ -
ki obec no Êci kom pak to wych, lek kich,
oszcz´d nych i sil nych ze spo ∏ów na p´ -
do wych nie tyl ko w seg men cie B, ale
tak ̋e w seg men cie su per kom pak to -
wych po jaz dów kla sy A, ta kich jak Pan -
da – udzia∏ ryn ko wy sil ni ków die sla 
na dal ro Ênie. Spe cja li Êci prze my s∏u sa -
mo cho do we go pra cu jà zresz tà nad ca∏ -
ko wi cie no wym opra co wa niem sil ni ków
ben zy no wych, tak by sta ∏y si´ one bar -
dziej kon ku ren cyj ne.
I po my Êleç, ˝e przez wie le lat sil ni ki die -
sla nie mia ∏y wie lu zwo len ni ków, za wy -
jàt kiem tak sów ka rzy, han dlow ców, lu dzi
zmu szo nych do prze mie rza nia rocz nie
wie lu ty si´ cy ki lo me trów. Tak sów ka rze,
chcàc za osz cz´ dziç na kosz tach ben zy -
ny, przy my ka li oko na wa dy sil ni ka,
skrom ne osià gi oraz ha ∏as. 

Dzi siaj sil ni ki tur bo die sel Mul ti jet 16v
sà wy ra zem naj bar dziej no wo cze snej
my Êli tech nicz nej i przy tej sa mej po -
jem no Êci cy lin drów, ofe ru jà o wie le wy˝ -
sze osià gi od sil ni ków ben zy no wych.
Pod wzgl´ dem mo cy re pre zen tu jà
wpraw dzie ten sam po ziom (no we 1.9
i 2.4 JTD prze kra cza jà 73 KM/litr), ale
dys po nu jà o wie le wy˝ szym mo men tem
ob ro to wym na wet przy bar dzo ni skich
ob ro tach. Ozna cza to wi´k szà ela stycz -
noÊç sil ni ka, nie spo ty ka nà w sil ni kach
ben zy no wych, wi´k szà zryw noÊç, bez
ko niecz no Êci re duk cji bie gu. To ce cha
nie zmier nie wa˝ na przy wy prze dza niu,
da jà ca du ̋à przy jem noÊç pro wa dze nia.

Ma jàc zresz tà do dys po zy cji sil nik, któ ry
na p´ dza au to do przo du na wet na
ni skich ob ro tach, przy u˝y ciu le piej roz -
∏o ̋o nych i d∏u˝ szych prze ∏o ̋eƒ, zu ̋y wa -
jàc znacz nie mniej pa li wa.
Jed nak to nie koszt eks plo ata cji de cy -
du je o za ku pie sil ni ka die sla. W wi´k -
szo Êci przy pad ków oszcz´d noÊç eks plo -
ata cji nie jest na wet bra na pod uwa g´
przez klien tów. Kie row cy wy bie ra jà sil nik
na ro p´ ze wzgl´ du na p∏yn noÊç pra cy
i moc. Po za tym, od chwi li, kie dy usu -
ni´ to cha rak te ry stycz ny nie przy jem ny
me ta licz ny po g∏os, dzi siaj trud no jest
roz ró˝ niç dêwi´k pra cy die sla od sil ni ka
ben zy no we go. Kie dyÊ ku pu jàc die sla

trze ba by ∏o zre zy gno waç z pew nych wy -
gód, osià gów, kom for tu i wi ze run ku.
Dzi siaj klien ci ku pu jà die sla nie za le˝ nie
od nie co wy˝ szej ce ny w sto sun ku
do sil ni ków ben zy no wych. Po pro stu
kie ru jà si´ pre fe ren cja mi. Wie lu z nich
nie ob li cza na wet rocz ne go prze bie gu
ani kosz tów eks plo ata cji do brze wie -
dzàc, ˝e na ryn ku sa mo cho dów u˝y wa -
nych po jazd z sil ni kiem die sla ma
znacz nie wy˝ sze no to wa nia. Zw∏asz cza,
je Êli na licz ni ku wid nie je nie wie le ki lo -
me trów prze bie gu.
Po twier dze niem za sad ni czej zmia ny 
wi ze run ku po jaz dów z sil ni kiem die sla
mo ̋e byç tak ̋e po li ty ka pro du cen tów
o uzna nej spor to wej mar ce. Ta kiej jak
na przy k∏ad Al fa Ro meo. Na 100 aut
wy pro du ko wa nych przez pro du cen ta
spod zna ku z Bi scio ne, 70 po sia da na -
p´d na ro p´. Ni ko go te˝ nie dzi wi, ˝e
Mul ti jet 1.9 16v jest naj bar dziej od po -
wied nim sil ni kiem dla zryw nej Al fy GT.
Na wet tak szla chet na i kon ser wa tyw -
na mar ka jak Ja gu ar wpro wa dzi ∏a
do pro duk cji sil ni ki die sla, a klien ci przy -
j´ li ten wy bór zu pe∏ nie na tu ral nie.

FIATY Z SILNIKAMI DIESLA
Silnik 1.3 Multijet 16v, dopiero niedawno znalaz∏ si´ na rynku, a ju˝
osiàgnà∏ wielki sukces. Dzi´ki temu ma∏emu zespo∏owi nap´dowemu,
Fiat Punto wysunà∏ si´ na czo∏o klasyfikacji najlepiej sprzedawanych
pojazdów z silnikiem diesla we W∏oszech. WÊród z∏otej dziesiàtki
znajduje si´ tak˝e Fiat Stilo. Dzisiaj 60% samochodów Fiata Êredniej
wielkoÊci i kompaktowych to pojazdy z silnikiem diesla. 
Odsetek ten si´ga nawet 70% w przypadku Stilo Multiwagon. 
Na liÊcie 10 najlepiej sprzedawanych samochodów z silnikiem diesla
znajdujà si´ jeszcze Alfa Romeo 147 i Lancia Ypsilon.
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Express Byd go ski, 18.02.04.: „Gdy za sià dzie my za kie row ni cà, uru cho -
mi my mo tor i uchwy ci my d∏o nià dêwi gni´ zmia ny prze ∏o ̋eƒ, zmie ni my zda nie
o mo˝ li wo Êciach Pan dy, a po czàt ko wy scep ty cyzm znik nie w mia r´ po ko ny -
wa nia ki lo me trów. /…/ Zwrot noÊç Pan dy, zw∏asz cza pod czas par ko wa nia ty -
∏em, jest nie do prze ce nie nia. /…/ Wie le spo rów bu dzi roz bu do wa na kon so -
la – pod czas pro wa dze nia zda rza si´, ˝e opie ra my o nià ko la no. Za to nie za -
prze czal na jest fraj da ze zmia ny bie gów przy po mo cy dêwi gni umiesz czo nej
wy so ko, a do te go pra cu jà cej bez za rzu tu. /…/ Za chwy ci nas spo sób, w ja ki
Pan da po ko nu je nie rów no Êci. Za za wie sze nia w Pan dzie na le ̋à si´ Fia to wi
szcze gól ne bra wa”. (msl)
Dzien nik Pol ski, 16.02.04.: „No wej Pan dzie, któ ra sta ∏a przede mnà go -
to wa do te stu, umie Êci ∏am po przecz k´ doÊç wy so ko: udo wod nie nie, ˝e ma
tyl ko jed nà wa d´ – nie jest mo jà w∏a sno Êcià. /…/ Drzwi otwar te, wcho dz´ do
Êrod ka… Rzut oka na lu ster ka – nic do za rzu ce nia: sze ro ki, da le ki kràg wi -
dze nia. Re gu la to ry w za si´ gu r´ ki, do k∏ad nie tam, gdzie lu bi´ je mieç. /…/
Wa run ki na dro dze si´ zmie ni ∏y i oto wje cha li Êmy w re jon Ênie gu i lo du.
W pierw szym od ru chu ha mo wa nie, z po mo cà przy cho dzi ABS. Nie tra ci my
przy czep no Êci, nie wpa da my w po Êlizg. Sto sun ko wo nie wiel ka ma sa Pan dy
i wy so ko umiesz czo ny punkt ci´˝ ko Êci przy ta kich wa run kach at mos fe rycz -
nych za do wo liç po win ny ama to rów bia ∏e go sza leƒ stwa. W od wo dzie jest jed -
nak ABS i w∏a Êci we trzy ma nie si´ au ta w za kr´ cie.” (Ani ta So chac ka).
Ma rie Cla ire, lu ty 2004: „Tan ko wa ∏am w∏a Ênie ben zy n´, kie dy pod szed∏
do mnie cza ru jà cy m´˝ czy zna. Ale oka za ∏o si´, ˝e nie jest za in te re so wa ny
mnà tyl ko mo im au tem – Fia tem Pan dà. Od kàd mo del po ja wi∏ si´ na pol -
skim ryn ku, cie szy si´ ogrom nym za in te re so wa niem. /…/ Wn´ trze Pan dy jest
prze stron ne, a przy tym ci che i efek tow nie za pro jek to wa ne. Wy jàt ko wo
spraw nie dzia ∏a jà ce urzà dze nia zwi´k sza jà kom fort po dró ̋u jà cych, a zw∏asz -
cza kie row cy, któ ry nie mu si zma gaç si´ z kie row ni cà czy zmia nà bie gów. 
Sa mo chód jest zwrot ny, a wy so ko za in sta lo wa ne fo te le za pew nia jà do sko na -
∏à wi docz noÊç”. (Aga ta Ko mo row ska)

Twój Styl, ma rzec 2004: „Fiat Pan da
– hit ostat nich mie si´ cy. Ma ∏y, ale z kla sà.
Ma pi´ cio ro drzwi, ∏a two si´ do nie go
wsia da (jest o 15 cm wy˝ szy od kon ku ren -
tów) i ma ca∏ kiem po jem ny ba ga˝ nik. Fo -
te le sà wy so kie, szy by du ̋e, co spra wia,
˝e wi dzi si´ znacz nie wi´ cej. A co naj wa˝ -
niej sze, jest nie dro gi. Au to ide al ne do po -
ru sza nia si´ w gàsz czu wiel kich miast”. 
Ga ze ta Olsz tyƒ ska, 28.01.2004: „Od
sze re gu lat Fiat ucho dzi za spe cja li st´ od
nie wiel kich aut. Pan da, Sa mo chód Ro ku
2004, po twier dza t´ opi ni´. Te stu je my
Pan d´ 1,1 Ac ti ve. Sil nik  za ch´ ca do przy -
spie sza nia. Ani si´ obej rzy my a ju˝ ma my
60 na licz ni ku, do pusz czal nà szyb koÊç na
te re nie za bu do wa nym. Czy to na praw d´
naj s∏ab sza wer sja sil ni ko wa? Par ko wa nie
to przy jem noÊç. Pan da jest do brze prze -
szklo na, krót ka, sto sun ko wo wà ska,
zwrot na. ˚a den pro blem, wci Ênie si´
w ka˝ dà lu k´. Ka bi na wy ró˝ nia si´
do brym mon ta ̋em. Zwra ca jà te˝
uwa g´ okrà g∏e na wie wy po wie -
trza. Wer sja Ac ti ve ma se ryj nie
dwie po dusz ki po wietrz ne, cen -
tral ny za mek, elek trycz nie ste -
ro wa ne szy by z przo du, zde rza ki
la kie ro wa ne w ko lo rze nad wo zia.
Nie ma ob ro to mie rza i oÊwie tle nia

O Pan dzie
na pi sa li...

Mi n´ ∏o ju˝ pra wie pó∏ ro ku 
od wpro wa dze nia na ry nek no we go 
Fia ta Pan da, a naj m∏od sze dziec ko Fia ta 
cià gle ro bi praw dzi wà fu ro r´, 
sta jàc si´ prze bo jem pol skie go ryn ku. 
Co o nim pi szà pol skie media?
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ba ga˝ ni ka. Nie mo˝ na  od ry glo waç
z wn´ trza sa mo cho du kla py ba ga˝ ni -
ka. Jed nak za nie wiel kie pie nià dze do -
ku pi my po zo sta ∏e ak ce so ria”. (Ja cek
Do bkow ski)
Ga ze ta Po mor ska, 10.03.04.:
„No wy Fiat Pan da to po jazd no wych
cza sów. Âwiad czy o tym eu ro pej ski ty -
tu∏ Au to Ro ku 2004 i kil ka in nych wy -
ró˝ nieƒ, ale i je go ce chy: zwin noÊç
w mie Êcie, du ̋e wn´ trze, eko no mi ka
i zwy k∏a ra doÊç z jaz dy. Pan d´ te sto -
wa li Êmy na dro gach Byd gosz czy i po za
mia stem. I od ra zu trze ba po wie dzieç,
˝e w sa mo cho dzie tym mo˝ na si´ za -
ko chaç. Sà dzàc z wy ni ków sprze da ̋y
(naj wi´k szych na na szym ryn ku), sa -
mo chód zdo by∏ ju˝ so bie ser ca Po la -
ków. Li czy si´ sym pa tycz ny, nie co fi -
glar ny wy glàd, nie mniej sym pa tycz na
na zwa i oczy wi Êcie sen ty ment do w∏o -
skiej mar ki. Ale przejdê my do kon kre -
tów… Pan da ofe ro wa na jest za przy -
st´p nà ce n´, a wi´c jest au tem dla
ka˝ de go. Jed no cze Ênie przy j´ te roz wià -
za nia tech nicz ne sta wia jà jà w ka te go -
rii po jaz dów wca le nie tych z dol nej pó∏ -
ki. „Tyl ko nie mów do mnie ma ∏y!” – to
co praw da slo gan re kla mu jà cy no wy

sa mo chód, ale jak ̋e praw dzi wy. Bo te˝
Pan da jest czymÊ po Êred nim mi´ dzy
przed sta wi cie lem seg men tu A a wie lo -
funk cyj nym po jaz dem kom pak to wym.
A wi´c wy god nym na za t∏o czo nych uli -
cach. Je Êli wy bie rze my si´ w d∏u˝ szà
tra s´, na sze au tko te˝ spra wi si´ do -
sko na le. Te sto wa li Êmy wer sj´ z sil ni -
kiem  1.1, któ ry za pew nia wy star cza jà -
cà moc i przy spie sze nie, na wet gdy na
po k∏a dzie znaj du jà si´ czte ry do ro s∏e
oso by. Co praw da Pan dà mo ̋e je chaç
pi´ç osób, ale o wy god nej jeê dzie na
tyl nej ka na pie mo˝ na mó wiç tyl ko, gdy
sie dzà na niej dwie oso by. Atu tem tej
jed nost ki na p´ do wej jest przede
wszyst kim nie wiel kie zu ̋y cie pa li wa
i ci cha pra ca”. (m)
Pro gre siff, sty czeƒ 2004: „Zwy kle
nie do ce nia ny w Pol sce Fiat prze bi∏ ca -
∏à po t´˝ nà kon ku ren cj´. Do st´p ny
w sprze da ̋y od 2003 ro ku mo del Pan -
da zy sku je w mia r´ po ko ny wa nia ko lej -
nych ki lo me trów. Ale ju˝ na po czàt ku
mo˝ na po czuç swo bo d´, z ja kà wsia da
si´ do te go nie du ̋e go sa mo cho du.
/…/ Kom fort da jà tak ̋e wy so kie fo te le.
Na plus trze ba rów nie˝ oce niç zwrot -
noÊç. Dzi´ ki ma ∏e mu roz sta wo wi osi,

du ̋ym ko ∏om i do bre mu me cha ni zmo -
wi elek trycz ne go wspo ma ga nia kie -
row ni cy mo˝ na ma new ro waç Pan dà
nie mal ̋e w miej scu. Po wci Êni´ ciu
funk cji „ci ty” kie row ni cà da je si´ ste ro -
waç jed nym pal cem. Udo god nie nia te
w pe∏ ni do ce nia si´ w kor kach i pod -
czas par ko wa nia w du ̋ym mie Êcie.
/…/ Dy na mi ka Pan dy po zwa la wy god -
nie po ko ny waç nie tyl ko miej skie tra sy.
Jest to za s∏u ga sil ni ków da jà cych do -
bre osià gi przy nie du ̋ym zu ̋y ciu pa li -
wa. Bez pie czeƒ stwo ma za pew niç
nad wo zie za pro jek to wa ne we d∏ug no -
wo cze snych kry te riów wy trzy ma ∏o Êci
na zde rze nia, utwar dzo ne w cz´ Êci ka -
bi ny. Z ze wnàtrz ma ono pod wy˝ szo ne
zdol no Êci po ch∏a nia nia ener gii pod -
czas ko li zji. Pan da jest rów nie˝ wy jàt -
kiem w swo jej kla sie pod wzgl´ dem
ilo Êci po du szek bez pie czeƒ stwa – mo -
˝e byç ich a˝ szeÊç! Dla wy bred nych
ro man ty ków Fiat przy go to wa∏ wer sj´
Pan dy z wie lo for ma to wym, prze zro czy -
stym da chem Skay do me. Przy ta kim
wi do ku mo˝ na ni czym ˝e glarz ko rzy -
staç z gwiezd nej na wi ga cji. /…/ To nie -
po zor ne au to na mie sza ∏o na mo to ry -
za cyj nych ryn kach”. (Adam Bo dziak)
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Ak ce so ria Pan dyAk ce so ria Pan dy

Pe∏nà gam´ akcesoriów Fiata Pandy 
prezentuje Katalog Akcesoriów Fiat Panda 
dost´pny u ka˝dego dealera Fiata. 
Mo˝na je obejrzeç tak˝e na stronie www.fiat.pl

No wa Pan da, sa mo chód za pro jek to wa ny z my Êlà o ró˝ no rod nych 
po trze bach i gu stach wspó∏ cze sne go klien ta, po sia da sze ro kà gam´ 
ak ce so riów, mo˝ li wych do za sto so wa nia w sa mo cho dzie. 
Za pew nia jà one u˝yt kow ni kom mo de lu nie tyl ko kom fort i prak tycz noÊç,
ale tak ̋ e spor to wy cha rak ter oraz za bez pie cze nie przed kra dzie ̋ à.

Baga˝nik dla wersji samochodu bez relingów
nr kat. 50900983



Zestaw obr´czy ze stopu lekkiego 14’’
(ET 38) nr kat. 50901036

Siatka na przedmioty  i dywanik
baga˝nika nr kat. 60797705

Zestaw nak∏adek progowych srebrnych
nr kat. 60797702 

Dywaniki welurowe w kolorze szarym
nr kat. 60797723

Siatka na drobne przedmioty 
montowana pod pó∏kà tylnà

nr kat. 50900999 i 50901000

Blokada skrzyni biegów
nr kat. 60797704 – Dipol

nr kat. 60797699 – Niedêwiedê-Lock

Fotelik dla dziecka „Kiddy Life” 
dla dzieci o wadze od 9 do 36 kg

nr kat. 50900963

Zestaw pokrowców na siedzenia (nie dotyczy
samochodów wyposa˝onych w poduszki boczne siedzeƒ)

nr kat. 60797764

Siatka na przedmioty 
montowana w przestrzeni pasa˝erskiej

tylnej pod siedzeniem kanapy:
nr kat. 50900998
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Jest rok 1927: w na pr´d ce zor ga ni zo wa nym po je dyn ku na Pra to, dwu p∏a to -
wy sa mo lot Cau dron C3, pi lo to wa ny przez Va sco Ma gri ni, po ko nu je wy Êci go we
Bu gat ti. 8 grud nia 1931 ro ku za wo dy zy sku jà ofi cjal ny sta tus: Ta zio Nu vo la ri,
pro wa dzà cy Al f´ Ro meo 8C 2300, Êci ga si´ na rzym skim to rze Lit to rio z pi lo -
tem woj sko wym Vit to rio Su ste rem, sie dzà cym za ste ra mi Êmi g∏o we go dwu p∏a -
tow ca Ca pro ni 100. 17-ki lo me tro wà tra s´ szyb ciej po ko nu je sa mo lot, któ ry
na me cie zy sku je dwu mi nu to wà prze wa g´ nad ry wa lem na ko ∏ach. Pi´ç dzie siàt
lat póê niej przy cho dzi czas na re wan˝: 21 li sto pa da 1981 ro ku w ba zie woj sko -
wej Istra na (Tre vi so), pod czas pró by przy spie sze nia na od cin ku 1000 me trów
Gil les Vil le neu ve, kie ru jàc jed no oso bo wym Fer ra ri 126 CK Tur bo, po ko nu je
o 1,1 se kun dy my Êliw ca F104, pi lo to wa ne go przez pu∏ kow ni ka De Vin cen ti. 
Ostat nia kon fron ta cja sa mo cho du i sa mo lo tu od by ∏a si´ nie daw no, 11 grud -
nia 2003 ro ku. Z jed nej stro ny Mi cha el Schu ma cher, któ ry ma na swo im
kon cie wszel kie mo˝ li we re kor dy zdo by te w For mu le 1. Po prze ciw nej –
Mau ri zio Che li, astro nau ta i g∏ów ny pi lot ob la ty wacz Ale nii. Pierw szy za kie -
row ni cà bo li da F2003 -GA, dru gi za ste ra mi my Êliw ca Eu ro fi gh ter Ty pho on,
dwu sil ni ko we go od rzu tow ca nad dêwi´ ko we go, skon stru owa ne go wspól nie
przez W∏o chów, Bry tyj czy ków, Niem ców i Hisz pa nów. Dwóch naj lep szych
na Êwie cie pi lo tów o sta lo wych ner wach w po jaz dach re pre zen tu jà cych naj -
bar dziej za awan so wa ne tech no lo gie w mo to ry za cji i lot nic twie. Sce nà te go
nie zwy k∏e go wy da rze nia by ∏o lot ni sko woj sko we Bac ca ri ni w Gros se to. Po je -
dy nek sk∏a da∏ si´ z trzech prób przy Êpie sze nia na od cin kach 600, 900
i 1200 me trów. Zwy ci´ ̋y∏ Ty pho on 2:1.

Mistrz Êwia ta w Fer ra ri i pi lot woj sko wy Che li
w my Êliw cu Ty pho on. Sa mo chód prze ciw ko
sa mo lo to wi, zie mia prze ciw nie bu, 
w po je dyn ku dwóch nie zwy k∏ych m´˝ czyzn
i po jaz dów. Kon fron ta cja, któ ra trwa 
od bli sko osiem dzie si´ ciu lat. Do ostat niej 
do sz∏o w grud niu ze sz∏e go ro ku w Gros se to. 

Nie zwy k∏y 
po je dy nek 

Po kaz otwar ∏y Frec ce Tri co lo ri, któ rych
pod nieb ne ewo lu cje roz grza ∏y zzi´b -
ni´ tà i prze mo czo nà wi dow ni´. To de -
mon stra cja lot ni czej wir tu oze rii, ofe ro -
wa na pu blicz no Êci przez 313. Szkol ny
Dy wi zjon Akro ba tycz ny, for ma cj´ sk∏a -
da jà cà si´ z dzie si´ ciu sa mo lo tów,
w tym jed ne go so li sty. 
To do pie ro po czà tek. W nie ca ∏e pó∏
go dzi ny tor w Gros se to jest go to wy
do za wo dów. Schu mi i Che li czy nià
ostat nie przy go to wa nia. As falt jest
mo kry, za tem Fer ra ri ma za mon to wa -
ne opo ny prze ciw desz czo we. To kon fi -
gu ra cja ae ro dy na micz na, gwa ran tu jà -
ca mak sy mal nà przy czep noÊç kó∏
do na wierzch ni, ale z dru giej stro ny
znacz nie zwi´k sza jà ca ich opór. Na gle
po wie trze prze szy wa po twor ny ryk:
osiem set ko ni pod ma skà Fer ra ri i dwa
tur bo od rzu to we sil ni ki Eu ro jet EJ200
nie mal ̋e roz ry wa jà b´ ben ki s∏u cho we.
Pi lo ci usta wia jà swe ma szy ny obok
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sie bie: na to rze prze zna czo nym do ko -
∏o wa nia Schu mi, trzy ma jàc no g´
na sprz´ gle, wci ska „do de chy” pe da∏
ga zu, pod kr´ ca jàc ob ro ty dzie si´ cio -
cy lin dro we go sil ni ka. Che li zwi´k sza
moc mo to rów do 85 pro cent ich
mo˝ li wo Êci. Na pi´ cie wÊród pu blicz -
no Êci si´ ga ze ni tu. Jesz cze tyl ko kil ka
se kund i... start! Nie miec ki kie row ca
w∏à cza przy cisk „Launch Con trol”,
dzi´ ki któ re mu je go wy Êci gów ka po -
win na ru szyç ni czym po cisk. Che li
prze su wa dêwi gnie sil ni ków od rzu to -
wych mak sy mal nie do przo du i uru -
cha mia do pa la cze. Przez u∏a mek se -
kun dy Fer ra ri Êli zga si´ na as fal cie,
a Eu ro fi gh ter za czy na po ru szaç swo -
im 13-to no wym kor pu sem. 
Pierw sza pró ba od by wa si´ na od cin ku
d∏u go Êci 600 me trów. Zgod nie z ocze -
ki wa nia mi zwy ci´ ̋a czer wo ny bo lid GA,
któ ry po ko nu je ten dy stans w 9,4 se k.
z pr´d ko Êcià 294 km/h, uzy sku jàc na

MISTRZ KIEROWNICY
35-letni Michael Schumacher
urodzi∏ si´ w Hürth-Hermülheim
(Niemcy). Pierwsze zwyci´stwo
odniós∏ w 1984 r. w kartingowych
mistrzostwach Niemiec.
Po pierwszy tytu∏ zawodowy si´gnà∏
w 1990 r. w Formule 3. Wszystkie
rekordy Formu∏y 1 nale˝à w∏aÊnie
do niego: szeÊç tytu∏ów mistrza
Êwiata, siedemdziesiàt zwyci´stw,
z czego 51 za kierownicà Ferrari.
Statystyk´ uzupe∏niajà 122 miejsca
na podium, 1038 punktów
w mistrzostwach Êwiata i najwy˝sza
Êrednia pr´dkoÊç na najszybszym
okrà˝eniu (254,849 km/h w Grand
Prix W∏och 2003). 

PILOT
Urodzony w Modenie Maurizio Cheli
ma 45 lat. By∏y pilot Lotnictwa
Wojskowego, absolwent
uniwersytetu w Houston, w 1993 r.
zosta∏ wybrany do zespo∏u
astronautów Europejskiej Agencji
Kosmicznej. Ma za sobà ponad
4 tys. godzin lotów na ponad
50 ró˝nych typach samolotów
i oko∏o 360 godzin w kosmosie.
W roku 1996 bierze udzia∏ w misji
StS-75 wahad∏owca Columbia 
i jest pierwszym astronautà spoza
Stanów Zjednoczonych, który ma
pe∏niç funkcj´ in˝yniera lotu.
Od 1998 r. jest g∏ównym pilotem
oblatywaczem Alenii. 
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Na za koƒ cze nie or ga ni za to rzy po ka zu
pro po nu jà nie zwy k∏à po dró˝ w prze -
sz∏oÊç: na le ̋à ca swe go cza su do Ta -
zio Nu vo la ri Al fa Ro meo 8C 2300
sta je w szran ki z dwu p∏a to wym sa mo -
lo tem de Ha vil land DH 82 Ti ger Moth.
Po jaz dy wy ko nu jà czte ry okrà ̋e nia
o ∏àcz nej d∏u go Êci 18,5 km. Zwy ci´ ̋a
sa mo lot z prze wa gà nie ca ∏ej se kun dy. 
Przyj rzaw szy si´ tym dwóm po jaz dom
uwa˝ niej mo˝ na do strzec wie le ∏à czà -
cych je po do bieƒstw. I nie cho dzi tu
by naj mniej o skrzy d∏a, al bo wiem o ile
Ty pho on wy ko rzy stu je na pór po wie -
trza do ode rwa nia si´ od po wierzch ni,
to lot ki Fer ra ri s∏u ̋à mu do lep sze go
„przy gwo˝ d˝e nia” si´ do as fal tu
i zwi´k sze nia przy czep no Êci kó∏.
W obu po jaz dach za sto so wa no ta kie
sa me ma te ria ∏y, ce chu jà ce si´ lek ko -
Êcià i du ̋à wy trzy ma ∏o Êcià – w∏ók no
w´ glo we, ke vlar, sto py ty ta nu i alu mi -
nium. W po dob ny spo sób prze bie ga
rów nie˝ pro ces pro jek to wa nia, b´ dà -
cy po chod nà ta kiej sa mej tech no lo gii
ko smicz nej, bo wiem za rów no Ty pho -
on, jak i F2003 GA na ro dzi ∏y si´ w tu -
ne lu ae ro dy na micz nym. Ostat nim
wspól nym ele men tem jest wresz cie
elek tro ni ka po k∏a do wa, w obu przy -
pad kach bar dzo wy ra fi no wa na. Su per
my Êli wiec i czer wo ny bo lid po trze bu jà
jed nak cz∏o wie ka, bez po mo cy któ re -
go nie by ∏y by w sta nie prze mie Êciç si´
na wet o cen ty metr.

„Czerwony”
F2003 GA (nazwany tak na czeÊç
Giovanniego Agnelli) to w historii
Ferrari 49. bolid Formu∏y 1.
W porównaniu ze swoim starszym
bratem F2002 ma smuklejszà
sylwetk´, obni˝ony Êrodek ci´˝koÊci,
„szczuplejsze” skrzynie boczne dla
zmniejszenia przedniego przekroju,
oraz zw´˝ajàcy si´ niczym szyjka
od butelki ogon, który nadaje tylnej
lotce wi´kszà moc. Silnik F2003 GA
ma moc ponad 290 KM/litr i osiàga
do 19 tys. obr./min. Skrzynia
sekwencyjna, 7-biegowa, pó∏auto -
matyczna, sterowana jest
elektronicznie. Dyferencja∏ pó∏auto -
matyczny, sterowany elektronicznie.
Ten jednomiejscowy bolid ma
4,54 m d∏ugoÊci, 1,79 m szerokoÊci
i 0,96 m wysokoÊci. Z kierowcà
i pe∏nym bakiem wa˝y 605 kg.
NADWOZIE: zbudowane z kompo -
zytów i w∏ókien w´g∏owych, o struk -
turze „plastra miodu”. Typ kons -
trukcji opracowanej do zasto so -
wania w urzàdzeniach kosmicznych.
SILNIK: 10-cylindrowy silnik
dwurz´dowy, z czterema zaworami
na ka˝dy cylinder. Producentem
systemu sterowania elektronicznego
(wtrysk/zap∏on) jest Magneti Marelli. 
DZIELONY EKRAN: wyÊwietla
niezliczone parametry, w tym
informacje z boksów. 
LAUNCH CONTROL: przycisk
automatycznego uruchomienia
bolidu, który w∏àcza si´ przy starcie. 

me cie 0,2 se kun dy prze wa gi nad
my Êliw cem. Pod czas gdy Schu ma cher
wy ha mo wu je swe go bo li da, Che li uno -
si si´ pio no wo w gó r´.
Kil ka mi nut póê niej roz po czy na si´
dru ga pró ba: 1200 me trów. I znów
pe∏ na na pi´ cia ci sza na try bu nach
i ryk sil ni ków. Te sa me przy go to wa nia,
zgo ∏a od mien ny fi na∏. Tym ra zem
trium fu je my Êli wiec, po ko naw szy tra -
s´ w 14,2 se kun dy, 2,5 se kun dy
szyb ciej ni˝ sa mo chód. 
Ostat ni wy Êcig ma miej sce na dy stan -
sie 900 me trów. Tym ra zem zda nia
co do zwy ci´z cy sà po dzie lo ne. Pu -
blicz noÊç w ab so lut nej ci szy przy s∏u -
chu je si´ na ra sta jà ce mu ry ko wi sil ni -
ków. Naj pierw do przo du wy su wa si´
Fer ra ri, po tem gwa∏ tow nie przy spie sza
Ty pho on, od ry wa jàc si´ po chwi li
od zie mi. Wi dow nia jest zdez o rien to -
wa na, ale od czyt z fo to ko mó rek nie
po zo sta wia ˝ad nych wàt pli wo Êci: my -
Êli wiec prze kra cza li ni´ me ty o dwie
dzie sià te se kun dy szyb ciej, do s∏ow nie
o mru gni´ cie okiem. 
Zgro ma dzo na pu blicz noÊç grom ki mi
okla ska mi da je upust swo im emo -
cjom. W stru gach co raz moc niej 
pa da jà ce go desz czu, Schu ma cher
i Che li usta wia jà swo je po jaz dy
przed g∏ów nà try bu nà, ofia ru jàc wi -
dzom jesz cze kil ka chwil wspa nia ∏e go
spek ta klu.
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To najbardziej zaawansowany
technologicznie samolot w Europie,
opracowany jako odpowiedê
na potrzeby lotnictwa wojskowego
W∏och, Wielkiej Brytanii, Niemiec
i Hiszpanii. Jego operacyjne
zdolnoÊci pozwalajà na ca∏kowità
dominacj´ w powietrzu, jak równie˝
na skuteczny atak naziemny.
Do lotu unosi si´ w pi´ç sekund,
potrzebujàc do tego
odcinka o d∏ugoÊci
oko∏o 500 m.,
a do pr´dkoÊci 1600
km/h rozp´dza si´
w pó∏torej minuty.
Maksymalna pr´dkoÊç,
jakà potrafi osiàgnàç,
to 2 machy – dwa razy
wi´cej od pr´dkoÊci
dêwi´ku. Co wi´cej,
naddêwi´kowà szybkoÊç
potrafi utrzymywaç
stosunkowo d∏ugo bez koniecznoÊci
uruchamiania dopalaczy.
Najwi´kszym atutem Typhoona jest
jednak jego sterownoÊç: skr´ty
wykonuje po ∏uku znacznie
mniejszym ni˝ jakikolwiek inny

samolot, nara˝ajàc pilota
na przecià˝enia dziewi´ciokrotnie
przewy˝szajàce przyspieszenie
ziemskie i trzykrotnie te, jakiego
doÊwiadczajà astronauci podczas
startu wahad∏owca. W∏oski wk∏ad
w super myÊliwcu to lewe skrzyd∏o,
projekt i konstrukcja po∏owy
tylnego kad∏uba, niektóre
instrumenty pok∏adowe oraz 21

procent silników. Wszystkie
samoloty przeznaczone dla
w∏oskiego lotnictwa wojskowego
zosta∏y zmontowane w Italii.
Od tego roku Typhoon b´dzie

strzeg∏ przestrzeni naziemnej
nad terytorium Unii Europejskiej. 
TECHNOLOGIA STEALTH: dzi´ki
specyficznej sylwetce oraz
obszernemu zastosowaniu
kompozytów nowy myÊliwiec
Typhoon jest praktycznie
niewidoczny dla radarów. 
SILNIKI: dwa turboodrzutowe silniki
EJ200 o ∏àcznym ciàgu 18 ton,

dzi´ki którym Typhoon
mo˝e, niczym pocisk,
unosiç si´ niemal
pionowo do góry.
DRÑ˚EK STEROWY:
skomputeryzowane
urzàdzenie elektroniczne
fly-by-wire, transformuje
wprowadzone przez pilota
dane wejÊciowe
na polecenia wydawane
ruchomym elementom
skrzyde∏. Za pomocà

przycisków steruje si´ radarem
i systemem uzbrojenia. 
DANE LOTU: ekran zwany Hud
(Head Up Display) wyÊwietla dane
dotyczàce szybkoÊci, wysokoÊci
i po∏o˝enia samolotu w locie.

Su per my Êli wiec
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An drzej Ci chow ski, 
Kie row nik Ob sza ru Ob ró bek

Do mo ich za daƒ na le ̋y przede wszyst kim ko or dy no -
wa nie pra cy na li niach ob rób ki kor pu su sil ni ka, 
wa ∏u kor bo we go i g∏o wic. Pod le ga mi w su mie 180
pra cow ni ków (plus 75 ze s∏u˝ by utrzy ma nia ru chu,
któ rzy za rzà dza jà pra cà ma szyn, uspraw nie nia mi
i na pra wa mi). Na li niach, któ re znaj du jà si´ pod 

mo jà pie czà pra cu je w su mie po nad 250 ma szyn.
Co wy ma ga naj wi´k szej uwa gi? W mo men tach wzro stu pro duk cyj ne go, ta -
kie go jak obec nie prze ̋y wa my, naj wa˝ niej sze jest rów no mier ne roz lo ko wa nie
si ∏y ro bo czej i pe∏ ne za bez pie cze nie li nii mon ta ̋o wych w de ta le. Ka˝ dy dzieƒ
jest in ny, wy st´ pu jà co raz to no we czyn ni ki, z któ ry mi na le ̋y si´ upo raç – do -
ty czy to przede wszyst kim spraw zwià za nych z uzy ska niem p∏yn no Êci prze p∏y -
wu na li niach pro duk cyj nych. ˚e by na bie ra ∏y roz p´ du, naj wa˝ niej sze jest uni -
ka nie po wta rzal no Êci pro ble mów. Uwa ̋am, ˝e je Êli pod czas pra cy wy stà pi 
ja kiÊ no wy pro blem – nie ma pra wa po ja wiç si´ po now nie, je ̋e li zo sta nie
w∏a Êci wie roz wià za ny. I tej za sa dy sta ra my si´ tu taj trzy maç, dba jàc o to, by
za wsze znaj do waç naj lep sze i naj bar dziej do pra co wa ne roz wià za nia.
W∏a Êci wie ca ∏a na sza pra ca po le ga na tym, ˝e wcià˝ coÊ do sko na li my
i uspraw nia my, roz wià zu je my po ja wia jà ce si´ pro ble my i po pra wia my – to
wszyst ko jest jak ko ∏o, któ re przez ca ∏y czas si´ to czy. Co ty dzieƒ spo ty ka -
my si´ z kie row ni ka mi zmia ny na ka˝ dej li nii pro duk cyj nej i oma wia my 

Przed sta wia my pra cow ni ków 
Fiat -GM Po wer tra in Pol ska. W dzi siej szym
nu me rze pre zen tu je my syl wet ki dwóch 
kie row ni ków – An drze ja Ci chow skie go 
i Ire ne usza Hab da sa. 

pro ble my, któ re w ostat nim cza sie
wy stà pi ∏y oraz te, któ re sà w∏a Ênie
roz wià zy wa ne – w spo tka niach tych
bio rà udzia∏ pra cow ni cy pro duk cji, in -
˝y nie rii, utrzy ma nia ru chu itd. Dzi´ ki
wie dzy, któ rà wza jem nie so bie prze -
ka zu je my, wszy scy zy sku jà.
By nie po zo staç go ∏o s∏ow nym – ja kiÊ
czas te mu mie li Êmy na przy k∏ad pro -
blem z prze p∏y wem wió rów od ob ra -
bia rek do ga le rii tech nicz nej – wió ry
nie sp∏y wa ∏y tak, jak po win ny, tyl ko za -
trzy my wa ∏y si´ w ka na ∏ach, cza sem
blo ku jàc ca ∏à li ni´. Po ana li zie ca ∏e go
cy klu w od po wied nich miej scach za in -
sta lo wa li Êmy ru ry sp∏u ku jà ce i sy tu -
acja w za kre sie blo ko wa nia prze p∏y -
wów ule g∏a zmia nie.
Wie le te go ty pu roz wià zaƒ to su ge stie
pra cow ni ków, któ rzy ob s∏u gu jà ob ra -
biar ki i ga le ri´ tech nicz nà. Zresz tà jed -
nym z ce lów na sze go BPD jest ob szar
su ge stii – pla nu je my, ̋ e w tym ro ku na
jed ne go pra cow ni ka przy pad nie Êred -

Jak 
w szwajcarskim
zegarku 
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nio dzie si´ç su ge stii. Ist nie je zwià za -
ny z tym spe cjal ny re gu la min i na si
pra cow ni cy otrzy mu jà na gro dy. Dzi´ ki
te mu lu dzie czu jà od po wie dzial noÊç
za to, co ro bià – i wie dzà, ˝e to na -
praw d´ od nich za le ̋y, czy za k∏ad
osià gnie suk ces.
Naj wa˝ niej sza rzecz, ja kà uda ∏o nam
si´ w cià gu ostat nich mie si´ cy osià -
gnàç, to od po wied ni, bar dzo du ̋y
wzrost pro duk cji. We d∏ug pier wot -
nych pla nów ta kà iloÊç sil ni ków, ja kà
wy twa rza my dzi siaj, mie li Êmy pro du -
ko waç do pie ro za rok. A za tem wi daç
wy raê nie, ˝e za rów no ma szy ny, jak
i przede wszyst kim lu dzie pra cu jà
bar dzo do brze.
Pra ca jest dla mnie bar dzo wa˝ na. To
nie jest tak, ˝e wy cho dzi si´ za bra m´
i cz∏o wiek si´ wy ∏à cza, prze sta je my -
Êleç o tym, co dzie je si´ po tej stro nie.
A oprócz pra cy? Mam ˝o n´, do ro s∏e
cór ki. WÊród mo ich za in te re so waƒ
prym wio dà w´d kar stwo i pi∏ ka no˝ na. 



fa bryk Ge ne ral Mo tors – a to ozna cza
in ne wy ma ga nia i no we wy zwa nia,
choç Fiat te˝ prze cie˝ sta wia∏ za wsze
po przecz k´ bar dzo wy so ko.
Ca ∏e to za an ga ̋o wa nie po wo du je, ˝e
nie ma prak tycz nie cza su na nic in -
ne go – mo g´ chy ba po wie dzieç, ˝e
mo im hob by jest mo ja pra ca. Tym
bar dziej, ˝e ˝o na rów nie˝ pra cu je tu -
taj, kil ka dzie siàt me trów ode mnie
– w dzia le In ̋y nie rii, tam zaj mu je si´
eko lo già. Ma my dwóch sy nów (22
i 16 lat). Po zna li Êmy si´ z ˝o nà na
stu diach, po tem pra co wa li Êmy ra zem
w An dry cho wie w Wy twór ni Sil ni ków
Wy so ko pr´˝ nych, póê niej w Fia cie
Au to Po land. Âmie j´ si´, ˝e za czà ∏em
i skoƒ cz´ na die slu. Przy czym, cho -
cia˝ pa mi´ tam, ˝e sil nik 4C90 jak na
tam te cza sy, gdy roz po czy na ∏em swo -
jà ka rie r´ za wo do wà, by∏ Êwiet nym
sil ni kiem, ale w po rów na niu z tà „pe -
re∏ kà”, przy któ rej pra cu je my tu taj
– to oczy wi Êcie bez dwóch zdaƒ nie -
bo, a zie mia.

zmie niç w za k∏a dzie, by po pra wiç na -
szà pra c´, wy daj noÊç – chy ba mia∏ -
bym pro blem z od po wie dzià. To praw -
da, i˝ ni gdy nie po win no si´ mó wiç,
˝e wszyst ko jest ide al ne, ale trud no
mi so bie wy obra ziç ja kieÊ no we roz -
wià za nia „grub sze go” ka li bru, któ re
mo g∏y by uspraw niç na szà pra c´ – tu
na praw d´ wszyst ko funk cjo nu je jak
w szwajcarskim ze gar ku.
Pro du ku je my sil ni ki dla wie lu za k∏a -
dów na szych ma cie rzy stych firm. Ta
Êwia do moÊç oczy wi Êcie po ma ga, ca ∏a
za ∏o ga iden ty fi ku je si´ z wy ro bem.
A przede wszyst kim przez ca ∏y czas
sta ra my si´ mieç przed ocza mi koƒ co -
we go klien ta – te go, któ ry b´ dzie ko -
rzy sta∏ z na sze go wy ro bu. Âwia do -
moÊç, ˝e pra cu je my nie tyl ko dla kra -
jów eu ro pej skich, dla Po la ków, dla
Por tu gal czy ków, dla Tur ków, ale na sze
sil ni ki w´ dru jà prak tycz nie na wszyst -
kie kon ty nen ty – to bar dzo mo ty wu je.
Z dru giej stro ny po raz pierw szy w hi -
sto rii za k∏a du na sze sil ni ki tra fia jà do

Ire ne usz Hab das, 
Kie row nik 

Mon ta ̋ u Sil ni ka

Mó wiàc naj pro Êciej, mo im obo wiàz -
kiem jest nad zór nad re ali za cjà pla nu
mon ta ̋u sil ni ka – ilo Êcio we go, ale
z za pew nie niem naj wy˝ szej ja ko Êci
i przy za gwa ran to wa niu opty mal nych
wa run ków pra cy. Czy ka˝ dy dzieƒ pra -
cy jest do sie bie po dob ny? Nie, prze -
ciw nie – oce niam, ˝e ja kieÊ 15-20%
to sy tu acje, któ re w ja kimÊ stop niu si´
po wta rza jà, resz ta to zda rze nia, na
któ re trze ba re ago waç na bie ̋à co.
Ka˝ de go dnia bar dzo wie le si´ dzie je
i ka˝ dy dzieƒ jest in ny.
Pod mo im okiem pra cu je w su mie
688 osób, z cze go 350 to pra cow ni cy
no wi, przy j´ ci do Fiat -GM Po wer tra in
Pol ska w okre sie od sierp nia do grud -
nia 2003 ro ku. Ma my tu bar dzo wie lu
pa sjo na tów – lu dzi, któ rych w∏a Êci wie
do ni cze go nie trze ba prze ko ny waç
i któ rzy sa mi wy ka zu jà en tu zjazm po -
trzeb ny do efek tyw nej pra cy. Ba,
w cza sie na bo ru po ja wia li si´ na wet
lu dzie, któ rzy de kla ro wa li, i˝ b´ dà pra -
co waç za dar mo – tak cie ka wi ∏y ich
na sze no wo cze sne i do sko na ∏e pod
ka˝ dym wzgl´ dem sil ni ki.
Wszy scy no wi pra cow ni cy prze szli
oczy wi Êcie grun tow ne prze szko le nie
– nie tyl ko w za kre sie swo ich obo wiàz -
ków, ale i za sad, ja kie obo wià zu jà
w obu spó∏ kach -mat kach, czy li Fiat
i Ge ne ral Mo tors. Co nie zwy kle wa˝ ne
70% no wo przy j´ tych osób to lu dzie ze
Êred nim wy kszta∏ ce niem tech nicz nym
(g∏ów nie me cha nicz nym) – a za tem
du ̋à wie dz´, przy naj mniej w za kre sie
pod staw, zdo by li ju˝ w szko le.
Mie siàc po przy j´ ciach ru szy li Êmy na
trzy zmia ny – by ∏o to dla nas wszyst -
kich na praw d´ du ̋e wy zwa nie. Gdy by
ktoÊ spy ta∏, co na le ̋a ∏o by jesz cze



Umow´ o wzajemnej
wspó∏pracy podpisa∏
w kwietniu tego roku
Fiat-GM Powertrain
Polska z bielskà
Akademià Techniczno-
Humanistycz nà.
Porozumienie rozwijane
b´dzie w trzech
zakresach: wspó∏pracy
naukowo-technicznej,
praktyk studenckich
i dzia∏ajàcego na uczelni
Biura Karier Zawodowych.
Umowa zawarta zosta∏a
na czas nieokreÊlony, ale
jej zapisy majà jak na
razie charakter bardzo
ogólny – z czasem
powstawaç majà
szczegó∏owe aneksy,
które dok∏adnie okreÊlà
jakimi p∏aszczyznami
wspó∏pracy w g∏ównej
mierze zainteresowane
sà obie strony.
Bardzo si´ cieszymy
z podpisanej z uczelnià
umowy – mówi Tadeusz
Âwierczek, Dyrektor
Generalny Fiat-GM
Powertrain Polska
– W naszym zak∏adzie
wykorzystujemy
najnowoczeÊniejsze
technologie z ca∏ego
Êwiata, pochodzàce
z naszych macierzystych
spó∏ek – a to daje szanse
rozwoju umiej´tnoÊci
i wiedzy studentów.
W dalszej perspektywie
przewidujemy tak˝e
rozpatrzenie fundowania
stypendiów dla
najzdolniejszych oraz
organizowania wizyt

w zak∏adach za granicà.
Poza tym, ju˝ do tej pory
zatrudniliÊmy wielu
absolwentów ATH
– pracownicy stàd si´
wywodzàcy sà dobrze
przygotowani do
wykonywania pracy
w naszej fabryce,
a w po∏àczeniu z prakty -
kami zawodowymi, które
b´dziemy wspólnie
organizowaç – b´dà oni
dla nas jeszcze
cenniejszym „nabytkiem”. 
Naszym zdaniem ka˝da
uczelnia wy˝sza powinna
„wychodziç na zewnàtrz”,
nie zamykaç si´ w swoich
murach – mówi Marek
Trombski, rektor ATH
– Takie kontakty, jak

nasze ze spó∏kà Fiat-GM
Powertrain Polska dajà
ogromnà szans´ rozwoju,
nie tylko dla studentów,
ale równie˝ kadry
naukowej i ca∏ej uczelni.
Jest to bowiem zak∏ad,
który dla naszych
in˝ynierów stanowi
wyraêny przyk∏ad, ˝e
mimo i˝ nauki techniczne
istniejà i rozwijajà si´ ju˝
od wielu lat, mnóstwo
mo˝na jeszcze wymyÊliç.
Dlatego cieszymy si´
z prac dyplomowych,
które dzi´ki wspó∏pracy
z tak nowoczesnym
zak∏adem produkcyjnym
b´dà mogli pisaç nasi
studenci. Cieszymy si´
z mo˝liwoÊci wizyt, jakie

studenci b´dà mogli
odbywaç w fabryce, gdzie
naocznie przekonajà si´,
w jaki sposób funkcjonuje
najwy˝szej klasy
przedsi´biorstwo. W du˝ej
mierze na naszej wspó∏ -
pracy skorzystajà równie˝
Wydzia∏y Automatyki
i Robotyki – bo linie
produkcyjne FGPP sà
przecie˝ w ogromnym
stopniu zautomatyzowane
i wyposa˝one
w najwy˝szej klasy roboty. 
Jest to pierwsza tego typu
umowa, którà
podpisujemy jako Fiat-GM
Powertrain Polska
– podkreÊla Marek
Stanclik, cz∏onek zarzàdu
spó∏ki – Najlepszych
czeka u nas rozwój
kariery zawodowej – od
stanowisk robotniczych,
przez funkcje team
leaderów, a˝ do kadry
kierowniczej. Kraków,
Poznaƒ, ¸ódê, Warszawa,
Lublin – wiele uczelni
prosi o mo˝liwoÊç
przeprowadzenia wizyt
w naszej fabryce,
zorganizowania praktyk
zawodowych. Mimo
najszczerszych ch´ci, 
nie jesteÊmy w stanie
spe∏niç oczekiwaƒ
wszystkich, nasz zak∏ad
ca∏y czas przecie˝
pracuje. To, co mo˝emy
dziÊ obiecaç, to fakt, 
i˝ najlepsi absolwenci
Akademii Techniczno-
Humanistycznej b´dà
preferowani na przyk∏ad
przy przyj´ciach do pracy.

Nauka rami´ w rami´ z przemys∏em

Umow´ o wspó∏pracy podpisali 
Tadeusz Âwierczek i Marek Trombski
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Poprawa efektywnoÊci, idàce za tym
obni˝enie kosztów i ciàg∏e podnoszenie
jakoÊci wyrobów – oto cele, jakie stawia
przed sobà spó∏ka CNH Polska. 
Firma prowadzi tak˝e przygotowania
do uruchomienia w najbli˝szych miesiàcach
i latach produkcji nowych wyrobów. 

Jak w ta kim ra zie roz k∏a da jà si´
pro por cje po mi´ dzy pro duk cjà
na wa sze po trze by i na ze wnàtrz?
Sie dem dzie siàt na trzy dzie Êci pro cent.
Ta pro por cja oczy wi Êcie si´ zmie nia
(wy twa rza nie kom po nen tów na ze -
wnàtrz wzra sta), pro duk cja w Pol sce
wcià˝ si´ op∏a ca i za pew ne po wej Êciu
do Unii Eu ro pej skiej na dal op∏a caç si´
b´ dzie. Wszyst ko bo wiem wska zu je
na to, ˝e choç w wie lu przy pad kach
Pol ska upodob ni si´ do kra jów unij -
nych, po 1 ma ja 2004 znik nie wie le
czyn no Êci, któ re na obec nà chwi l´
wca le nie po ma ga jà w roz wo ju biz ne -
su. Mam tu na my Êli cho cia˝ by kwe -
stie cel ne, ko lej ki na gra ni cach itp. To
wszyst ko ozna cza tra co ne pie nià dze
i czas – a my nie ustan nie dà ̋y my
do pro duk cji i do sta w „just in ti me”.
Sa mej Unii Eu ro pej skiej oczywiÊcie si´
nie bo imy, na sze wy ro by przecie˝ ju˝
tam sà (90% na szej pro duk cji prze -
zna cza my na eks port).

Mówi o tym Zbi gnie w Po kor ski, sze f Ope ra cji 
Prze my s∏o wych CNH Pol ska, pro ku ren t spó∏ ki. 
W ja kim za kre sie roz wi ja si´ obec nie fir ma?
Na sze dzia ∏a nia roz wo jo we sku pia my w tej chwi li na dwóch
ob sza rach – z jed nej stro ny nie ustan nie roz wi ja my i do sko -
na li my ist nie jà cà pro duk cj´, aby pod no siç ja ko Êç i nie za -
wod no Êç pro duk tów oraz ob ni ̋aç kosz ty pro duk cji po przez
do sko na le nie tech no lo gii, pro ce sów pro duk cyj nych. Z dru -
giej stro ny – ca ∏y czas sta ra my si´ po sze rzaç ga m´ na szych wy ro bów, cià gle
zwi´k sza jàc vo lu men pro duk cji dla firm z gru py CNH. Je ste Êmy do staw cà cz´ -
Êci i pod ze spo ∏ów mon ta ̋o wych do firm CNH w USA, Bra zy lii i do za k∏a dów eu -
ro pej skich. Bie ̋à cy pro gram pro duk cji CNH Pol ska to trzy ty py kom baj nów zbo -
˝o wych, trzy ty py be lu jà cych pras do sia na i s∏o my, pra sa w wer sji z owi ja niem
bel fo lià pla stiko wà, he ade ry (ze spo ∏y tnà ce) do zbó˝ o d∏u go Êci od 3 do 6 m,
he ade ry do zbio ru ku ku ry dzy 6 ty pów. W p∏oc kie he ade ry wy po sa ̋a ne sà 
kom baj ny pro du ko wa ne w P∏oc ku oraz kom baj ny pro du ko wa ne w CNH Bel gia
w Ze del gem. W pla nach mamy ko lej ne uru cho mie nie no we go wy ro bu, któ ry
w ca ∏o Êci b´ dzie pro du ko wa ny w P∏oc ku.
Ja ka jest obec nie wy daj noÊç za k∏a du?
Kszta∏ tu je si´ ona ró˝ nie, w za le˝ no Êci od po ry ro ku – ze wzgl´ du na se zo no -
woÊç pra cy na szych pro duk tów, ist nie jà lep sze i s∏ab sze okre sy sprze da ̋y.
Âred nio pro du ku je my co dzien nie trzy kom baj ny, do dziewi´ciu he ade rów i trzy
pra sy do s∏o my (w tzw. „szczy to wych” mie sià cach ro ku licz ba ta za my ka si´
w pi´ ciu kom baj nach dzien nie, dwu na stu he ade rach i czte rech pra sach).

Ca∏y czas
do przodu
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Gdzie sprze da wa ne sà wa sze 
pro duk ty?
Wy ro by z P∏oc ka sprze da wa ne sà
na ca ∏ym Êwie cie w sie ci sprze da ̋y
CNH. Ja ko przy k∏ad niech po s∏u ̋y fakt,
˝e np. kom baj ny sà sprze da wa ne rów -
nie˝ w Ja po nii, Afry ce Po ∏u dnio wej,
a pra sy w No wej Ze lan dii. Ca ∏y sek tor
mar ke tin go wy po sia da swo jà w∏a snà
struk tu r´ or ga ni za cyj nà – w P∏oc ku
istnieje dzia∏ sprze da ̋y, któ ry zaj mu je
si´ m.in. zby tem na szych wy ro bów
w Pol sce i kra jach ba∏ tyc kich. CNH Pol -
ska Sp. z o.o. nie jest bo wiem tyl ko za -
k∏a dem pro duk cyj nym – to pod ka˝ -
dym wzgl´ dem „ty po wa fir ma”, któ ra
re ali zu je swój biz nes na wie lu ob sza -
rach. W ofer cie znaj du jà si´ wszyst kie
ma szy ny rol ni cze pro du ko wa ne przez
za k∏a dy CNH pod mar ka mi han dlo wy mi
Ca se, New Hol land i Steyr. 
W swo ich wy po wie dziach 
pod kre Êla Pan naj wy˝ szà ja koÊç
wy ro bów CNH Pol ska...

Tak i jest ona po twier dzo na nie tyl ko
za do wo le niem klien tów, czy sta le
wzra sta jà cà ilo Êcià za mó wieƒ – tak ̋e
po przez roz ma ite cer ty fi ka ty, któ re
uzy sku je my w ko lej nych la tach. ISO
zdo by li Êmy ju˝ w 1998 ro ku (a za tem
jesz cze przed wej Êciem in we sto ra
stra te gicz ne go, czy li spó∏ ki New Hol -
land). Kie dy roz po cz´ ∏a si´ nasza
przy go da z NH wszyst kie pro ce du ry
mu sia ∏y zo staç jesz cze le piej do pra co -
wa ne i do sto so wa ne do wy so kich
stan dar dów in we sto ra.
Za pew ne wy ma ga ∏o to od fir my
wie lu wy rze czeƒ...
W pierw szym okre sie, a za tem w cià -
gu dwóch -trzech lat mu sie li Êmy zmie -
niç prak tycz nie ca ∏à na szà or ga ni za -
cj´, zmo dy fi ko waç roz wià za nia do ty -
czà ce ja ko Êci, lo gi sty ki – prak tycz nie
wszyst kie na sze dzia ∏a nia, od za ku pu
ma te ria ∏ów do dys try bu cji go to wych
pro duk tów. Zbu do wa li Êmy no we sys -
te my in for ma tycz ne i sieç in ter ne to -
wà, zmie ni li Êmy pro ce du ry i or ga ni za -
cj´ pra cy, prze bu do wa li Êmy wy dzia ∏y
pro duk cyj ne.
A przy tym wszyst kim roz po cz´ li Êmy
dzia ∏a nia w kie run ku zmia ny pro fi lu
pro duk cji – wspo mnia ne pod ze spo ∏y
dla sio strza nych firm, he ade ry do ku ku -
ry dzy, kom baj ny ty pu TC, he ade ry zbo -
˝o we i wresz cie wspo mi na na w jed nym
z ostat nich ar ty ku ∏ów „Fia ta Wo kó∏
Nas” pra sa do s∏o my (pro duk cja prze -
nie sio na z Bre gan ze we W∏o szech).
W ta kich przy pad kach li czà si´
przede wszyst kim lu dzie...
To praw da. Na si pra cow ni cy sà wy jàt -
ko wy mi spe cja li sta mi. Zresz tà wszy scy
przez ca ∏y czas uczy my si´ no wych
umie j´t no Êci i roz wià zaƒ. I uczy my si´
od naj lep szych. Sto su je my me to d´
„best prac ti ce” – know -how nie jest
bo wiem w Ca se New Hol land za mkni´ -
ty osob no w ka˝ dym za k∏a dzie. Na si
pra cow ni cy (na wszyst kich po zio mach,
od spa wa cza, do ma na ge men tu) re gu -
lar nie je˝ d˝à do sio strza nych firm

na szko le nia, gdzie po g∏´ bia jà swo je
do Êwiad cze nie. Prócz te go na bie ̋à co
pro wa dzi my szko le nia, j´ zy ko we kur sy,
prze kwa li fi ko wa nia. Sta ra my si´ przez
ca ∏y czas „iÊç do przo du”.
Ja kie ce le sta wia Pan przed fir mà
na naj bli˝ sze mie sià ce i la ta?
W∏a Êci wie dwa g∏ów ne ce le – po pra wa
efek tyw no Êci i w kon se kwen cji ob ni ̋e -
nie kosz tów i cià g∏e pod no sze nie ja ko -
Êci wy ro bów. Do ko nu je my te go przez
ca ∏y czas – uno wo cze Ênia my tech ni k´,
in we stu je my w kie run ki o zna cze niu
kry tycz nym dla ja ko Êci i efek tyw no Êci
na szej pro duk cji (za kup ko lej nej wy ci -
nar ki la se ro wej pra sy kra w´ dzio wej
CNC). Nie ustan nie po pra wia my or ga ni -
za cj´ pra cy, udo sko na la my lay out fa -
bry ki i sta no wisk pra cy pod kà tem wy -
daj no Êci. W re ali za cji jest pro jekt wdro -
˝e nia „ko dów pa sko wych”, co z punk tu
wi dze nia lo gi sty ki, u∏a twi zde cy do wa nie
za rzà dza nie prze p∏y wem ma te ria ∏ów,
upro Êci sposób ra por to wa nia dzien ne -
go pro duk cji w sys te mie in for ma tycz -
nym – oszcz´ dzi my w ten spo sób du ̋o
cza su tra co ne go te raz na „r´cz nym”
ra por to wa niu. 
Czy w przysz∏oÊci po ja wià si´ 
ja kieÊ no we wy ro by?
Z ca ∏à pew no Êcià tak. Chce my uru -
cho miç pro duk cj´ wy ro bów, o któ rych
nie chcia∏ bym te raz jesz cze szcze gó ∏o -
wo mó wiç, ale któ re nie sà jesz cze
pro du ko wa ne w tym ob sza rze geo -
gra ficz nym. Ma my w zwiàz ku z tym
na dzie j´, ˝e ju˝ w 2005 – 2006 ro ku
ru szy pe∏ na pro duk cja.
W P∏oc ku po sia da my w∏a sne za ple cze
in ̋y nie ryj ne i na si kon struk to rzy, nie -
za le˝ nie od te go, ˝e zaj mu jà si´ te ma -
ta mi zwià za ny mi z bie ̋à cà ob s∏u gà 
pro duk cji, sà w∏à cze ni do pro jek tów
pro wa dzo nych w ra mach glo bal nej 
or ga ni za cji CNH. Jest to do dat ko wa
ko rzyÊç przy wdro ̋e niach i do sto so wy -
wa niu stan dar dów do wa run ków pro -
duk cji w Pol sce.
Dzi´ ku je my za roz mo w´.
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W 2003 ro ku mar ka Ive co by ∏a nie kwe stio no wa nym li de rem we wszyst -
kich sek to rach swo jej dzia ∏al no Êci: od ma ∏ych i Êred nich sa mo cho dów do s -
taw czych, przez ci´ ̋a rów ki, po au to bu sy. Mi nio ny rok by∏ dla Hisz pa nii 
wy jàt ko wo uda ny: pod wzgl´ dem po zio mu sprze da ̋y no wych po jaz dów te go
ty pu, po bi ty zo sta∏ ab so lut ny re kord wszech cza sów. Wy nik to za ska ku jà cy
tym bar dziej, ˝e w po zo sta ∏ych kra jach eu ro pej skich wskaê nik ten ob ni ̋y∏ si´
Êred nio o 3-4 pro cent.
„W ro ku 2003 hisz paƒ ski ry nek po jaz dów u˝yt ko wych osià gnà∏ swo je hi sto -
rycz ne apo geum – wy ja Ênia Ja ime Re vil la, dy rek tor ge ne ral ny Ive co w Hisz -
pa nii. – Sprze da no 94.574 sztuk, co w po rów na niu z 86.878 sztuk w ro -
ku 2002, da je wzrost w wy so ko Êci 8,9 pro cent. W gru pie tej zna la z∏o si´
14.700 sa mo cho dów Ive co: 8600 ma ∏ych do staw czych, 1400 Eu ro car go
i 4700 ci´ ̋a ró wek. Do tych liczb na le ̋y do daç 2300 sprze da nych po jaz dów
u˝y wa nych. Wy nik ten o wie le bar dziej nas sa tys fak cjo nu je ni˝ po przed ni 
re kord uzy ska ny w 2001 ro ku, w któ rym uda ∏o si´ sprze daç 91.331 sztuk”.
Eks pan sja po py tu do ty czy ∏a wszyst kich trzech gam wy ro bów Ive co: naj bar -
dziej znacz ny, bo a˝ 12,6-pro cen to wy wzrost sprze da ̋y od no to wa no w sek -
to rze ma ∏ych sa mo cho dów do staw czych. „Rów nie˝ w tym przy pad ku – kon -
ty nu uje Re vil la – mo ̋e my mó wiç o ab so lut nym re kor dzie, al bo wiem po raz
pierw szy w hi sto rii prze kro czy li Êmy próg 60 ty si´ cy sa mo cho dów. Dzi´ ki 
Da ily i 20,6-pro cen to we mu udzia ∏o wi w ryn ku, Ive co jest zde cy do wa nym li -
de rem w tym naj bar dziej pro fe sjo nal nym seg men cie po jaz dów o ∏a dow no Êci

Czter dzie stu sze Êciu kon ce sjo na riu szy, 
sto punk tów sprze da ̋ y, pi´t na Êcie 
„Dai ly Cen ter” i dwieÊcie dziewi´tnaÊcie 
au to ry zo wa nych sta cji ob s∏u gi. 
Na ta kie cy fry prze k∏a da si´ obec noÊç Ive co
na dy na micz nym i pr´˝ nie roz wi ja jà cym si´
ryn ku hisz paƒ skim. 

Ive co pod bi ja 
Hisz pa ni´ 
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U góry: brama wjazdowa zak∏adu Iveco
Pegaso w Madrycie. Powy˝ej: wykresy

potwierdzajàce dominacj´ Iveco
na hiszpaƒskim rynku. Po lewej: siedziba
nowego koncesjonariusza w stolicy kraju.

Na nast´pnych stronach: wybrane 
fazy procesu produkcyjnego

w madryckiej fabryce.

od 3,5 do 6,5 ton”. Wzrost w sto sun -
ku do ro ku 2002 (+ 4,4 pro cent) 
za re je stro wa no rów nie˝ w sek to rze 
sa mo cho dów ci´ ̋a ro wych, co jest
w g∏ów nej mie rze za s∏u gà do brych 
wy ni ków sprze da ̋y wy wro tek i po jaz -
dów -warsz ta tów. 
W Hisz pa nii na stà pi ∏o znacz ne o˝y wie -
nie go spo dar cze. Dla te go dla Ive co ry -
nek ten zy sku je co raz wi´k sze zna cze -
nie stra te gicz ne, choç kon ku ren cja
jest tam spo ra, a wa run ki nie na le ̋à
by naj mniej do naj ∏a twiej szych. Ale jest
to ry nek, na któ ry war to sta wiaç
i w któ ry war to in we sto waç, do k∏ad nie
tak, jak czy ni ∏o i czy ni to Ive co, obec -
ne w Hisz pa nii ze swo imi za k∏a da mi
pro duk cyj ny mi od 1991 roku, czy li od
mo men tu na by cia hisz paƒ skiej spó∏ ki
Pe ga so. Pierw szy z za k∏a dów, usy tu -
owa ny w Ma dry cie, pro du ku je po jaz dy
ci´ ̋a ro we, dru gi, zlo ka li zo wa ny w Val -
la do id, spe cja li zu je si´ w ma ∏ych 
sa mo cho dach do staw czych. W miesz -
czà cej si´ w Bar ce lo nie fa bry ce 
Co me sa wy twa rza ne sà skrzy nie bie -
gów, pó∏ osie tyl ne i in ne kom po nen ty.
Ostat nim ele men tem tej prze my s∏o -
wej sie ci jest, ma jà cy swà sie dzi b´
rów nie˝ w Bar ce lo nie, pro du cent au -
to bu sów Iris bus. Ogó ∏em hisz paƒ ska
pro duk cja Ive co wy no si po nad 44 ty -
sià ce po jaz dów, z któ rych wi´k szoÊç
tra fia na eks port. 
Ale chcàc byç li de rem na ryn ku, trze -
ba rów nie˝ po sia daç spraw nie dzia ∏a -
jà cà, pro fe sjo nal nà sieç sprze da ̋y, ob -
s∏u gi po sprze da˝ nej i ser wi su, zw∏asz -
cza ˝e to w∏a Ênie te us∏u gi w naj wi´k -
szym stop niu wp∏y wa jà na ko rzyst ny
wi ze ru nek mar ki w oczach klien ta.
Dla te go na hisz paƒ skim ryn ku Ive co
k∏a dzie du ̋y na cisk tak ̋e na ten
aspekt swo jej dzia ∏al no Êci. Hisz pa nia
le ̋y na skrzy ̋o wa niu wie lu wa˝ nych
szla ków dro go we go trans por tu to wa ro -
we go. Do brze roz bu do wa na sieç au to -
ry zo wa nych sta cji ob s∏u gi ma tu wr´cz
fun da men tal ne zna cze nie. 



Aby jesz cze wy raê niej za zna czyç swà
obec noÊç na ryn ku, a jed no cze Ênie
wyjÊç na prze ciw po trze bom prze woê -
ni ków, w Ma dry cie za in au gu ro wa∏
dzia ∏al noÊç no wy kon ce sjo na riusz 
Ive co, Au to da sa. Ma swo jà sie dzi b´
na te re nie stre fy prze my s∏o wej Co sia -
da, no we go kom plek su lo gi stycz ne -
go, po ∏o ̋o ne go u bram sto li cy Hisz -
pa nii, gro ma dzà ce go naj wa˝ niej szych
ope ra to rów trans por to wych. Na ob -
sza rze o po wierzch ni po nad 16 ty si´ -
cy me trów kwa dra to wych mie Êci si´
ha la wy sta wo wa, warsz ta ty oraz po -
miesz cze nia biu ro we. „Przyj mo waç
klien ta w miej scu sta no wià cym kwin -
te sen cj´ je go za in te re so waƒ ozna cza
wi´k szà dys po zy cyj noÊç i szyb koÊç re -
ago wa nia na je go po trze by” – stwier -
dzi∏ Ja ime Re vil la pod czas ce re mo nii
otwar cia sie dzi by no we go de ale ra.
„Na wet naj lep szy wy rób nie na wie le
by si´ zda∏ bez sku tecz nej sie ci sprze -
da ̋y – po wie dzia∏ Fran co Fe no glio,
za st´p ca pre ze sa ds. Sprze da ̋y
i Mar ke tin gu. – W prze cià gu ostat nich
dwóch, trzech lat na ca ∏ym Êwie cie
za in au gu ro wa ∏o dzia ∏al noÊç co naj -
mniej 50 kon ce sjo na riu szy Ive co, co
jest wy raê nym do wo dem na sze go an -
ga ̋o wa nia si´ w dzia ∏al noÊç rów nie˝
na tym fron cie”. 

Wizyta
w zak∏adzie
Nowoczesna, wydajna,
zintegrowana fabryka, 
z której w 2003 roku wyjecha∏o
ponad 14 tysi´cy pojazdów. 
Tak w∏aÊnie mo˝na opisaç
zak∏ady Iveco w Madrycie,
zbudowane w roku 1946
pod produkcj´ samochodów
Pegaso, a póêniej przystosowane
do wytwarzania pojazdów
u˝ytkowych. 
Ka˝dego dnia na tutejszych
liniach monta˝owych produkuje
si´ oko∏o siedemdziesi´ciu
samochodów ci´˝arowych:
przedstawicieli trzech rodzin
Stralis (Active Time, Active Day
i Active Space), samochodów
Eurotrakker, stanowiàcych
ponad 50% ca∏ej produkcji, oraz
pojazdów specjalnych dla w∏adz
paƒstwowych, sygnowanych
markà Seddon Atkinson.
Produkcja przeznaczona jest
zarówno na potrzeby rynku
hiszpaƒskiego, jak i na eksport
(W∏ochy, Francja, Niemcy, 
Wielka Brytania i kraje
pozaeuropejskie). Fabryka
sk∏ada si´ z pi´ciu wydzia∏ów,
z których ka˝dy liczy oko∏o
300-400 pracowników. 
Ka˝dy wydzia∏ wytwarza
i dokonuje kontroli technicznej
gotowego podzespo∏u, po czym
przekazuje go do nast´pnej
jednostki produkcyjnej. 
Cykl obróbki monitorowany jest
przez komputer centralny, który
kontroluje ka˝dà faz´ procesu.
Dzi´ki takiemu równoleg∏emu
monta˝owi, kabin´ i podwozie
sk∏ada si´ równoczeÊnie
w specjalnej strefie centralnej,
w której zbiegajà si´ obie linie
produkcyjne zak∏adu.



dy rek tor w De par ta men cie Mar ke tin -
gu i Sprze da ̋y, od po wie dzial ny mi´ -
dzy in ny mi za sprze da˝ spe cjal nà Fiat
Bank Pol ska.
Za pa mi´ taj my wi´c, bo to wa˝ ne. Od
1 mar ca bie ̋à ce go ro ku Fiat Bank
wpro wa dzi∏ w swo jej ofer cie han dlo -
wej mo˝ li woÊç fi nan so wa nia na st´ pu -
jà cych opcji w kre dy cie:
– op∏a ty przy go to waw czej,
– ubez pie cze nia sp∏a ty kre dy tu „Bez -

piecz ny Kre dyt*” oraz „Bez piecz ny
Kre dyt Plus**”,

– roz sze rzo nej gwa ran cji na ko lej ne
la ta eks plo ata cji sa mo cho du,

– wy po sa ̋e nia do dat ko we go oraz
us∏ug ofe ro wa nych przez de ale rów
przy za ku pie sa mo cho du (ubez pie -
czeƒ ko mu ni ka cyj nych, mon ta ̋u
in sta la cji ga zo wych, za ku pu ak ce -
so riów sa mo cho do wych, itp.)

Dwu dnio we mu po by to wi to wa rzy szy ∏a
cz´Êç „ar ty stycz na”, czy li ku lig, ogni -
sko z gril lem oraz „ostat ko wa” za ba -
wa. Z week en do we go szko le nia za do -

Wy cho dzàc na prze ciw ocze ki wa -
niom de ale rów, Fiat Bank Pol ska oraz
Fiat Ubez pie cze nia Ma jàt ko we zor ga -
ni zo wa ∏y wspól ne szko le nie dla pra -
cow ni ków dol no Êlà skich sa lo nów
sprze da ̋y. Szko le nie od by ∏o si´ 21-
22 lu te go w ma low ni czo po ∏o ̋o nej
Re zy den cji MDM -Za drna w Che∏m sku
Âlà skim. Spo tka nie na zwa no „Warsz -
ta ta mi ro bo czy mi na koƒ cu Êwia ta”
– ze wzgl´ du na od le g∏e po ∏o ̋e nie
pen sjo na tu, wÊród ∏àk i la sów, kil ka -
set me trów od gra ni cy Pol ski.
So bot ni po ra nek przy wi ta∏ uczest ni -
ków pi´k nym s∏oƒ cem, oglà da nym
przez szy b´, co praw da, ale za wsze
po pra wia jà cym at mos fe r´. Piotr Ja -
b∏oƒ ski, od po wie dzial ny za stre f´
Dol ne go Âlà ska z ra mie nia Fiat Au to
Po land omó wi∏ wy ni ki za ostat ni
okres oraz prze ka za∏ pro gno zy i pla ny
sprze da ̋y na pierw sze pó∏ ro cze bie -
˝à ce go ro ku. Za gad nie nia do ty czà ce
po sze rze nia ofer ty Fiat Bank Pol ska
omó wi∏ Da riu sz Gwiaê dziƒ ski, vi ce 

Po sze rze nie wspól nej ofer ty pro duk to wej Fiat
Bank Pol ska i Fiat Ubez pie cze nia Ma jàt ko we
w za kre sie ubez pie czeƒ to wa rzy szà cych 
kre dy to wi sa mo cho do we mu, zo bli go wa ∏o 
obie spó∏ ki do zna le zie nia sku tecz nej for my 
po g∏´ bie nia wie dzy wÊród pra cow ni ków 
sprze da ̋ y us∏ug fi nan so wych oby dwu spó∏ ek
w sa lo nach de aler skich Fiat Au to Po land.

Warsztaty 
na koƒcu 
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wo le ni by li tak ̋e nar cia rze, któ rzy 
po ∏à czy li je z nie dziel nym wy pa dem
na przy gra nicz ne sto ki. Jak do no szà
Êwiad ko wie, prym wio d∏a eki pa de ale -
ra AC Vic to ria Lu bin. Po dob no uczest -
ni cy nie ma jà nic prze ciw ko te mu, aby
w przy sz∏o Êci po dob ne warsz ta ty trwa -
∏y znacz nie d∏u ̋ej.

* ubez pie cze nie sp∏at kre dy tu na wy pa -
dek Êmier ci lub ca∏ ko wi tej nie zdol no -
Êci do pra cy

** ubez pie cze nie sp∏at kre dy tu na wy pa -
dek Êmier ci, ca∏ ko wi tej nie zdol no Êci
do pra cy oraz bez ro bo cia.

Andrzej Manowski jest odpowiedzialnym
za sprzeda˝ us∏ug finansowych 
Fiat Bank Polska na terenie 
Dolnego Âlàska.



fi
rm

a
G

ia
nc

ar
lo

 R
io

lf
o

fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
KW

IE
C

IE
Ń

 2
00

4

42

W szwedz kim Ar je plog otwar to no wy oÊro dek do Êwiad czal ny Fia ta Au to
i Ge ne ral Mo tors. Usy tu owa ny w sa mym ser cu La po nii, za le d wie sto ki lo me -
trów od ark tycz ne go ko ∏a pod bie gu no we go, po zwa la na te sto wa nie sa mo -
cho dów w eks tre mal nych wa run kach kli ma tycz nych i – przede wszyst kim
– na na wierzch niach o ni skiej przy czep no Êci. Ta kie te sty to ide al ny spo sób
na re gu la cj´ pod wo zia i wszyst kich tych urzà dzeƒ elek tro nicz nej kon tro li 
ha mo wa nia, na p´ du i sta bil no Êci, któ re sta no wià jed ne z naj wa˝ niej szych
osià gni´ç w – to czà cej si´ w ostat nich la tach – ba ta lii o bez pie czeƒ stwo. 
Za po mo cà od po wied nie go opro gra mo wa nia sys te my te mu szà zo staç przy -
sto so wa ne in dy wi du al nie do ka˝ de go mo de lu. To ˝mud na i skom pli ko wa -
na pra ca, któ ra wy ma ga se tek prób i te stów. W∏a Ênie dla te go Fiat Au to ju˝
kil ka lat te mu zde cy do wa∏ o tym, by ca ∏à dzia ∏al noÊç zwià za nà z te sto wa niem
po jaz dów w wa run kach zi mo wych i na Êli skich na wierzch niach skon cen tro -
waç w Ar je plog, gdzie na roz le g∏ym, 500-hek ta ro wym ob sza rze, znaj du jà si´
ró˝ ne go ro dza ju to ry prób ne, spe cja li stycz ne urzà dze nia ba daw cze oraz 
spo rych roz mia rów je zio ro, po kry te – przez kil ka mie si´ cy w ro ku – gru bà 
war stwà lo du, na któ rej spraw dza si´ uk∏ad skr´t ny sa mo cho du.
To do praw dy do sko na ∏y wy bór, za rów no ze wzgl´ du na wa run ki kli ma tycz ne
i te re no we, jak i na ja koÊç tras. Je go traf noÊç do ce ni∏ rów nie˝ Ge ne ral 
Mo tors, któ ry w ra mach po ro zu mie nia o wspó∏ pra cy z Fia tem zde cy do wa∏
o ulo ko wa niu w∏a Ênie w Ar je plog „ark tycz nych” te stów Opla i Sa aba, dwóch
eu ro pej skich ma rek Gru py. Ta stra te gicz na de cy zja przy nie sie obu kon cer nom
znacz ne oszcz´d no Êci. OÊro dek jest za rzà dza ny przez PGBench NET, spó∏ k´

W Szwe cji, tu˝ pod ko ∏em pod bie gu no wym,
znaj du je si´ no we, awan gar do we cen trum
Fia ta i Ge ne ral Mo tors, gdzie ba da si´ 
za cho wa nie sa mo cho dów na mro zie 
i na wierzch niach o ni skiej przy czep no Êci.  

Lód pod 
ko∏ami 

Al fa 147 na lo do wej ta fli je zio ra.
Po ni ̋ ej od le wej: Tra sa do
te sto wa nia ma new rów skr´ ca nia
i dwa zdj´cia z 10-ki lo me tro wej
tra sy mie sza nej 
(zdj´ cia Mas si mo Fo le gat ti).



utwo rzo nà przez Fia ta i GM. Od te go
ro ku te stu jà cy ma jà do dys po zy cji 16
to rów, za rów no na zie mi, jak i lo dzie.
Ga ma obej mu je 10-ki lo me tro wà tra s´
mie sza nà, bie gnà cà m.in. przez nie -
oÊnie ̋o ny las, ró˝ ne go ro dza ju to ry
okr´˝ ne o Êred ni cy od 200 do po -
nad 1000 me trów, tor do ma new rów
skr´ ca nia na je zio rze oraz spe cja li -
stycz ne urzà dze nia do te sto wa nia
ABS, umo˝ li wia jà ce ha mo wa nie dwo -
ma ko ∏a mi na twar dym lo dzie, a dwo -
ma na su chym as fal cie. 

Oprócz to rów oÊro dek po sia da rów nie˝
ca ∏y sze reg obiek tów po moc ni czych.
W sk∏ad „ba zy” Fia ta wcho dzi ogrom -
nych roz mia rów ga ra˝, zaj mu jà cy 
po wierzch ni´ 450 m2 warsz tat oraz
ma ga zy ny i po miesz cze nia biu ro we
dla tech ni ków. Po dob ny kom pleks za -
bu do waƒ, ze wzgl´ du na ochro n´ 
pry wat no Êci ulo ko wa ny w pew nej 
od le g∏o Êci od swo je go w∏o skie go 

od po wied ni ka, wzniós∏ nie daw no Ge -
ne ral Mo tors. Wszyst kie obiek ty zbu -
do wa ne sà z drew na, aby kom po no -
wa ∏y si´ z lo kal nà ar chi tek tu rà i kra jo -
bra zem. To uk∏on w stro n´ miesz kaƒ -
ców nie tyl ko oko licz nych re gio nów,
ale i ca ∏ej Skan dy na wii, bar dzo wy czu -
lo nych na kwe stie zwià za ne z ochro nà
Êro do wi ska na tu ral ne go. 
La po nia, obej mu jà ca swym za si´ giem
pó∏ noc ne te re ny Nor we gii, Szwe cji,
Fin lan dii oraz nie wiel ki skra wek Ro sji,
jest chy ba ostat nià praw dzi wie dzie wi -
czà kra inà na kon ty nen cie eu ro pej -
skim, roz le g∏ym kró le stwem je zior, la -
sów igla stych i tun dry. Z jed nej stro ny
za chwy ca wspa nia ∏à uro dà, z dru giej
– prze ra ̋a nie co swà nie do st´p no -
Êcià. Wy jàt ko wo d∏u gie let nie dni po -
zo sta jà w wy raê nym kli ma tycz nym
kon tra Êcie z po lar ny mi zi ma mi, kie dy
przez kil ka ty go dni z rz´ du, na jed nà
czy dwie go dzi ny, noc ne ciem no Êci
prze ry wa s∏a by blask zmierz chu. 
˚yç i pra co waç w ta kim oto cze niu to
na praw d´ nie zwy k∏e do Êwiad cze nie.
W∏a Ênie dla te go do Ar je plog wraz z pro -
wa dzà cy mi pró by, wy bra∏ si´ rów nie˝
dzien ni karz w∏oskiej edycji naszego
pisma, który mia∏ oka zj´ oso bi Êcie
spraw dziç – w tych ar cy trud nych wa -
run kach – sys te my prze ciw po Êli zgo we
i urzà dze nia kon tro li dy na micz nej, ofe -
ro wa ne w no wych mo de lach Fia ta,
Lan cii i Al fy Ro meo. Ale o tym ju˝ w na -
s  t´p nym nu me rze. 
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W Sta nach Zjed no czo nych naj now sza ten den cja w le cze niu cho rych ma
ju˝ swo jà na zw´: uzu pe∏ nia jà ca me dy cy na al ter na tyw na (CAM). Za le ca ona 
∏à cze nie ofi cjal nych te ra pii z me to da mi nie kon wen cjo nal ny mi. Co raz cz´ Êciej
w le cze niu l˝ej szych cho rób, le ki ho me opa tycz ne, ig∏y do aku punk tu ry i wy cià -
gi zio ∏o we wspó∏ dzia ∏a jà z aspi ry nà i an ty bio ty ka mi. Dzie si´ç mi lio nów pa cjen -
tów w cià gu ostat nich trzech lat za wie rzy ∏o aku punk tu rze czy do tkni´ ciu ràk
chi ro prak ty ków. Pi´ç ty si´ cy „tra dy cyj nych” le ka rzy, w swej co dzien nej prak ty -
ce, upra wia me dy cy n´ „mie sza nà”.
Ale uwa ga: cho cia˝ praw dà jest, jak twier dzi∏ Pli niusz Sta ry, ˝e na tu ra hoj nie
roz da je le ki, to jed nak nie wszyst ko co na tu ral ne, mu si dzia ∏aç lecz ni czo. 
Z∏a mie szan ka zió∏ czy im pro wi zo wa ny ma sa˝ mo gà wy wo ∏aç nie od wra cal ne
szko dy. A za tem chcàc sto so waç le ki na tu ral ne w spo sób od po wied ni i zrów -
no wa ̋o ny, na le ̋y za si´ gnàç opi nii le ka rza.

DziÊ ru sza my do oko ∏a Êwia ta Êla da mi 
me dy cy ny ∏àczàcej Êrod ki i me to dy 
lecz ni cze in nych kul tur z naj bar dziej 
ra cjo nal ny mi sys te ma mi za chod ni mi. 
Na tu ra hoj nie roz da je le ki, 
ale nie wszyst ko, co zwià za ne z na tu rà, 
ma dzia ∏a nie korzystne dla zdrowia. 

Zdro wie 
bli ̋ ej 

na tu ry

LaPresse/Dpa
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PE RU
TA JEM NI CA CU RAN DE ROS
Pe ru wiaƒ scy Cu ran de ros w∏a Ênie jà
uwa ̋a jà za elik sir d∏u gie go ˝y cia: mo wa
o Un ca ria To men to sa, czy li Vil ca co rze
zna nej te˝ ja ko „ko ci pa zur” (sprze da -
wa na w skle pach zio ∏o wych w for mie
kap su ∏ek lub na lew ki al ko ho lo wej,
w An dach przy go to wy wa na ja ko na par),
otrzy my wa nej z ko ry krze wu osià ga jà ce -
go dwu dzie sto me tro wà wy so koÊç.
Un ca ria jest moc nym, na tu ral nym sty -
mu la to rem sys te mu im mu no lo gicz ne -
go: do sko na le za po bie ga prze zi´ bie niu,
wspo ma ga tra wie nie i ma w∏a Êci wo Êci
prze ciw reu ma tycz ne. Bar dzo do brze
spi  su je si´ te˝ po za bie gach, ja ko Êro -
dek prze ciw za pal ny.

STA NY ZJED NO CZO NE
KA MIEN NA TE RA PIA
WÊród rdzen nych miesz kaƒ ców Ame ry -
ki jed nà z naj bar dziej roz po wszech nio -
nych me tod le cze nia by ∏a cha ta wy wo -
∏u jà ca po ty – za bieg po wsta ∏y ja ko
tech ni ka oczysz cza nia, uzdra wia nia fi -
zycz ne go i du cho we go, przy po mi na jà cy
∏aê ni´ tu rec kà. W me to dzie tej na le ̋y
udaç si´ na czczo do sza ∏a su. We w -
nàtrz ogieƒ wy twa rza go rà co i pa r´, co
wy wo ∏u je po ce nie si´ i u∏a twia od tru cie
or ga ni zmu, czy li po zby cie si´ tok syn. 
W ce lu na bra nia po zy tyw nej ener gii
i wzmoc nie nia cia ∏a, za le ca na jest 
sto ne the ra py (zdj´ cie nr 1), ma sa˝ ka -
mie nia mi, wzo ru jà cy si´ na ry tu a∏ach
In dian ame ry kaƒ skich. Do tzw. „hot
sto ne mas sa ge” sto so wa ne sà ka mie -
nie ba zal to we, wul ka nicz ne, ka mie nie
z Gan ge su i z ko ryt rzek Ari zo ny. Dzia -
∏a nie tej te ra pii opie ra si´ na wy mia nie
cie p∏a. Ka mie nie od po wied nio wy g∏a -
dzo ne i pod grza ne do tem pe ra tu ry 
65-70oC za cho wu jà cie p∏o przez d∏u gi
okres i prze ka zu jà je cia ∏u, z któ rym
wcho dzà w kon takt. Na stro nie www.
eu ro pe an sto ne mas sa ge.com mo˝ na
za ku piç na gra nie wi deo uczà ce tej
tech ni ki. 

2
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IN DIE
SZTU KA D∏U GIE GO ˝Y CIA
Ay urve da to sta ro hin du ski sys tem me -
dy cy ny za po bie ga jà cej cho ro bom. Jest
to fi lo zo fia roz ró˝ nia jà ca trzy ty py kon -
sty tu cji cia ∏a w za le˝ no Êci od do sha,
czy li ele men tów ener gii. W ty pie Va ta,
ru chli wym, prze wa ̋a ele ment po wie -
trza; Pit ta jest dy na micz ny i pe ∏en
„ognia”; Ka pha, spo koj ny i zwià za ny
z zie mià. ˚a den cz∏o wiek nie jest zdo -
mi no wa ny wy ∏àcz nie przez je den 
do sha: ka˝ dy z nas to mie szan ka,
w któ rej prze wa ̋a je den lub dru gi 
ele ment, a stan rów no wa gi mo˝ na
uzy s kaç przy po mo cy od po wied niej
die ty, aro ma te ra pii i ma sa ̋u.
We d∏ug ay urve da (zdj´ cie nr 2) ku ra cja
prze pro wa dzo na przy po mo cy olej ków
spe cjal nych dla ka˝ de go do sha, usu wa
zm´ cze nie, po pra wia od dy cha nie,
przy wra ca w∏a Êci wy ko lor skó ry oraz
zdro wy sen. Ma sa˝ ca ∏e go cia ∏a od by -
wa si´ na ∏ó˝ ku w ca ∏o Êci wy ko na nym
z drew na. Wi´ cej in for ma cji na stro nie:
www.jo ga.most.org.pl

JA PO NIA
MA SA˝ SHIAT SU
Shiat su (po ja poƒ sku „na cisk pal ca -
mi”) to ma sa˝ wy ko ny wa ny kciu ka mi,
wn´ trzem d∏o ni, k∏yk cia mi, ∏ok cia mi,
a cza sa mi ko la na mi (zdj´ cie 3). Kon -
cen tru je si´ na tych sa mych miej scach
co aku punk tu ra i jest sto so wa ny w le -
cze niu naj ró˝ niej szych do le gli wo Êci,
od nie ̋y tu ˝o ∏àd ka do za bu rzeƒ men -
stru acji, od rwy kul szo wej do cho rób
wà tro by. Ist nie je rów nie˝ od mia -
na wod na shiat su: ma sa˝ od by wa si´
w ba se nie wy pe∏ nio nym let nià wo dà.
WÊród te ra pii po cho dze nia ja poƒ skie go
sto so wa nych przez spe cja li stów aku -
punk tu ry ist nie je tzw. przy piecz ka. Za -
bieg po le ga na spa le niu szy szecz ki 
by li cy po spo li tej w nie wiel kiej od le g∏o -
Êci od skó ry, za zwy czaj w po bli ̋u tych
sa mych miejsc cia ∏a, któ re pod da je si´
dzia ∏a niu igie∏ w aku punk tu rze.

Grazia Neri

3

BRA ZY LIA
˚A BIE CIA STO
SZA MA NÓW
Doktor Thomas Dawid studiujàcy
naturalne metody sporzàdzania
leków w swojej ksià˝ce
„Medycyna Szamanów” opowiada
histori´ pewnej wyprawy
do Amazonii, zorganizowanej
w celu poszukiwania naparu z zió∏
Cod Tea. Zio∏a te, stosowane
przez tubylców na ró˝nego
rodzaju dolegliwoÊci,
w medycynie naturalnej zalecane
sà równie˝ w chorobach systemu
immunologicznego. 
Las to ogromna apteka: szamani,
na przyk∏ad, odle˝yny leczyli
„˝abim ciastem”, które ze
wzgl´du na wysokà zawartoÊç

peptydy – ceruleiny – daje efekt
przeciwbólowy. Natomiast wyciàg
z trucizny jararacussu – ˝miji
˝yjàcej we wschodniej Brazylii,
stosowany jest do produkcji
lekarstwa na nadciÊnienie,
a drzewa, którymi ˝ywià si´ ma∏py
mariquis, sà skuteczne na ból
brzucha. Z pó∏nocnobrazylijskiego
stanu Pará pochodzi acai – „owoc
˝ycia” znany botanikom jako
owoc palmy Euterpe Oleracea.
Spo˝ywa si´ go na Êniadanie albo
na podwieczorek (mià˝sz, który
nale˝y przechowywaç w lodówce,
ma kwaskowy smak). Owoc ten
zawiera w∏ókna regulujàce prac´
jelit, kwasy oleinowe
wzmacniajàce ochron´
immunologicznà, a niektóre
sk∏adniki b∏ony roÊlinnej obni˝ajà
poziom cholesterolu.
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KRA JE ARAB SKIE
ARO MA TE RA PIA SU FI ZMU
Su fi – m´ dr cy, któ rych za da niem jest
prze ka zy wa nie naj skryt szej wie dzy Ko -
ra nu (za wie ra jà ce go wska zów ki do ty -
czà ce rów nie˝ zdro wia i cho rób), le czà
aro ma te ra pià (zdj´ cie 4). Je ̋e li praw -
dà jest, ˝e cz∏o wiek to „po dmuch
i tchnie nie”, me dy cy na opar ta na
olej kach aro ma tycz nych do wdy cha -
nia jest naj bar dziej od po wied nià
do zrów no wa ̋e nia czte rech „esen cji
cie le snych” (san gwi nicz nej, fleg ma -
tycz nej, cho le rycz nej i me lan cho lij -
nej). W swo jej „Ksi´ dze uzdra wia nia
su fi” S.H. Mo inud din Chi sh ti, z Is la -
mic Me di cal As so cia tion, oma wia po -
szcze gól ne re cep ty zie lar skie, olej ki,
ma sa ̋e le czà ce ró˝ ne cho ro by,
od ane mii do wrzo dów. Od kry wa my
np., ̋ e na kol ki do bry jest ma sa˝ brzu -
cha olej kiem mig da ∏o wym oraz kro ple
eks trak tu z ró ̋y, na to miast na ka tar
po le ca ny jest na par z fio∏ ków.

AFRY KA
DRZE WA AP TE KA RZE 
Do sub stan cji lecz ni czych po cho dzà -
cych z Czar ne go Kon ty nen tu na le ̋y
mià˝sz owo cu ba oba bu (zdj´ cie 5),
ma je sta tycz nej ro Êli ny zna nej wÊród lu -
dów afry kaƒ skich ja ko „Drze wo ap te -
karz”. Od wod nio ny pro szek owo cu
Adan so nia Di gi ta ta ma ró˝ no rod ne za -
sto so wa nie po twier dzo ne przez ob szer -
nà do ku men ta cj´ na uko wà. Z ba oba -
bu (www.ba obab fru iti co.com) mo˝ na
wy ko rzy staç wszyst ko. Z na sion otrzy -
mu je my ole jek bo ga ty w kwa sy t∏usz -
czo we ete rycz ne, któ re sto su je si´ ja ko
przy pra w´ lub ko sme tyk. Na to miast 
li Ê cie, wy su szo ne i zmie lo ne sà za le ca -
ne na in fek cje dróg mo czo wych, dy zen -
te ri´ i go ràcz k´. Na par z ko ry ma dzia -
∏a nie prze ciw ma la rycz ne; na par z ko -
rze ni uzna wa ny jest za afro dy zjak;
a kwa Êny mià˝sz owo ców to praw dzi wa
bom ba wi ta mi ny C. Bo ga te w w∏ók na
(a˝ do 45 g  na 10 dag) i sub stan cje
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Medycyna tybetaƒska, zgodnie
z koncepcjà holistycznà – czyli
ca∏oÊciowà – cz∏owieka, kr´ci si´
wokó∏ systemu czterech tantr. 
„Skoro cz∏owiek jest mieszankà cia∏a
i ducha nie mo˝na si´ ograniczaç tylko
do dolegliwoÊci fizycznych, ale nale˝y
równie˝ poszukiwaç g∏´bszych przyczyn

choroby” – t∏umaczy Gerti Samel
w ksià˝ce „Medycyna tybetaƒska”.
„Je˝eli si´ êle czujemy, oznacza to
zaburzenie równowagi energii
fizycznych: wiatru (Rlung, ruch), 
˝ó∏ci (Mkhrispa, ciep∏a i Êluzu (Badka,
element ciek∏y)”. Technika diagnos -
tyczna polega na mierzeniu pulsu

TY BET: KLEJ NO TY W PI GU∏ CE 
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an ty wi ru so we, owo ce te sprzy ja jà roz -
wo jo wi flo ry je li to wej oraz po ma ga jà
w usu wa niu po zo sta ∏o Êci po tra wie niu.
Oprócz te go po pra wia jà ogól ny stan 
fi zycz ny i sà obec nie wy ko rzy sty wa ne
w die cie cho rych na AIDS. 
W Afry ce wiej scy zna cho rzy do sko na le
zna jà za le ty „pa zu ra dia b∏a” (Har pa go -
phy tun Pro cum bens, któ ry sprze da wa -
ny jest w ta blicz kach w skle pach z zio -
∏a mi – zdj´ cie 7), zio ∏a roz po wszech -
nio ne go od wie ków wÊród Busz me nów
i lu dów Ban tu. Pa zur dia b∏a sto so wa ny
jest (w Êla do wych ilo Êciach) w le cze niu
bó lów sta wów, Êci´ gien i ple ców.
Na do le gli wo Êci wà tro bo we za le ca ny
jest na to miast De smo dium Ad scen -
des, zio ∏o oczysz cza jà ce, po moc ne tak -
˝e w za po bie ga niu ata kom ast my.

CHI NY
GIN KO BI LO BA I AKU PUNK TU RA 
Chiƒ ska me dy cy na wy ko rzy stu je po -
nad pi´ç ty si´ cy ga tun ków ro Êlin: nie -
któ re sà ju˝ roz po wszech nio ne w skle -
pach zie lar skich, jak astra ga lus (sty -
mu lu je sys tem im mu no lo gicz ny) oraz
gin ko bi lo ba – od po wied ni na za bu rze -
nia krà ̋e nia i za wro ty g∏o wy. WÊród ku -
ra cji uzna nych przez pra wo, znaj du je
si´ mi´ dzy in ny mi aku punk tu ra, te ra pia
si´ ga jà ca cza sów sta ro ̋yt nych. Chiƒ -
czy cy wie rzà, ˝e w cz∏o wie ku znaj du je
si´ sieç ka na ∏ów, me ri dia nów, ∏à czà -
cych skó r´ z or ga na mi we wn´trz ny mi.
Dzia ∏a nie aku punk tu ry po le ga na tym,
˝e ig∏a two rzy zwar cie z war stwa mi pod -
skór ny mi, uru cha mia jàc oko licz ne ko -
mór ki ner wo we. Sto su je si´ jà w le cze -
niu naj prze ró˝ niej szych do le gli wo Êci:
uza le˝ nie nia od ni ko ty ny, w cho ro bach
ar tre ty zmu i ast m´, w za bu rze niach
hor mo nal nych. Po dob ne dzia ∏a nie ma
aku punk tu ra uszu (zdj´ cie 8), sty mu la -
cja bar dzo cien ki mi ig∏a mi tej cz´ Êci
cia ∏a, któ ra ze wzgl´ du na swój kszta∏t
przy po mi na od wró co ny em brion, przez
co sta no wi ma p´ or ga nów wy ma ga jà -
cych ewen tu al ne go le cze nia.
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i analizie moczu. WÊród leków
stosowane sà „pigu∏ki-klejnoty”
przygotowywane na bazie korzeni,
jagód i cennych kruszców, jak koral 
czy turkus, z∏oto i srebro (zdj´cie 6),
którymi mo˝na leczyç ka˝dà chorob´:
od kolki po l´ki, od migreny
po zapalenie wàtroby. W Tybecie
stosowane sà równie˝ kadzid∏a
lecznicze jak Golar 25 i Agar 31,

zalecany szczególnie na depresj´
(szczegó∏y na stronie www.yuthog.org).
Ale na Dachu Âwiata rosnà tak˝e
kwiaty himalajskie, które za˝ywa si´
w kroplach, jak na przyk∏ad kwiaty
Bacha. Mówi si´, ˝e dzia∏anie tych
ostatnich polega na usuwaniu
negatywnych emocji, natomiast kwiaty
himalajskie rozbudzajà energie psycho -
fizyczne istniejàce w organizmie.



No wa se ria ko sme -
tycz na do pie l´ gna cji
cia ∏a Li re ne zo sta ∏a stwo -
rzo na z my Êlà o naj wy -
bred niej szych pa niach.
20 pre pa ra tów to pro -
duk ty uzu pe∏ nia jà ce si´
wza jem nie, zhar mo ni zo -

wa ne pod wzgl´  dem sk∏ad -
ni ków i za pa chów. 

Do wy bo ru sà a˝ 4 ro dza je ˝e li pod prysz -
nic, pe elin gi do cia ∏a, krem do ma sa ̋u
i emul sje do stóp oraz ràk. Hi tem ko lek -
cji jest brà zu jà cy bal sam, któ ry spra wi, ˝e
skó ra na bie rze pi´k ne go po ∏y sku i bez
udzia ∏u szko dli wych pro mie ni s∏o necz -
nych b´ dzie spra wia ∏a wra ̋e nie opa lo nej.
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Poczuj się 

Jo
an

na
 P

ol
ak

no
w

oÊ
ci

lepiej

Produkty Ajax to
znana i lubiana przez
gospodynie domowe marka,
która pomaga utrzymywaç
nasze mieszkania w czystoÊci.
Oferta jest niezwykle szeroka,
ostatnio pojawi∏y si´ nawet
preparaty do czyszczenia ram

okiennych, parapetów i innych
g∏adkich powierzchni. W gàszczu
detergentów seria Ajax wyró˝nia si´
du˝à ró˝norodnoÊcià, a tak˝e
ciekawà gamà zapachów. 
Ostatni wynalazek firmy to p∏yny
o nucie zapachowej Floral Fiesta
Poranna Ró˝a i B∏´kitna Laguna.

Tech no lo gia te le fo nii ko mór ko wej to
jed na z naj dy na micz niej roz wi ja jà cych
si´ ga ∏´ zi elek tro ni ki. No kia, jak przy sta -
∏o na Êwia to we go li de ra, po raz ko lej ny
wy cho dzi na prze ciw ocze ki wa niom swo -
ich klien tów. Dwa no we mo de le – 6820
i 7600 to praw dzi we cac ka, wy po sa ̋o -
ne w ka me r´, mo˝ li woÊç na gry wa nia
dêwi´ ku i prze sy ∏a nia mul ti me dial nych
wia do mo Êci. Nie wàt pli wà za le tà, oprócz
funk cjo nal no Êci, jest fu tu ry stycz ny i ory -
gi nal ny de sign. 
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Firma Oceanic to pionier naszego
rynku kosmetycznego, zw∏aszcza 
jeÊli chodzi o szczególnà piel´gnacj´
cery wra˝liwej. Tysiàce kobiet 
o skórze sk∏onnej do podra˝nieƒ
zaufa∏o serii AA. 
Tym razem mogà te˝ skorzystaç
z kuracji przeciwzmarszczkowej, która

opiera si´ na kompleksie Botox-like.
W przeciwieƒstwie do prawdziwego
botoxu, sk∏adniki kremu sà roÊlinne
i przyjazne naturze. Krem na dzieƒ
zadzia∏a na naszà cer´ jak balsam,
wyraênie jà rozÊwietlajàc,
a jednoczeÊnie wyg∏adzajàc
zmarszczki.

Fu jit su Sie mens Com pu ters to 
je den z g∏ów nych pro du cen tów tak
zwa nych „cien kich klien tów”, to zna -
czy ter mi na li s∏u ̋à cych g∏ów nie
do wpi sy wa nia da nych, ko rzy sta nia
z baz da nych i ob s∏u gi pocz ty elek tro -
nicz nej. No wy mo del Fu troB pra cu je
prak tycz nie bez g∏o Ênie (nie ma po -
trze by mon to wa nia w nim wen ty la to -
ra) i bi je re kor dy, je Êli cho dzi o mi nia -
tu ry za cj´. Fu troB po my Êla ny zo sta∏ 
ja ko urzà dze nie ob s∏u gu jà ce g∏ów nie
sys te my ban ko we. 

Szwedz ka fir ma Do ro nie daw no
wpro wa dzi ∏a na nasz ry nek apa rat
te le fo nicz ny Do ro 520+1.
Pro dukt zo sta∏ po my Êla ny ja ko spe∏ -
nie nie ocze ki waƒ tych klien tów, dla
któ rych li czy si´ za rów no wy go da,
jak i wy glàd przed mio tu. Te le fon 
zo sta∏ za pro jek to wa ny przez zna nà
pa ry skà fir m´ de si gner skà Ab so lut
Re ali ty. G∏ów nym ad re sa tem Do ro
sà ko bie ty, stàd ∏ad ny, pa ste lo wy
ko lor i ob ∏e kszta∏ ty. G∏ów nym atu -
tem jest do dat ko wa s∏u chaw ka, któ -
ra nie wy ma ga pod ∏à cze nia osob nej
li nii te le fo nicz nej. 
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Obec nie dys try bu to rzy fil -
mo wi sta ra jà spe∏ niç na wet
naj bar dziej wy gó ro wa ne
wy ma ga nia po ten cjal ne go
klien ta wy po ̋y czal ni. No -
wo Êci po ja wia jà si´ b∏y ska -
wicz nie po pre mie rze ki no -
wej, a nie za po mi na si´
rów nie˝ o fil mach za s∏u ̋o -
nych dla hi sto rii ki na.
Do tych dru gich na le ̋y z pew no Êcià
wy da ny w∏a Ênie na dvd „Au to sto po -
wicz” – je den z naj s∏yn niej szych thril -
le rów ostat nich lat. Wy star cza jà cà re -
ko men da cjà po win na byç g∏ów na ro la
– Rut ger Hau er ja ko psy cho pa tycz ny
mor der ca two rzy na praw d´ prze ra ̋a -
jà cà kre acj´. Film za czy na si´ sce nà,
w któ rej nie Êwia do my ni cze go kie row -
ca za bie ra do swo je go sa mo cho du
au to sto po wi cza. Resz ty mo˝ na si´
do my Êliç, zw∏asz cza, ˝e w oko li cy au -
to stra dy do ko na no ostat nio se rii mor -
derstw... Je Êli po trze bu je si´ od cza su
do cza su wi´k szej daw ki ad re na li ny,
„Au to sto po wicz” b´ dzie ide al nym
spo so bem na sp´ dze nie „dresz czo -
we go” wie czo ru. 

Ko gó˝ z nas nie in te re -
su jà fil my bio gra ficz -
ne? Oso by pu blicz ne
za wsze wzbu dza ∏y cie -
ka woÊç, ale sztu kà
jest, aby unik nàç plot -
kar stwa i ki czu. Oli ver
Sto ne to re ̋y ser ma jà -
cy opi ni´ kon tro wer syj -
ne go, nie uni ka jà ce go

dra˝ li wych te ma tów. Na kr´ ci∏ bio gra -
fi´ Ji ma Mor ri so na – li de ra gru py The
Do ors. „The Do ors” to kil ka Êwiet -
nych ról fil mo wych – Va la Kil me ra ja -
ko Mor ri so na, Meg Ry an ja ko Pa me li
i Ky lie Mac La cha na ja ko Raya Man -
zar ka. Do dat ko wym atu tem jest ide -
al nie przed sta wio ny kli mat „flo wer po -
wer” – al ko hol, nar ko ty ki,
ale i idee. Sto ne przy wià -
zu je nie sa mo wi tà wa g´ do
szcze gó ∏ów i ma cha rak te -
ry stycz ny spo sób nar ra cji,
dla te go war to po znaç g∏´ -
biej je go twór czoÊç.
Je Êli ktoÊ po szu ku je cze -
goÊ l˝ej sze go, ale in te li -
gent ne go i uro cze go, na

czy nowoÊç?Klasyka

PRE MIE RY
„Ali” to je den
z bar dziej ocze ki wa -
nych fil mów te go ro -
ku. To  hi sto ria bok -
se ra Cas siu sa Claya
vel Mu ham ma da Ali,
z udzia ∏em Êwia to -
wych gwiazd. G∏ów nà

ro l´ za gra∏ Will
Smith. Od two -
rzo no re alia to -
wa rzy szà ce ˝y -
ciu Mu ham -
ma da Ali, zre -
kon stru owa no
na wet klub,
w któ rym ba -

wi∏ si´ ze swo jà pierw szà ˝o -
nà. Film by∏ no mi no wa ny do
Oska ra i Z∏o te go Glo bu.
Re˝.: Mi cha el Mann, wyst.:
Will Smith, Jon Vo ight.
„El Cid” – ani mo wa na ekra -
ni za cja le gen dy hisz paƒ skiej.
Ro dri go Diaz de Vi var ̋ y∏ w XI
w. i do te raz opo wia da si´

o nim dzie ciom. M∏o -
dy szlach cic na gle
znaj du je si´ w sy tu -
acji, w któ rej wszy scy
czy ha jà na je go ˝y -
cie. Wsku tek Êmier ci
kró la zmie nia si´
uk∏ad si∏ na dwo rze
hisz paƒ skim i ci, któ -

pew no spodo ba mu
si´ ko me dio -dra mat
„Go od bye Le -
nin”. Ob raz ten od -
niós∏ praw dzi wy suk -
ces  – nie tyl ko
Niem czech, gdzie
zo sta∏ zre ali zo wa ny,
ale na ca ∏ym Êwie -
cie. Hi sto ria nie -
mo˝ no Êci ode rwa -
nia si´ od wschod -
nio nie miec kiej prze sz∏o Êci jest opo -
wie dzia na z b∏y sko tli wo Êcià i hu mo -
rem, a przy tym de li kat no Êcià. DDR to
nie tyl ko tra ban ty, ogór ki -kor ni szo ny
i Ho nec ker, ale i spo ∏e czeƒ stwo, któ -
re nie bar dzo mo ̋e si´ od na leêç

w de mo kra cji. To na -
praw d´ je den z naj -
przy jem niej szych fil -
mów ostat nie go ro ku.
Po zo sta je je dy nie ˝y -
czyç mi ∏e go oglà da -
nia. War to cza sem
za szyç si´ w do mo -
wym za ci szu z do brà
p∏y tà lub ka se tà. 



Ry szard Ka pu Êciƒ ski „Au to por -
tret re por te ra”. Ry szard Ka pu Êciƒ -
ski to praw dzi wy cz∏o wiek -in sty tu cja.
Je den z naj po pu lar niej szych li te ra -
tów w na szym kra ju, a do ce nia ny
rów nie˝ za gra ni cà. „He ban”, „La pi -
da rium”, „Ce sarz” to ksià˝ ki, bez
któ rych hi sto ria Êwia to we go re por ta -
˝u nie by ∏a by ta ka sa ma. W „Au to -
por tre cie” Ka pu Êciƒ ski zdra dza czy -
tel ni ko wi re cep t´ na by cie do brym

re por te rem. Nie wy star czy je dy nie
staç z bo ku, war to czyn nie za an ga -
˝o waç umys∏ do wspó∏ two rze nia opi -
sy wa nych wy da rzeƒ. Trze ba byç tak -
˝e przy ja cie lem wszyst kich lu dzi. Re -
cep ta jest pro sta, ale oczy wi sty jest
rów nie˝ fakt, ˝e nie ka˝ dy jest rów nie
uta len to wa ny, jak au tor po wy˝ szej
ksià˝ ki. Ka pu Êciƒ ski to praw dzi wy
skarb na ro do wy, a przy tym cie p∏y
i skrom ny cz∏o wiek. 
Ry szard Ka pu Êciƒ ski: Au to por tret re -
por te ra. Wy daw nic two Znak. Kra ków
2003.

Je rzy Pilch „Mia sto utra pie nia”.
Jest wresz cie d∏u go ocze ki wa na, no -
wa po wieÊç lau re ata Ni ke. Jak zwy -
kle pe∏ na iro nii i swo iste go po czu cia
hu mo ru. Zwo len ni cy ta len tu Pil cha
na pew no nie po czu jà si´ za wie dzie -
ni, mi mo ˝e za sz∏a w je go twór czo Êci
du ̋a zmia na – uprosz cze niu uleg∏ j´ -
zyk li te rac ki. Mniej ju˝ ty po wych „Pil -
chow skich za wi ja sów s∏ow nych”,
wi´ cej sku pia nia si´ na fa bu le. Du ̋o
(jak zwy kle) roz wa ̋aƒ nad pol sko -
Êcià, ko lo ry tu miej skie go (tekst po -
par ty zo sta∏ mot tem z Dan te go;

„Prze ze mnie dro ga w mia sto utra -
pie nia”) i ko biet. War sza wa, ja ko
mia sto je dy ne w swo im ro dza ju, po -
ja wia ∏a si´ ju˝ wcze Êniej w na szej li -
te ra tu rze, mi´ dzy in ny mi u Kon wic -
kie go. War to prze ko naç si´, ja kà
tym ra zem sto li ca od gry wa ro l´ w ˝y -
ciu swo ich miesz kaƒ ców. 
Je rzy Pilch: Mia sto utra pie nia. Âwiat
Ksià˝ ki. War sza wa 2004.
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rzy cie szy li si´ ∏a ska -
mi w∏ad cy, sta jà si´
wro ga mi pu blicz ny mi.
Ro dri go uda je si´
na wy gna nie, gdzie
sta je na cze le dru ̋y ny
woj ska. Oczy wi Êcie
sta je si´ bo ha te rem.
Re˝.: Jo se Po zo.

„˚y cie i ca ∏a resz ta”. Wo -
ody’ego Al le na zna jà wszy scy
i pra wie wszy scy go uwiel bia -
jà. Za wsze z nie cier pli wo Êcià
cze ka si´ na je go no wy film.
Tym ra zem po zna my hi sto ri´
m∏o de go, no wo jor skie go pi -
sa rza -hu mo ry sty, któ ry nie
po tra fi upo rzàd ko waç swo je -

go ˝y cia uczu cio we go. Je go
dziew czy na cier pi bo wiem

na chro nicz nà nie wier noÊç.
Po przez za an ga ̋o wa nie m∏o -
dych ak to rów Al len osià gnà∏
efekt Êwie ̋o Êci, a sam wcie -
li∏ si´ w ro l´ pi sa rza -men to ra
i po wier ni ka m∏o de go adep -
ta pió ra. Re˝. Wo ody Al len,
wys.: Wo ody Al len, Ja son
Biggs, Chri sti na Ric ci. fia
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satyryka
Z notatnika
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JAK KO RZY STAÇ 
Z WOL NE GO CZA SU?
Nie ko rzy staç! Czas to pie niàdz a paƒ -
stwo po trze bu je na szych pie ni´ dzy.
Ma wpraw dzie swo je, ale wo li na sze.
Ta kie to ju˝ na sze paƒ stwo jest!

JAK SI´ TA NIO UBIE RAÇ?
Ele ganc ko. Z trzech za ku pio nych 
ki lo gra mów odzie ̋y za gra nicz nej 
wy braç tyl ko rze czy ca ∏e i z ory gi nal -
ny mi met ka mi. Uwa ga na pod rób ki
azja tów! Przed wyj Êciem z do mu
spraw dziç, czy sà wszyst kie gu zi ki.
OÊmie szyç si´ jest bar dzo ∏a two.
A co po tem???

JAK OD BIÇ SI´ OD DNA?
Ku piç so bie pa ra lot ni´. Mo˝ na te˝
pró  bo waç pod ska ki waç.

JAK DO BRZE WYJÊÇ ZA MÀ˝?
No, nie ste ty trze ba si´ zdo byç na
od wa g´ i naj pierw wyjÊç z do mu.
Przy ro dzi cach ra czej nie zr´cz nie,
chy ba ˝e ro dzi ce wy szli z do mu na
trzy dni. Wte dy mo˝ na spró bo waç
na wet kil ka ra zy.

KIE DY U˝Y WAÇ ˝Y CIA?
Pó ki czas.

JAK ZRO BIÇ DU ̋ E PIE NIÀ DZE?
Skle ja my sie dem bank no tów 10-
z∏o  to wych i ma my du ̋y bank not 
sie dem dzie si´ cio z∏o to wy, al bo na
ban k  no tach 100-z∏o to wych do pi su -
je my po trzy ze ra i wów czas ju˝ nic
in ne go nie mu si my ro biç!

JAK ZA RO BIÇ DU ̋ E PIE NIÀ DZE?
Nie wiem, ale wiem, ˝e nie pra cà
i za kli nam, niech ˝y wi nie tra cà na -
dziei. A zresz tà, na co nam du ̋e
pie nià dze? Nie ma my ich i te˝ jest
k∏o pot!

CO ZRO BIÇ, GDY W DO MU 
NA GLE ZJA WI SI´ KO MOR NIK?
WyjÊç na spa cer. Nie ma si´ co od
razu de ner wo waç bez po trze by. 
Gdy by chcia∏ zo staç na noc, mo˝na
za pro po no waç mu ko la cj´ i wspól -
ne ∏ó˝ ko. To mo ̋e go znie ch´ ciç
ca∏ ko wi cie. Ale do koƒ ca nie by∏ -
bym pew ny. Ko mor nik to w koƒ cu
te˝ cz∏o wiek.

KU PA MI´ CI
Pa mi´t ni ki i sztam bu chy, 
przed la ty mod ne hi ty kul tu ry 
szkol nej, prze ̋ y wa jà swój 
re ne sans, zw∏asz cza wÊród 
dzie si´ cio la tek. Le ni wym 
pod rzu ca my pa r´ pro po zy cji 
wpi sów. Cze ka my na re wan˝.

Dia be∏ po mie sza∏ pa nu Bo gu szy ki,
Pan Bóg stwo rzy∏ dziew czyn ki,
Dia be∏ pa mi´t ni ki!

Gdy Ci w ˝y ciu b´ dzie cza sem pu sto
Zaj rzyj na stro n´ 
szeÊç dzie sià tà szó stà.

Wuj Ci ra dzi szcze rze
Bàdê do brym har ce rzem.

W zie lo nym stru my ku
Je leƒ wo d´ pi je.
Nie za po mnij ko le ̋ an ko,
˚e ja jesz cze ˝y j´.

Ora et la bo ra.
A b´ dziesz wy glà daç 
Jak zmo ra! 

KINO FORM NIEDU˚YCH przedstawia:

Marek Pacu∏a jest konferansjerem 
i kierownikiem artystycznym
krakowskiej Piwnicy pod Baranami

Niech ni gdy nie p∏a ci z gó ry, 

kto chce byç do brze ob s∏u ̋ o ny.

D. Di de rot Ku buÊ Fa ta li sta
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PSP CZY LI PO CZET 
SA TY RY KÓW POL SKICH,
By ∏o ich wie lu, ale Jan Sztau dyn ger
(1904-1970) – je den. Od no wi ciel
i mistrz frasz ki, tak ̋e po eta, cz´ s -
to li rycz ny, o czym nie za wsze si´
pa mi´ ta. Utwo ry, któ re wy bra li Êmy,
czy ta si´ jak by je wczo raj pi sa no… 

DYS KU SJA
Nie dys ku tuj z cha mem,
Przy nim za wsze amen.

PO LI TY CY
Ssaç umie jà z wszyst kich cy cy,
Gdy z nich do brzy po li ty cy.

NASZ BU D˝ET
Nasz bu d˝et jak szwaj car ski ser:
Z sa mych dziur, z sa mych zer.

(Jan Sztau dyn ger „Kro ple li rycz ne”) 

PRA WY DO LE WE GO…
Gru zi ni nie wy pi jà, nie wzno szàc
uprzed nio to a stu. 
U nas z tym za wsze jest k∏o pot, 
dla te go pod rzu ca my sto sow ny 
to a Êcik, bo do Zo fii ju˝ bli sko. 
Cze ka my na od wza jem nie nie 
to a stów. 
Zna cie ja kieÊ? Przy sy ∏aj cie!

NA CZEÊÇ ZO SI
Trud no si´ po wstrzy maç,
Gdy si´ sa mo pro si,
˚e by wy piç dusz kiem
Zdro wie pan ny Zo si.
Hej, pa no wie, bra cia,
Huk nàç w g∏os co si ∏y, 
Bo daj na ka mie niu
Ta kie si´ ro dzi ∏y.

SPÓÊ NIO NY S∏O WIK 
P∏a cze pa ni S∏o wi ko wa 
w gniazd ku na aka cji, 
Bo pan S∏o wik przed dzie wià tà 
mia∏ byç na ko la cji,
Tak si´ go dzin wy zna czo nych 
pil nie za wsze trzy ma,
A tu ju˝ po je de na stej 
– i S∏o wi ka nie ma!
(…) Mo ̋ e mu si´ co zda rzy ∏o? 
Mo ̋ e go na pa dli? Sza re piór ka osku ba li, 
srebr ny g∏o sik skra dli? 

KON KURS RO DZIN NY
Za sa da kon kur su jest pro sta. 
Trze ba od po wie dzieç, kto wy my Êli∏
ten mro ̋à cy krew w ˝y ∏ach „po -
emat” i opi saç, co ta kie go przy tra fi -
∏o si´ pa nu S∏o wi ko wi. Naj le piej, 
cy tu jàc po et´. Mo˝ na ko rzy staç 
ze Êciàg i z po mo cy ma ∏o la tów. 
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WÊród uczestników naszej zabawy rozlosujemy nagrody ksià˝kowe. 
Czekamy w redakcji na odpowiedzi.



du Su cre” w Pam ple mo us ses. Mul ti -
me dial nà eks po zy cj´ za aran ̋o wa no
w sà siedz twie jed ne go z 11 za cho wa -
nych do dziÊ ko mi nów cu kro wych.
Ma ∏o kto wie, ˝e Ty cjan i Ve ro ne se
sto so wa li cu kier do de ko ra cji pla fo -
nów, a w we nec kim Pa ∏a cu Do ̋ów
sta wia no na sto ∏ach ta le rze i ∏y˝ ki
z cu kru. Do wia du je my si´ te˝, ˝e
z jed nej ∏o dy gi trzci ny cu kro wej wy ci -
ska si´ 20 li trów so ku, z któ re go
otrzy mu je si´ 2 ki lo gra my cu kru.
Przy oka zji od wie dza my w Pam ple mo -
us ses wspa nia ∏y – za ∏o ̋o ny po nad
200 lat te mu – ogród bo ta nicz ny.
Mnó stwo ga tun ków palm – kró lew -
skie, bu tel ko we, ko ko so we, bam bu -
so we... I nie zwy k∏a Ta li pot, któ ra kwit -
nie tyl ko raz – w wie ku 40 lat – a po -
tem ob umie ra... Ale jesz cze wi´k sze
wra ̋e nie wy wo ∏u jà Li lie Kró lo wej Wik -
to rii wy nu rza jà ce si´ z du ̋e go sta wu
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na szà krop k´ na mo rzu, któ rà od dzie -
la od wy brze ̋y po ∏u dnio wo – wschod -
niej Afry ki znacz nie wi´k szy Ma da ga -
skar. Mau ri tius wi ta nas pod zwrot ni -
ko wym, na grza nym, wil got nym po -
wie trzem i lu zem wi docz nym na wet
w ru chach pra cow ni ków lot ni ska. 
Tyl ko 58 km z pó∏ no cy na po ∏u dnie
i 47 km ze wscho du na za chód dzie li
naj dal sze kraƒ ce tej wul ka nicz nej wy -
spy. Jed nak po dró ̋u jàc sa mo cho dem
ma my wra ̋e nie, ˝e po ko nu je my kil ka
stref kli ma tycz nych. Po An gli kach 
po zo sta∏ tu taj ruch le wo stron ny i urz´ -
do wy an giel ski. Sta li miesz kaƒ cy
ch´t niej jed nak mó wià po fran cu sku
i kre ol sku, cz´ sto s∏y chaç te˝ chiƒ ski,
urdu i hin di... 
Wsz´ dzie do mi nu jà upra wy trzci ny 
cu kro wej, któ ra zaj mu je 70 proc. po -
wierzch ni wy spy. Hi sto ria pro duk cji cu -
kru jest hi sto rià Mau ri tiu sa. UÊwia da -
mia to wi zy ta w mu zeum „L’Avan tu re

Pod na mi Êwiat opi sa ny w „Ce sa -
rzu” Ka pu Êciƒ skie go. Nie chce si´ tyl -
ko wie rzyç, ˝e ko ja rzà ca si´ z wiel kà
bie dà Etio pia jest te raz no cà tak pe∏ -
na Êwia te∏. Zni ka jà po tem na pra wie
pó∏ to rej go dzi ny. To mrok So ma lii.
Jak by wo ∏a ∏a: pa mi´ taj cie o na szym
g∏o dzie i bra ku wo dy! A my tym cza -
sem p∏a wi my si´ w luk su sach ofe ro -
wa nych przez ste war des sy Air Mau ri -
tius, po pi ja my do brze sch∏o dzo ny rum
z so kiem z trzci ny cu kro wej i le ci my
wy pe∏ nio nym do ostat nie go miej sca
Bo ein giem 767 do wy ma rzo ne go ra ju
na Oce anie In dyj skiem... 
Ju˝ w sa mo lo cie czu je my po wiew eg -
zo ty ki, tro pi ków i go Êcin no Êci, o któ -
rych pi szà fol de ry re kla mu jà ce Mau ri -
tius. Wy sp´ uzna nà sto lat te mu –
przez Mar ka Twa ina – za pier wo wzór
bi blij ne go ra ju. Po dwu na stu go dzi -
nach lo tu z Wied nia wi dzi my ju˝ wy ∏a -
nia jà cà si´ miej sca mi z mgie∏ i chmur

Rafa koralowa otacza Mauritius
niemal nieprzerwanym
pierÊcieniem, chroniàc pla˝e
przed wzburzonym cz´sto
oceanem. Zapewnia
przejrzystoÊç wody mieniàcej
si´ odcieniami seledynu, 
b∏´kitu i turkusu. 

na oceanie
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wraz z so czy Êcie zie lo ny mi mon st-
ru al ny mi li Êç mi przy po mi na jà cy mi
w kszta∏ cie ser ca i ta le rze. Dla och∏o -
dy i wzmoc nie nia ku pu je my za gro sze
naj bar dziej po pu lar nà na Mau ri tiu sie
prze kà sk´ ulicz nà. W spe cjal ny spo -
sób okro jo ne go a po tem po sy pa ne go
so là i po sma ro wa ne go pa stà z bar dzo
ostrej chi li Êwie ̋e go ana na sa. Ju˝
w in nym miej scu wy spy – na po ∏u -
dnio wym za cho dzie, w Par ku Na ro do -
wym Cha ma rel – po dzi wia my mie nià -
ce si´ nie sa mo wi ty mi ko lo ra mi fa∏ dy
wul ka nicz nej zie mi zwa nej zie mià
sied miu ko lo rów. Na Mau ri tiu sie geo -
lo dzy od kry li miej sca z zie mià w po -
nad dwu dzie stu bar wach!
Woƒ ka dzi de∏, bó stwa z hin du istycz ne -
go pan te onu, ko bie ty odzia ne w pi´k -
ne sa ri... To nie In die. To Grand Bas sin
na Mau ri tiu sie – za ∏o ̋o ne przed trzy -
dzie stu la ty naj wa˝ niej sze sank tu arium
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do mi nu jà cych dziÊ na wy spie (pra wie
70 pro cent miesz kaƒ ców) Hin du sów.
Wia nu szek Êwià tyƒ ota cza Êwi´ te je -
zio ro, do któ re go wla no tro ch´ wo dy
z Gan ge su. Piel grzy mi sk∏a da jà ofia ry.
Za pa la jà ka dzi d∏a, k∏a dà wiàz ki ba na -
nów, roz ∏u pu jà ko ko sy i wy le wa jà ich
mle ko do je zio ra...

Go dzi n´ póê niej je ste Êmy ju˝ w Ma he -
bo ur gu i s∏u cha my wie czor ne go na wo -
∏y wa nia mu ezi na do mo dli twy, któ re -
mu wtó ru je dêwi´k dzwo nu z sà sia du -
jà ce go z me cze tem XIX -wiecz ne go ko -
Êcio ∏a ka to lic kie go. Tym cza sem w sto -
∏ecz nym Port Lo uis jest jak na wa run ki
Mau ri tiu sa bar dzo wiel ko miej sko. Pe∏ -
na luk su so wych bu ti ków pro me na da,
du ̋y ba zar, mu zeum pocz ty (gdzie
mo˝ na ku piç s∏yn ne znacz ki!). I do -
kucz li we w szczy cie ulicz ne kor ki. Mo˝ -
na jed nak za szyç si´ w po ∏o ̋o nych 

wy ̋ej wà skich ulicz kach i po czuç jak
w In diach, po Êród hin du skich stra ga -
nów, knaj pek i ta nich skle pi ków tek -
styl nych ofe ru jà cych sa ri w du ̋ym 
wy bo rze. Mo˝ na te˝ prze kro czyç mo -
nu men tal ne bra my do Chi na town, by
po czuç si´ jak w Paƒ stwie Ârod ka. Ju˝
za rów no war toÊç pó∏ do la ra mo˝ -
na do staç tam du ̋y ta lerz smacz ne go
ma ka ro nu z ja rzy na mi a za pó∏ to ra do -
la ra spró bo waç kacz ki po pe kiƒ sku.
Du ̋o dro ̋ej jest w re stau ra cji do mu
ko lo nial ne go „Eu re ka”, ale to naj star -
szy za by tek Mau ri tiu sa. Ma dwie Êcie
lat, sto drzwi, pod ∏o gi z drze wa te ko -
we go, a me ble z drze wa ró ̋a ne go, 
cy na mo no we go, san da ∏o we go i pa li -
san dro we go. No i wspa nia ∏y ogród,
z któ re go mo˝ na zejÊç Êcie˝ kà do g∏´ -
bo kiej do lin ki z wo do spa dem. 
Ru sza my na po ∏u dnie, wspi na my si´
je epem kil ka set me trów w gó r´. Ser -
pen ty na mi par ku kra jo bra zo we go Do -
ma ine du Chas seur. Po tem d∏u gi spa -
cer po Êród tro pi kal ne go la su, kà piel
pod wo do spa dem, pod pa try wa nie ka -
nar ków... Od po czy wa my w re stau ra cji
„Pa no ra ma” – ze wspa nia ∏ym wi do -
kiem na za to k´, w któ rej ko twi czy ∏y
˝a glow ce pierw szych osad ni ków.
I sma ku je my sa ∏at k´ przy rzà dzo nà
z mi´k kie go rdze nia ∏o dy gi pal my.
Przy po mi na tro ch´ na sze po ry, ale
w sma ku jest znacz nie de li kat niej sza.
Po da je si´ jà z oliw kà i np. sa ∏a tà.
Trud no uwie rzyç, ˝e przed chwi là ze -
rwa no jà z po bli skiej pal my. De li kat -
ne go mià˝ szu z tej jed nej ogrom nej
∏o dy gi star czy ∏o za le d wie na dwie
skrom ne por cje. Dla te go na zwa no jà
„sa ∏at kà mi lio ne rów”. Py cha!

Wyp∏ywamy
katamaranem
poza pierÊcieƒ rafy
z portu w Grand Baie.
Po dwóch godzinach
odurzeni s∏oƒcem,
muzykà i nasyconym
tropikalnymi owocami

rumem, stajemy na
kotwicy mi´dzy dwiema
wysepkami: Ile Plate 
i Ilot Gabriel. Do∏àczamy
do flotylli ponad 20
katamaranów, ˝aglówek
i motorówek. 
Z ka˝dej p∏ynie muzyka...

Tak˝e z pla˝y pobliskiej
bezludnej wysepki,
na którà dowo˝à
ch´tnych specjalne
∏odzie. Jest w tym coÊ
z szalonego morskiego
pikniku. Jedni p∏ywajà
z rurkà wokó∏

katamaranu, inni
wylegujà si´ na pla˝y,
jeszcze inni taƒczà
w rytmie sege – muzyki,
która narodzi∏a si´ jako
wyraz t´sknoty za domem
wÊród dawnych niewol -
ników z Mauritiusa.
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CENA CHARAKTERYSTYKA
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ACTUAL 22.525 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.143.2
ACTIVE 24.735 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.243.2
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• 009 – ABS z∏ 1.955 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 2.975 • 028 – Elektr. pod no Ênik szyb z∏ 595 • 030 – Przy ciem nia ne szy by aterm. z∏ 255 • 082 – Przyst. pod ra dio z∏ 170 • 097 – Lam py przeciwmgiel -
ne z∏ 425 • 108 – Fel gi alum. z∏ 1.062,50 •112 – Wpo ma ga nie elek trycz ne kie row ni cy z∏ 1.615 • 174 – Szy by bocz ne tyl ne uchy la ne z∏ 212,50 • 195 – Siedz. tyl ne dzie lo ne z∏ 340 • 197 – Far tu -
chy p. b∏ot ne kó∏ tyln. z∏ 42,50 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 913,75 • 228 – Cen tral ny za mek z∏ 297,50 • 313 – Au to ra dio z∏ 1.105 • 399 – Dach otwie ra ny elektr. – d∏u gi z∏ 2.040 • 431 – Ko ∏a ze sto -
pu + opo ny po sze rzo ne z∏ 1.232,50 • 457- Zde rza ki w ko lo rze nad wo zia z∏ 510 • 502 – Po dusz ka pow. pa sa ̋e ra z∏ 935 • 564 – Ra dio z CD z∏ 1.360 • 718 – Sys tem au dio hi -fi z∏ 510 • 5B2 – La -
kier spor to wy z∏ 340 • 927 – Li stwy ochron ne drzwi z∏ 127,50 • 58H – Pa kiet Es te ty ka z∏ 170
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ACTUAL 24.735 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.010.0
ACTIVE 26.945 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.022.0
DYNAMIC 30.430 1242 60 155 5,6 5-drzwiowy 169.033.0
ACTUAL VAN (4-miejscowy) 28.475 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 271.221.0

P
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A

• 007 – Sekw. au tom. szkrz. bie gów (tyl ko 1,2) z∏ 5.100 • 008 – Cen tral ny za mek ster. z pi lo ta z∏ 382,50 • 009 – ABS z∏ 1.700 • 025 – Kli ma ty za cja i filtr prze ciw py∏ ko wy z∏ 3.825 • 063 – Re gul.
wys. kie row ni cy, reg. sie dze nia kie row cy, reg. l´ dê wio wa z∏ 467,50 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 425 • 112 – Wspo mag. elektr. kie row ni cy Du al dri ve z∏ 1.615 • 140 – Au to. kli mat. 2-stref. z∏ 4.675
• 195 – Tyl na ka na pa dziel. z∏ 340 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 1.232,50 • 245 – Ster. ra diem z kie row ni cy z∏ 382,50 • 263 – Sys tem CON NECT z∏ 5.015 • 269 – Sys tem na wi ga cji z∏ 5.525 • 286
– Do jaz do we ko ∏o za pa so we z∏ 0 • 315 – Ra dio z CD z∏ 1.275 • 320 – Kie row. i dêwi gnia zmia ny bie gów po kry te skó rà z∏ 340 • 347 – Czuj nik desz czu z∏ 255 • 392 – ESP (tyl ko z 1.3 JTD 16v i 1.4 16v)
z∏ 2.465 • 400 – Dach otwie ra ny elektr. z∏ 1.700 • 407 – Au tom. skrz. bie gów MTA (dot. 1.2 8v i 1.3 JTD 16v) z∏ 5.100 • 416 – CRU ISE CON TROL (tyl ko 1.4 16v) z∏ 1.275 • 428 – Elektr. ste ro wa -
ne szy by przed. i centr. za mek z∏ 1.020 • 431 – Fel gi alu min. Ele gant 14” + opo ny 185/60/H14 z∏ 1.275 • 432 – Fel gi alu min. Ele gant 15” + opo ny 185/55/H15 (dla 1.2 16v i 1.4 16v) z∏ 1.870
• 433 – Fel gi alu min. Sport 15” + opo ny 185/55/H15 z∏ 1.870 • 451 – Ra dio ma gne to fon ka se to wy z∏ 850 • 499 – Pa kiet Fix&Go z∏ 42,50 • 505 – Bocz ne po dusz ki pow. z∏ 1.020 • 508 – Czuj nik
par ko wa nia z∏ 595 • 543 – Trze ci za g∏ó wek tyl ny i 3-punkt. pas bezp. z∏ 510 • 565 – CD Chan ger z∏ 1.020 • 614 – Kur ty ny pow. z∏ 1.700 • 717 – Au to ra dio CD MP3 + sub wo ofer z∏ 1.700 • 717
– Au to ra dio CD MP3 + sub wo ofer (dla wer sji So und) z∏ 425 • 718 – Sub wo ofer z∏ 425 • 5B2/4AS – La kier spor to wy z∏ 467,50 • 833 – In sta la cja do te le fo nu z∏ 170 • 876 – Zderz. w kol. nad wo zia
z∏ 510 • 923 – Spo iler dach. z∏ 340 • 927 – Li stwy ochron ne drzwi z∏ 170

1.2 ACTUAL 29.665 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.010.4
1.2 ACTIVE 31.875 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.110.4
1.3 MULTIJET 16V ACTIVE 41.820 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 188.111.4
1.2 8V SOUND (WER. SPECJALNA) 34.425 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.120.4
1.2 8V DYNAMIC 34.425 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.210.4
1.2 16V DYNAMIC 36.805 1242 80 172 6,0 3-drzwiowy 188.213.4
1.4 16V DYNAMIC 38.675 1368 95 178 6,1 3-drzwiowy 188.219.4
1.3 MULTIJET 16V DYNAMIC 44.200 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 188.211.4

1.2 ACTUAL 30.855 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.040.4
1.2 ACTIVE 33.065 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.140.4
1.3 MULTIJET 16V ACTIVE 43.010 1248 70 164 4,5 5-drzwiowy 188.141.4
1.2 8V DYNAMIC 35.615 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.240.4
1.2 16V DYNAMIC 37.995 1242 80 172 6,0 5-drzwiowy 188.243.4
1.4 16V DYNAMIC 39.865 1368 95 178 6,1 5-drzwiowy 188.249.4
1.3 MULTIJET 16V DYNAMIC 45.390 1248 70 164 4,5 5-drzwiowy 188.241.4
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• 009 – ABS z EBD z∏ 2.295 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 3.825 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 595 • 108 – Fel gi alu mi nio we z∏ 1.020 • 195 – Tyl na ka na pa dziel. z∏ 425 • 210 – La kier me ta liz.
z∏ 1.232,50 • 428 – Elektr. pod nosz. szyb przed nich drzwi + centr. za mek z∏ 1.275 • 502 – Po dusz ka pow. pa sa ̋e ra z∏ 1.275 • 507 – Wbud. ra dio z od twa rza czem ka set. z∏ 1.105 • 626 – Re gul.
mech. sie dze nie kie row cy (z pod par ciem l´ dê wio wym) z∏ 255

1.2 16V ACTUAL (EL) 32.385 1242 80 162 7,0 4-drzwiowy 172.263.0
1.2 16V ACTIVE (HL) 35.955 1242 80 162 7,0 4-drzwiowy 172.273.0
1.6 16V ACTIVE (HL) 39.525 1596 103 180 8,3 4-drzwiowy 172.274.0A
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A

• 008 – Za mek centr. ster. pi lo tem z∏ 340 • 009 – ABS z∏ 1.785 • 011 – Reg. wys. kie row. z∏ 340 • 025 – Kli mat. man. z∏ 3.060 • 041 – Elektr. ster. lu ster ka z∏ 425 • 082 – In stal. ra dia z∏ 297,50 
• 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 425 •112 – Wpom. elektr. kie row. z∏ 1.487,50 • 140 – Kli mat. au to mat. z∏ 4.675 • 182 – Dwa zag∏. tyl ne ta pi ce ro wa ne z∏ 127,50 • 195 – Siedz. tyl ne
dziel. 50/50 z∏ 340 • 198 – Re gul. wys. pa sa kie row cy z∏ 85 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 1.020 • 245 – Ster. ra diem z ko ∏a kier. z∏ 340 • 295 – Siedz. pa sa˝. ze zint. schow kiem z∏ 170 • 357 – Re lin -
gi dach. z∏ 510 • 392 – ESP z∏ 2.125 • 399 – Elektr. ster. szkla ny dach SKY DO ME z∏ 2.465 • 407 – Skrzy nia au tom. Du alo gic z∏ 5.100 • 428 – Elektr. ster. szy by przed nie i centr. za mek z∏ 850 • 431
– Fel gi alum. 14”, opo ny 165/65/14 z∏ 1.275 • 451 – Zin tegr. ra dio od twa rzacz ka se to wy z∏ 1.020 • 469 – Przes. i dzie lo na tyl na ka na pa z∏ 850 • 499 – Pa kiet Fix&Go! z∏ 85 • 502 – Po dusz ka pow.
pa sa˝. z∏ 935 • 505 – Bocz ne pod. pow. z∏ 850 • 508 – Czujn. park. z∏ 595 • 564 – Zint. ra dio z od twarz. CD z∏ 1.275 • 565 – Zmie niar ka CD z∏ 850 • 614 Kur ty ny pow. z∏ 850 • 626 – Reg. wys.
siedz. kie row cy z∏ 340 • 665 – Za pal nicz ka z∏ 42,50 • 717 – Zin tegr. ra dio z odtw. CD i MP3 z∏ 1.530 • 718 – Sys tem au dio Hi -Fi (g∏o Êni ki i sub wo ofer) z∏ 680 • 823 – Gniazd ko 12V z∏ 42,50 • 876
– Zde rza ki w ko lo rze nad wo zia z∏ 510 • 927 – Ochron ne li stwy bocz ne z∏ 170 • 989 – Pa kiet dla pa là cych z∏ 85 • 50G – Pa kiet Hi - Fi (za wie ra opcje 008, 041, 097, 245, 357, 564, 718, 927) z∏ 2.975
• 50K – Pa kiet Sky (za wie ra opcje 008, 097, 357, 399, 50X, 927) z∏ 2.975 • 50Y – Pa kiet Class (za wie ra opcje 008, 025, 357, 50X, 927) z∏ 2.975 • 90A – Pa kiet Es te ty ka z∏ 170 • 5B2 – La kier
spor to wy z∏ 340
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1.2 ACTUAL (EL) 33.745 1242 60 153 7,0 5-drzwiowy 173.262.0
1.2 16V ACTUAL (EL) 35.445 1242 80 167 6,8 5-drzwiowy 173.263.0
1.2 16V ACTIVE (HL) 38.845 1242 80 167 6,8 5-drzwiowy 173.273.0
1.6 16V ACTIVE (HL) 41.395 1596 103 186 8,1 5-drzwiowy 173.274.0
1.2 ACTUAL EL VAN (4-miejsc.) 34.765 1242 60 153 7,0 5-drzwiowy 277.312.1
1.2 16V ACTUAL EL VAN (4-miejsc.) 36.465 1242 80 167 6,8 5-drzwiowy 277.313.1
1.2 16V ACTIVE HL VAN (4-miejsc.) 39.865 1242 80 167 6,8 5-drzwiowy 277.323.1
1.6 16V ACTIVE HL VAN (4-miejsc.) 42.415 1596 103 186 8,1 5-drzwiowy 277.324.1

1.4 16V ACTUAL 42.585 1368 95 180 6,5 3-drzwiowy 192.3VA.2
1.9 JTD 80 ACTUAL 49.300 1910 80 172 5,4 3-drzwiowy 192.3V7.2
1.4 16V ACTIVE 46.920 1368 95 180 6,5 3-drzwiowy 192.3JA.2
1.6 16V ACTIVE 50.150 1596 103 185 7,3 3-drzwiowy 192.3JX.2
1.9 JTD 115 ACTIVE 56.950 1910 115 192 5,3 3-drzwiowy 192.3J8.2
1.6 16V DYNAMIC 53.720 1596 103 185 7,3 3-drzwiowy 192.32X.2
1.9 JTD 115 DYNAMIC 60.605 1910 115 192 5,3 3-drzwiowy 192.328.2
1.9 MULTIJET 16V 140 DYN. 64.005 1910 140 203 5,4 3-drzwiowy 192.32R.2
2.4 20V ABARTH 76.245 2446 170 215 9,7 3-drzwiowy 192.3EZ.2
1.4 16V ACTUAL 44.285 1368 95 178 6,7 5-drzwiowy 192.5VA.2
1.9 JTD 80 ACTUAL 51.000 1910 80 170 5,5 5-drzwiowy 192.5V7.2
1.4 16V ACTIVE 48.620 1368 95 176 6,7 5-drzwiowy 192.5JA.2
1.6 16V ACTIVE 51.850 1596 103 183 7,4 5-drzwiowy 192.5JX.2
1.9 JTD 115 ACTIVE 58.650 1910 115 190 5,4 5-drzwiowy 192.5J8.2
1.6 16V DYNAMIC 55.420 1596 103 183 7,5 5-drzwiowy 192.54X.2
1.9 JTD 115 DYNAMIC 62.305 1910 115 190 5,4 5-drzwiowy 192.548.2
1.9 MULTIJET 16V 140 DYN. 65.705 1910 140 200 5,6 5-drzwiowy 192.54R.2
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• 023 – Szy by elektr. podn. tyl ne z∏ 850 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 3.825 • 097 – Zin te grow. Êwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 340 • 108 – Fel gi alu mi nio we i opo ny 195/55/15 4 szt. z∏ 1.360• 140 – Ato mat.
klim. dwu stre fo wa z∏ 5.525 • 140 – Ato mat. klim. dwu stref. (do p∏a ta do OPT 025) z∏ 1.700 • 200 – Dod. pod grze wacz temp. wn´ trza (dla sil ni ka die sla) z∏ 425 • 205 – Au to nom. ogrze wacz We be sto
z∏ 3.910 • 210 – La kier me tal. z∏ 1.445 • 211 – Ta pi cer ka ze skó ry z∏ 5.950 • 213 – Au to alarm z∏ 1.275 • 230 – Re flek to ry kse no no we i sprys. re flek to rów (eli mi nu jà Êw. prze ciw m giel ne) z∏ 2.975
• 245 – Kie row. po kry ta skó rà z 6 przy ci ska mi z∏ 595 • 256 – Po jem nik CAR GO w ba ga˝ ni ku (w wer sji 5-drzw.) z∏ 170 • 270 – La kier me ta liz. „Len ti co la ri” (z do dat kiem mi ki) z∏ 1.785 • 295 – Sie dze -
nie pa sa˝. sk∏a da ne w sto lik (w wer sji 5-drzw.) z∏ 297,50 • 320 – Kie row. i dêwi gnia zmia ny bie gów po kry ta skó rà z∏ 382,50 • 350 – Pa kiet zi mo wy I z∏ 1.275 • 43X – Pa kiet zi mo wy II z∏ 6.205 • 392
– ESP + ASR + MSR + Bra ke As sist z∏ 2.465 • 400 – Dach otwie ra ny elektr. SKY WIN DOW z∏ 4.250 • 416 – Tem po mat CRU ISE CON TROL z∏ 1.275 • 431 – Fel gi alu min. i po sze rzo ne opo -
ny 205/55/16 91V 4 szt. (dla wer sji 5-drzw.) z∏ 1.700 • 434 – Fel gi alum. i po szerz. opo ny 205/55/16 91V 5 szt. z∏ 2.125 • 435 – Fel gi alum. i po szerz. opo ny 215/45/17 87W z∏ 2.550 • 439 – Fel -
gi alum. 205/55/16 91V 4 szt. (dla wer sji 3-drzw.) z∏ 2.210 • 451 – Ra dio od twa rzacz ka se to wy z∏ 1.105 • 469 – Sie dze nia tyl ne po chyl. i prze suw. nie zal. z∏ 1.360 • 499 – FIX&GO (eli mi nu je ko ∏o za -
pa so we) z∏ 0 • 4C6 – Pa kiet spor to wy (fel gi alum. i opo ny 215/45/17 87W + spoj ler tyl ny da cho wy + spoj le ry bocz ne) – tyl ko dla wer sji 3-drzwio wych z∏ 3.060• 501 – Elektr. ster. sie dze nia przed nie
z funk cjà pa mi´ ci z∏ 5.355 • 505 – Bocz ne po dusz ki pow. z∏ 1.105 • 508 – Czuj nik par ko wa nia z∏ 850 • 5B2 – La kier pa ste lo wy z∏ 510 • 510 – Tyl ne bocz ne po dusz ki pow. z∏ 1.275 • 564 – Ra dio
z CD z∏ 1.530 • 41A – Ra dio z CD i MP3 z∏ 2.040 • 41A – Ra dio z CD i MP3 (do p∏a ta do ra dia z CD) z∏ 510 • 565 – Zmie niacz CD w schow ku przed pa sa ̋e rem z∏ 1.190 • 579 – Easy Go z∏ 2.295
• 614 – Kur ty ny pow. z∏ 1.105 •709 – Kie row. po kry ta skó rà z 11 przy ci ska mi z∏ 680 • 711 – Ste ro wa nie g∏o sem sys te mem au dio z∏ 850 • 718 – Sys tem Hi -Fi z sub wo ofe rem z∏ 1.275 • 727 – Wn´ -
trze Extra se ria (dla wer sji 3-drzw.) z∏ 0 • 732 – Ta pi cer ka skó rza na  dla opcji 727 z∏ 5.950 • 803 – Za pa so we ko ∏o do jaz do we (eli mi nu je ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe) z∏ 0 • 903 – Sys tem CON NECT
NAV z∏ 5.525 • 904 – Sys tem CON NECT NAV+ z wy Êwietl. ko lo ro wym 7” z∏ 7.225 • 914 – Pa kiet COM FORT 1 (czuj nik par ko wa nia, desz czu, i au to mat. Êwia t∏a) z∏ 1.105 • 923 – Spo iler tyl ny da cho wy
z∏ 425 • 926 – Spo ile ry bocz ne (tyl ko do wer sji 3-drzw.) z∏ 425 • 982 – Ko ∏o za pa so we z fel gà alu min. z∏ 510 • 57X – Norma emisji spalin “EOBD” z∏ 0 • 59A – KIT es te tycz ny „Ki ron” z∏ 212,50 • 40K
– Otwie ra na tyl na szy ba (dla Multi Wagon) z∏ 765 • 070 – Za ciem niane tyl ne szy by (od tyl nych drzwi + ba ga˝ nik dla Multi Wagon) z∏ 680 • 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190 • 530* – Ma pa W∏och z∏ 1.190
• 533* – Ma pa Nie miec z∏ 1.190 • 537* – Ma pa Fran cji z∏ 1.190 • 538* – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540* – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.190 • 542* – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.190 • 548* – Ma pa Au strii z∏ 1.190
• 554* – Ma pa Wlk. Bry ta nii z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)

1.4 16V ACTUAL 46.835 1368 95 176 6,8 5-drzwiowy 192.7VA.2
1.9 JTD 80 ACTUAL 53.550 1910 80 170 5,6 5-drzwiowy 192.7V7.2
1.4 16V ACTIVE 51.170 1368 95 176 6,8 5-drzwiowy 192.7JA.2
1.6 16V ACTIVE 54.400 1596 103 183 7,6 5-drzwiowy 192.7JX.2
1.8 16V ACTIVE 57.715 1747 133 200 8,3 5-drzwiowy 192.7J2.2
1.9 JTD 115 ACTIVE 61.200 1910 115 190 5,6 5-drzwiowy 192.7J8.2
1.6 16V DYNAMIC 57.970 1596 103 183 7,6 5-drzwiowy 192.74X.2
1.8 16V DYNAMIC 61.370 1747 133 200 8,3 5-drzwiowy 192.742.2
1.9 JTD 115 DYNAMIC 64.855 1910 115 190 5,6 5-drzwiowy 192.748.2
1.9 MULTIJET 16V 140 DYN. 68.255 1910 140 200 5,6 5-drzwiowy 192.74R.2
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• 009 – ABS z EBD z∏ 2.295 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 3.825 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 595 • 108 – Fel gi alu mi nio we z∏ 765 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 1.232,50 • 357 – Re lin gi da cho we z∏ 425
• 428 – Elektr. pod nosz. szyb przed nich drzwi + centr. za mek z∏ 1.275 • 502 – Po dusz ka pow. pa sa ̋e ra z∏ 1.275 • 507 – Wbud. ra dio z od twa rza czem ka set. z∏ 765 • 626 – Re gul. mech. sie dze nie
kie row cy (z pod par ciem l´ dê wio wym) z∏ 255



CENA CHARAKTERYSTYKA

fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
KW

IE
C

IE
¡ 2

00
4

60

ce
na

 (p
ln

)

ce
ny

 s
am

oc
ho

dó
w

po
je

m
no

Êç
 c

yl
in

dr
ów

 
cm

3

m
oc

 s
iln

ik
a 

KM

pr
´d

ko
Êç

 m
ak

sy
m

al
na

 
km

/h

zu
˝y

ci
e 

pa
liw

a
w

 c
yk

lu
 m

ie
sz

an
ym

 
l/1

00
 k

m
 

ro
dz

aj
 n

ad
w

oz
ia

ko
d

• 025 – Kli ma ty za cja z∏ 3.995 • 097 – Przed nie Êwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 595 • 105 – Dach me tal. z tyl nym oknem ater micz nym z∏ 5.780 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.190 • 211 – Ta pi cer ka ze
skó ry z∏ 4.845 • 213 – Au to alarm z∏ 1.445 • 320 – Kie row ni ca i ga∏ ka zmia ny bie gów po kry ta skó rà z∏ 467,50 • 382 – Dach me ta lo wy w ko lo rze nad wo zia z∏ 6.502,50 • 767 – Cen tral ny za mek i elek-
tr. ste ro wa ne lu ster ka zewn. z∏ 765 • 833 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu z∏ 807,50 • 925 – Wind stop z∏ 935

1.8 DYNAMIC 73.865 1747 130 200 8,4 2-drzwiowy 183.520.1

• 023 – Szy by tyl ne ster. elektr. z∏ 765 • 125 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne + sprysk. re flekt. z∏ 680 • 205 – Dod. ogrzew. ster. pi lo tem z∏ 3.400 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.530 • 213 – Au to alarm 
z pi lo tem z∏ 1.020 • 245 – Ster. ra diem z kie row. z∏ 595 • 263 – Sys tem Con nect z∏ 4.675 • 269 – Sys tem NAV z∏ 5.525 • 320 – Kie row. i ga∏ ka zmia ny bie gów ob szy te skó rà z∏ 425 • 392 – ESP
z∏ 2.125 • 431 – Fel gi alu mi nio we i opo ny 195/60 15” z∏ 1.530 • 441 – Lu ster ka zew. sk∏a da ne z∏ 340 • 465 – Lo dów ka (5 sie dzeƒ) z∏ 340 • 499 – Pa kiet Fix&Go z∏ 85 • 505 – Po dusz ki pow. bocz -
ne przed nie z∏ 1.020 • 508 – Czuj nik par ko wa nia z∏ 680 • 553 – Sto pieƒ u∏atw. wsia da nie z∏ 340 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.190 • 564 – Ra dio z CD (dop∏. do ra dia CC) z∏ 510 • 576 – Po dwój ny
otwie ra ny elektr. dach z∏ 3.825 • 614 – Po dusz ki chron. g∏o w´ (przed.) z∏ 1.020 • 671 – Pa kiet Wszech stron ny (za wie ra op. 339, 469, 658) z∏ 425 • 903 – Con nect Nav z∏ 9.350 • 980 – Pe∏ no wy -
mia ro we ko ∏o za pas. z∏ 85 • 989 – Pa kiet dla pa là cych (po piel nicz ka i za pal nicz ka) z∏ 42,50

1.6 16V ACTIVE 54.315 1581 103 170 9,0 5-drzwiowy 186.211.1
1.9 JTD ACTIVE 61.115 1910 110 173 6,4 5-drzwiowy 186.231.1
1.9 JTD DYNAMIC 63.665 1910 110 173 6,4 5-drzwiowy 186.431.1
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• 064 – Su per blo ka da z∏ 255 • 070 – Za ciem nia ne tyl ne szy by (tyl ko z pa kie tem Su per wi docz noÊç) z∏ 765 • 087 – 3 rzàd sie dzieƒ (2+3+2 ra zem 7 miejsc) z∏ 2.465 • 102 – Spry ski wa cze re flek to -
rów z∏ 850 • 108 – Fel gi alu mi nio we 15” z∏ 1.700 • 119 – Sie dze nie kie row ni cy elektr. re gul. pod grzew. z pa mi´ cià z∏ 3.825 • 131 – Sztyw na pó∏ ka z ty ∏u (dla 6, 7 lub 8 miejsc) z∏ 425 • 140 – Kli -
ma ty za cja au to ma tycz na dwu stre fo wa z∏ 1.360 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.785 • 211 – Skó rza ne sie dze nia przed. ob ro to we i pod grze wa ne (w po∏. z opcjà 659) z∏ 9.350 • 224 – Su per blo ka da
+ alarm z∏ 1.020 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 2.465 • 320 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia ny bie gów po kry te skó rà z∏ 425 • 359 – Re lin gi da cho we po przecz ne z∏ 850 • 365 – Czuj nik ci Ênie nia po -
wie trza (tyl ko z fel ga mi alum.) z∏ 425 • 381 – Za bez pie cze nie prze strze ni ba ga ̋o wej z∏ 425 • 392 – ESP + ASR + MSR z∏ 2.465 • 416 – Tem po mat CRU ISE CON TROL z∏ 765 • 433 – Fel gi alu mi no -
we 16” z∏ 2.125 • 440 – Fo te le przed nie ob ro to we z∏ 1.020 • 447 – Czuj nik ci Ênie nia po wie trza (tyl ko z fel ga mi alum.) z∏ 425 • 452 – Przed nie fo te le pod grze wa ne z∏ 680 • 493 – Elek trycz nie re gu -
lo wa ne drzwi bocz ne z∏ 2.975 • 508 – Czuj nik par ko wa nia z∏ 1.870 • 565 – Zmie niar ka CD z∏ 1.275 • 628 – Po trój ne elektr. okno da cho we (za wie ra lu ster ko do kon tro li dzie ci, z opcjà 632 z∏ 5.015
• 632 – Szy by elektr. ster. dla 2 rz´ du, elektr. blo ka da drzwi, os∏o ny prze ciw s∏o necz ne 2 rz´ du z∏ 1.275 • 659 – Za s∏o na prze ciw s∏o necz na dla 3 rz´ du i tyl nej szy by z∏ 212,50 • 897 – Fo te le lot ni cze
(2+2+2 ra zem 6 miejsc) z∏ 2.125 • 903 – Sys tem CON NECT NAV z∏ 4.675 • 904 – Sys tem CON NECT NAV+ z wy Êwie tla czem ko lo ro wym 7” z∏ 7.715 • 965 – Ka na pa w 3 rz´ dzie sie dzeƒ (2+3+3
ra zem 8 miejsc) z∏ 2.465 • 40E – Pa kiet Su per wi docz noÊç z∏ 1.275 • 40F – Pa kiet skó rza no -elek trycz ny z∏ 12.750 • 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190 • 530* – Ma pa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Ma pa
Nie miec z∏ 1.190 • 537* – Ma pa Fran cji z∏ 1.190 • 538* – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540* – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.190 • 542* – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.190 • 548* – Ma pa Au strii z∏ 1.190 • 549* – Ma -
pa Da nii i Szwe cji z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190
* ce na za ko lej nà ma p´ (jed na w ce nie opcji 904)

ACTIVE 2.0 16V 87.465 1997 136 185 9,1 5-drzwiowy 179.111.0
ACTIVE 2.0 JTD 16V 95.200 1997 109 174 7,0 5-drzwiowy 179.115.0
DYNAMIC 2.2 JTD 16V 118.575 2179 128 182 7,4 5-drzwiowy 179.617.0
ADMIRAL 3.0 V6 24V 138.125 2946 204 205 11,5 5-drzwiowy 179.743.0U
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S

S
E

• 008 – Zdal ne ste ro wa nie otw./zam. drzwi z∏ 586,50 • 009 – ABS z∏ 3.017,50 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 4.165 • 041 – Elek trycz ne pod grz. lu ster ka z∏ 442 • 055 – Dod. drzwi bocz ne prze suw ne
z∏ 1.190 • 072 – Przyst. pod ra dio (bez g∏o Êni ków) z∏ 170 • 082 – Przyst. pod ra dio z∏ 399,50 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 552,50 • 108 – Fel gi alu mi nio we 14” z∏ 1.147,50 • 193 – Nor ma
emi sji spa lin „EOBD” z∏ 0 • 197 – Far tu chy prze ciw b∏ot ne tyl ne z∏ 51 • 209 – Pó∏ ka nad prze strze nià ba ga˝. z∏ 212,50 • 210 – La kier me tal. z∏ 1.232,50 • 313 – Ra dio odtw. kas. z∏ 1.317,50 • 352
– Ko rek wle wu pa li wa zam. na klucz z∏ 102 • 360 – Podw. dach (za wie ra 519) z∏ 3.485 • 428 – Elektr. opusz cza ne szy by + centr. za mek z∏ 1.257 • 453 – Ogrz. sie dze nie kie row cy (tyl ko z opt. 627)
z∏ 467,50 • 502 – Po dusz ka pow. pa sa ̋e ra z∏ 1.020 • 505 – Po dusz ki pow. bocz ne z∏ 1.147,50 • 508 – Sys te my wspom. przy par ko wa niu z∏ 850 • 519 – Tyl ne drzwi bocz ne, dwu skrzy d∏o we asy me -
trycz ne z∏ 272 • 547 – MP3 + ste row. g∏o so we GSM z∏ 1.105 • 564 – Ra dio z od twa rza czem CD z∏ 1.615 • 585 – Przes. dach nad ba ga˝. z∏ 1.317,50 • 627 – Siedz. kie row cy z pod ∏ok. z∏ 382,50
• 678 – Far tu chy prze ciw b∏ot ne tyl ne z∏ 51 • 748 – Far tu chy prze ciw b∏ot ne przed nie z∏ 170 • 833 – Przyst. do te le fo nu z∏ 272 • 854 – KIT van (ho mo lo ga cja ci´ ̋a ro wa na 4 oso by) z∏ 1.700 • 876
– Zde rza ki w ko lo rze nad wo zia z∏ 425 • 903 – CON NECT NAV (ra di na wi ga tor, CD, CDR, TEL. SIM) pik to gra mo wy z∏ 6.630 • 904 – CON NECT NAV+ (ra di na wi ga tor MA PA, CD, CDR, TEL. SIM) kar to gra -
ficz ny z∏ 8.500 • 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190 • 530* – Ma pa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Ma pa Nie miec z∏ 1.190 • 537* – Ma pa Fran cji z∏ 1.190 • 538* – Ma pa Bel gii z∏ 1.190 • 540* – Ma pa
Ho lan dii z∏ 1.190 • 542* – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.190 • 548* – Ma pa Au strii z∏ 1.190 • 549* – Ma pa Da nii i Szwe cji z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190
* ce na za ko lej nà ma p´ (jed na w ce nie opcji 904)

1.2 BZ ACTUAL 38.760 1242 65 142 7,5 4-drzwiowy 119.410.1
1.6 16V ACTUAL 43.265 1580 103 168 8,6 4-drzwiowy 119.411.1
1.9 JTD ACTUAL 47.770 1910 100 168 5,8 4-drzwiowy 119.413.1
1.3 MULTIJET ACTUAL 44.880 1248 70 145 5,5 4-drzwiowy 119.417.1
1.2 BZ ACTIVE  40.545 1242 65 142 7,5 4-drzwiowy 119.510.1
1.6 16V ACTIVE 45.050 1580 103 168 8,6 4-drzwiowy 119.511.1
1.9 JTD ACTIVE 49.555 1910 100 168 5,8 4-drzwiowy 119.513.1
1.3 MULTIJET ACTIVE 46.665 1248 70 145 5,5 4-drzwiowy 119.517.1
1.6 16V FAMILY 49.980 1580 103 168 8,6 5-drzwiowy 119.521.1
1.9 JTD FAMILY 54.485 1910 105 168 5,8 5-drzwiowy 119.523.1
1.6 16V DYNAMIC 47.770 1596 103 168 8,6 5-drzwiowy 119.711.1
1.9 JTD DYNAMIC 52.275 1910 105 168 5,8 5-drzwiowy 119.713.1
1.3 MULTIJET DYNAMIC 49.385 1248 70 145 5,5 5-drzwiowy 119.717.1
1.9 JTD MALIBU 63.070 1910 105 168 5,8 5-drzwiowy 119.813.1

D
O

B
L

Ò
B

A
R

C
H

E
T

T
A



CE
NN

IK
 S

AM
OC

HO
DÓ

W
 o

bo
wi

àz
uj

àc
y 

od
 1

 k
wi

et
ni

a 
20

04
 r.

 C
en

y 
z 1

5%
 u

pu
st

em
 d

la
 p

ra
co

wn
ik

ów
 s

pó
∏e

k 
Gr

up
y 

Fi
at

 w
 P

ol
sc

e,
 k

tó
rz

y 
m

og
à 

al
te

rn
at

yw
ni

e 
sk

or
zy

st
aç

 z 
op

cj
i 1

0%
 u

pu
st

u 
i d

ar
m

ow
eg

o 
pa

ki
et

u 
ub

ez
pi

ec
ze

ni
ow

eg
o.

 
W

a˝
ne

 w
 c

hw
ili

 o
dd

an
ia

 d
wu

m
ie

si
´c

zn
ik

a 
do

 d
ru

ku
. C

en
y 

do
ty

cz
à 

m
od

el
i w

 w
yk

on
an

iu
 s

ta
nd

ar
do

wy
m

 i 
sà

 c
en

am
i m

ak
sy

m
al

ny
m

i w
 s

ie
ci

 s
pr

ze
da

˝y
. P

rz
y 

za
ku

pi
e 

sa
m

oc
ho

dó
w 

z d
od

at
ko

wy
m

 w
yp

os
a˝

en
ie

m
 o

bo
wi

àz
uj

à 
do

p∏
at

y 
wg

 c
en

ni
ka

 o
pc

ji.

CENA CHARAKTERYSTYKA

ce
na

 (p
ln

)

po
je

m
no

Êç
 c

yl
in

dr
ów

 
cm

3

m
oc

 s
iln

ik
a 

KM

pr
´d

ko
Êç

 m
ak

sy
m

al
na

 
km

/h

zu
˝y

ci
e 

pa
liw

a
w

 c
yk

lu
 m

ie
sz

an
ym

 
l/1

00
 k

m
 

ro
dz

aj
 n

ad
w

oz
ia

ko
d

• 009 – ABS z∏ 1.955 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 2.975 • 028 – Elek trycz ny pod no Ênik szyb bocz nych przed. z∏ 595 • 030 – Szy by ater micz ne z∏ 255 • 082 – Przyst. pod ra dio z∏ 170 • 097 – Âwia t∏a
prze ciw m giel ne z∏ 425 • 112 – Wspo ma ga nie elektr. kie row ni cy 1.615 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 913,75 • 228 – Cen tral ny za mek z∏ 297,50 • 313 – Ra dio z od twa rza czem ka se to wym z∏ 1.105 • 363
– Szy by przy ciem nia ne z∏ 85 • 500 – Po dusz ka po wietrz na kie row cy z∏ 765 • 502 – Po dusz ka po wietrz na pa sa ̋e ra z∏ 935 • 927 – Ochron ne li stwy bocz ne z∏ 127,50

1.1 2-osobowy 23.290 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 287.970.2
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N

• 008 – Za mek centr. ster. pi lo tem z∏ 382,50 • 009 – ABS z∏ 1.700 • 025 – Kli ma ty za cja i filtr prze ciw py∏ ko wy z∏ 3.825 • 063 – Re gu la cja wys. kie row ni cy i siedz. kie row cy z∏ 467,50 • 082 – Przy sto -
sow. do mont. ra dia z∏ 170 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 425 • 104 – Os∏o na przestrz. ba ga ̋o wej z∏ 552,50 • 108 – Fel gi alu mi nio we 15” z∏ 850 • 149 – Âcia na od dzie la jà ca ka bi n´ z∏ 170 • 197
– Far tu chy prze ciwb∏. tyl ne z∏ 42,50 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 1.232,50 • 315 – Au to ra dio CD Extra se ria z∏ 1.275 • 428 – Elek trycz ny pod no Ênik szyb przed. + centr. za mek z∏ 1.020 • 431 – Fel gi
alum. + opo ny po sze rza ne z∏ 1.275 • 451 – Ra dio ma gne to fon ka se to wy z∏ 850 • 502 – Po dusz ka po wietrz na pa sa ̋e ra z∏ 850 • 524 – Za Êlep ka okien bocz. w ko lo rze sam. z∏ 467,50 • 526 – Za Êlep -
ka okien bocz. z∏ 212,50 • 876 – Zde rza ki w ko lo rze nadw. z∏ 510 • 878 – Ko∏ pa ki z∏ 85 • 927 – Li stwy ochr. drzwi z∏ 170

1.2 BZ 2-osobowy 31.365 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 288.010.1
1.3 JTD 2-osobowy 39.865 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 288.011.1
1.9 JTD 2-osobowy 41.310 1910 86 173 4,9 3-drzwiowy 288.017.1
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• 008 – Cen tral ny za mek z∏ 586,50 • 009 – ABS z czte re ma czuj ni ka mi z∏ 3.017,50 • 011 – Re gul. wys. kol. kie row. z∏ 297,50 • 025 – Kli mat. ma nu al na z∏ 4.165 • 041 – Elektr. reg. pod grzew. lu -
ster ka zew. z∏ 442 • 055 – Dod. drzwi bocz ne przes. z∏ 1.190 • 070 – Przy ciem nio ne szy by z∏ 170 • 072 – Przy stos. do mont. ra dia z∏ 170 • 082 – Przy stos. pod ra dio z∏ 399,50 • 097 – Âwia t∏a przed.
prze cim giel ne z∏ 552,50 • 139 – Krót kie prze∏. szkrzy ni bie gów z∏ 0 • 148 – Tyl na kla pa pod no sza na z∏ 357 • 193 – Nor ma emi sji spa lin z∏ 0 • 194 Kra ta za bezp. kie row c´ przed przem. si´ ∏a dun kiem
z∏ 340 • 195 – Ka na pa dziel. 1/3 – 3/3 z∏ (od 1 mar ca stan dard) z∏ 0 • 197 – Far tu chy prze ciw b∏ot ne tyl ne z∏ 51 • 201 – Ru cho ma, dziel. prze gro da do wys. pa sa bezp. z∏ 612 • 210 – La kier me tal.
z∏ 1.232,50 • 297 – Siedz. przed. pa sa˝. z re gul. z∏ 425 • 313 – Au to ra dio AM/FM z od twarz. ka set z∏ 1.317,50 • 352 – Ko rek wle wu pa li wa za my ka ny na klucz z∏ 102 • 360 – Pod wy˝sz. dach z∏ 3.485
• 428 – Elektr. opusz cza ne szy by (028) + centr. za mek (228) z∏ 1.275 • 453 – Ogrze wa ne siedz. kie row cy z∏ 467,50 • 502 – Po dusz ka pow. pa sa˝. z∏ 1.020 • 505 – Po dusz ki pow. bocz ne z∏ 1.147,50
• 508 – Sys te my wspom. przy par ko wa niu z∏ 850 • 519 – Tyl ne drzwi bocz ne, dwu skrzyd∏., asy metr., oszkl. z∏ 272 • 520 – Szy ba do drzwi bocz. przes. (do opt. 523) z∏ 127,50 • 523 – Drzwi bocz ne
przes. z∏ 997,50 • 547 – MP3 + ko men dy g∏o so we do GSM z∏ 1.105 • 564 – Au to ra dio z odtw. p∏yt kom pakt. z∏ 1.615 • 585 – Prze suw ny dach nad przestrz. za ∏a dow czà z∏ 1.317,50 • 621 – Sk∏a da -
ne siedz. pa sa˝. z opar ciem, po z∏o ̋e niu two rzà ce sto lik z∏ 399,50 • 627 – Siedz. kie row cy z pod ∏o kietn. (daw niej opcje 132 + 626) z∏ 382,50 • 748 – Far tu chy prze ciw b∏ot ne przed. z∏ 170 • 798 – Wy -
k∏adz. przestrz. ∏a dunk. z∏ 272 • 833 – Przyst. do te le fo nu z∏ 272 • 876 – Zde rza ki w kol. nadw. z∏ 425 • 878 – Ko∏ pa ki z∏ 85 • 903 – CON NECT NAV z∏ 6.630 • 904 – CON NECT NAV+ z∏ 8.500 • 943
– Zwi´ksz. ∏a down. 800 kg dla Car go i 735 kg dla Com bi z∏ 935 • 55D – KIT – Wer sja prze szklo na z∏ 1.105
* Com bi 5-miej sco wy VAN z ho mo lo ga cjà ci´ ̋a ro wà i po wy˝ szo nà ∏a dow no Êcià do 735 kg
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• 008 – Za mek centr. ster. pi lo tem z∏ 340 • 011 – Reg. wys. kie row ni cy z∏ 340 • 025 – Kli mat. ma nu al na z∏ 3.060 • 041 – Elektr. ster. lu ster ka z∏ 425 • 082 – In sta la cja ra dia z∏ 297,50 • 097 – Âwia -
t∏a prze ciw m giel ne z∏ 425 • 112 – Wpom. elektr. kie row ni cy z∏ 1.487,50 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 1.020 • 295 – Fo tel pa sa ̋e ra ze zin tegr. schow kiem z∏ 170 • 357 – Re lin gi da cho we z∏ 510 • 428
– Elektr. ster. szy by przed nie i cen tral ny za mek z∏ 850 • 451 – Zin te gro wa ne ra dio ka se to we z∏ 1.020 • 502 – Po dusz ka po wietrz na pa sa ̋e ra z∏ 935 • 508 – Czuj ni ki par ko wa nia z∏ 595 • 564 – Zin te -
gro wa ne ra dio z od twa rza czem CD z∏ 1.275 • 626 – Re gu la cja wy so ko Êci sie dze nia kie row cy z∏ 340 • 823 – Gniazd ko 12V z∏ 42,50 • 833 – In sta la cja do mon ta ̋u te le fo nu z∏ 255 • 876 – Zderz. w ko -
lo rze nadw. z∏ 510 • 927 – Ochron ne li stwy bocz ne z∏ 170 • 989 – Pa kiet dla pa là cych z∏ 85

1.1 2-osobowy 27.115 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 271.091.0

P
A
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D

A
 V

A
N

1.2 37.570 1242 65 142 7,7 3-drzwiowy 223.110.1
1.9 D 42.415 1910 63 138 7,9 3-drzwiowy 223.112.1
1.9 JTD 46.240 1910 100 165 6,7 3-drzwiowy 223.113.1
1.3 JTD 43.690 1248 70 142 5,7 3-drzwiowy 223.117.1
1.6 16V SX 44.030 1596 103 168 8,6 4-drzwiowy 223.311.1
1.9 JTD SX 48.705 1910 100 165 6,7 4-drzwiowy 223.313.1
1.3 JTD SX 46.155 1248 70 142 5,7 4-drzwiowy 223.317.1
COMBI 1.6 16V 45.135 1596 103 168 8,6 4-drzwiowy 223.611.1*
COMBI 1.9 D 46.155 1910 63 141 7,7 4-drzwiowy 223.612.1*
COMBI 1.9 JTD 50.065 1910 100 168 6,4 4-drzwiowy 223.613.1*
COMBI 1.3 JTD 47.515 1248 70 142 5,8 4-drzwiowy 223.617.1*
1.2 SER SPECJ. – BUSINESS (OPT 973) 34.680 1242 65 142 7,5 3-drzwiowy 223.110.1

D
U

C
A

T
O FURGON

2.0 BZ 11Q KRÓTKI 2.85m 61.540 1998 110 144 13,0 4-drzwiowy 244.3L1.0
2.0 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 65.365 1997 84 136 13,0 4-drzwiowy 244.3L2.0
2.3 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 69.445 2286 110 149 13,0 4-drzwiowy 244.3L3.0
2.0 JTD 11Q ÂREDNI 3.2m 68.170 1997 84 136 9,0 4-drzwiowy 244.4L2.0
2.3 JTD 11Q ÂREDNI 3.2m 71.995 2286 110 149 7,8 4-drzwiowy 244.4L3.0
2.0 JTD 11Q P. DACH ÂR. 3.2m 70.890 1997 84 130 9,0 4-drzwiowy 244.4G2.0
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• 007 – Aut. skrz. bieg. z∏ 10.625 • 008 – Ster. zdalne otw./zam. z∏ 425 • 015 – ASR z∏ 680 • 016 – ABS z∏ 2.210 • 025 – Klimat. man. z∏ 4.420 • 025 – Klimat. man. dla wersji osob. (025+204)
z∏ 8.840 • 028 – Elektr. podn. szyb drzwi przed. z∏ 680 • 029 – Szyba tylna ogrzew. z∏ 510 • 030 – Szyby aterm. z∏ 297,50 • 033 – Wskaê. poz. oleju silnik. z∏ 170 • 036 – Zwi´kszony rozstaw lus-
terek (2509 mm) z∏ 170 • 041 – Boczne lusterka reg. elektr. i podgrz. z∏ 765 • 042 – Zwi´kszony rozstaw lusterek (2657 mm) z∏ 212,50 • 50B – Klimatyzacja do wer. Minibus z∏ 13.260 • 50E
– Siedzenie CARTER z∏ 170 • 055 – Drzwi boczne przes. po stronie kier. z∏ 1.105 • 062 – Zawieszenie tylne ze wzmocnionymi resorami z∏ 552,50 • 065 – Wzmocniony alternator z∏ 0 • 077 – Zaw.
tylne z podwójnymi resorami z∏ 680 • 081 – Przyst. do mont. dodatk. akumul. + skrzynka na bezp. z∏ 212,50 • 082 – Ins. do radia (kable+antena+g∏oÊniki) z∏ 306 • 089 – Alternator wzmoc. + HEAT
FLANGE z∏ 595 • 097 – Âwiat∏a przed. przeciwmg. z∏ 535,50 • 102 – Sprysk. refl. z∏ 535,50 • 108 – Felgi alum. 15” z∏ 2.082,50 • 133 – Autonom. ogrz. WEBASTO (automat.) z∏ 2.210 • 141 – Opony
wzmoc. (do trans. ci´˝k.) z∏ 382,50 • 143 – Opony do CAMPING CAR z∏ 680 • 168 – Nadkola/fartuchy przeciwb∏otne tylne luzem (CABINATO) z∏ 0 • 169 – Red. biegów z∏ 6.885 • 197 – Fart. przeci-
wb∏. tylne 42,50 • 200 – Dod. ogrz. z∏ 807,50 • 204 – Dod. klim. z∏ 4.420 • 205 – Auton. ogrz. WEBESTO z programat. z∏ 3.060 • 208 – Felgi alum. 16” z∏ 2.252,50 • 210 – Lakier metal. z∏ 1.232,50
• 213 – Autoalarm wolum. z∏ 1.020 • 245 – Sterow. radiem w kierownicy z∏ 348,50 • 274 – Dwupunktowe pasy bezp. (Minibus 14+1os.) z∏ 0 • 282 – Przegroda van N1 do Combinato z∏ 0 • 288
– Skrz. do Cabinato (wersja pick-up) z∏ 5.695 • 292 – Kabina bez tylnej Êciany z ca∏. wyp. p∏ytà pod∏og. z∏ 0 • 297 – Pojed. siedz. pasa˝era z reg. podparcia i pod∏okietnikiem z∏ 255 • 309 – Wy∏. akum.
z∏ 629 • 316 – Kamera do widoku wst. z∏ 1.402,50 • 358 – Cow Bar (orurowanie ochronne) z∏ 510 • 360 – Podw. dach z∏ 2.550 • 381 – Zabez. przest. ∏ad. z∏ 1.360 • 414 – Autoradio HIGH
z∏ 1.317,50 • 416 – Cruise control z∏ 1.105 • 428 – Elektr. podn. szyb + centr. zamek z∏ 1.105 • 451 – Autoradio podst. z∏ 1.062,50 • 453 – Podg. siedz. kier. 391 • 465 – Lodówka z∏ 1.232,50
• 467 – Dod. schow. pom. siedz. kier. i pas. z∏ 433,50 • 475 – Uchwyt na drab. i os∏. szyb tyl. z∏ 382,50 • 502 – Poduszka pow. pasa˝erów z∏ 1.105 • 505 – Bocz. pod. pow. (w siedzeniach) z∏ 1.105
• 508 – Syst. wsp. przy park. (czujnik + syg. akust.) z∏ 807,50 • 519 – Tylne oszklone drzwi duskrzyd∏owe z∏ 170 • 520 – Drzwi bocz. przes. i oszkl. po str. pasa˝. z∏ 187 • 526 – Wyp. okien bocz.
z∏ 187 • 553 – Chow. stopieƒ dla pr. drzwi bocz. przes. z∏ 1.700 • 619 – Drzwi tylne otw. pod kàtem 2700 z∏ 765 • 633 – Szyby bocz. przesuwne (3 rzàd) z∏ 680 • 640 – Siedz. kier. amort. z∏ 1.700
• 644 – Szyby bocz. przesuwne (2 rzàd) z∏ 340 • 650 – Tachograf z∏ 2.210 • 727 – Tapicerka Extraseria (sztuczna skóra) z∏ 0 • 728 – Tapicerka welurowa z∏ 425 • 743 – Kabina bez tylnej Êciany z∏ 0
• 745 – Belka tylna + kosz na ko∏o zapasowe z∏ 0 • 747 – Fart. przeciwb∏ot. przed. z∏ 153 • 782 – Akum. wzm. z∏ 85 • 802 – Lakier Extraseria do zamów. flotowych z∏ 850 • 823 – Gniazdo 12V
w przest. ∏ad. z∏ 42,50 • 833 – Inst. pod tel. kom. z∏ 170 • 839 – Kieszeƒ po str. pas. z∏ 42,50 • 845 – Zam. schow. w des. rozdz. z∏ 85 • 878 – Ko∏paki z∏ 153 • 903 – Syst. teleinfo. z nawigatorem
piktogramowym (L3) z∏ 6.630 • 904 – Syst. teleinfo. z nawigatorem kartograficznym (L4) z∏ 8.500 • 916 – Ogranicznik przes. z∏ 127,50 • 939 – Blokada dyfer. z∏ 2.550 • 965 – 3 rzàd siedz. z poch.
oparciem z∏ 1.700 • 983 – Drà˝ek stabilizujàcy z∏ 170
N1 - kombi z homologacjà pojazdu ci´˝arowego
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2.3 JTD 11Q P. DACH ÂR. 3.2m 74.715 2286 110 147 8,3 4-drzwiowy 244.4G3.0
2.0 BZ 15Q ÂREDNI 3.2m 66.470 1998 110 144 13,0 4-drzwiowy 244.4L1.0
2.0 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 70.295 1997 84 136 9,0 4-drzwiowy 244.4L2.0
2.3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 74.120 2286 110 149 7,8 4-drzwiowy 244.4L3.0
2.0 BZ 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 69.190 1998 110 144 13,0 4-drzwiowy 244.4G1.0
2.0 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 73.015 1997 84 130 9,0 4-drzwiowy 244.4G2.0
2.3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 76.840 2286 110 147 8,3 4-drzwiowy 244.4G3.0
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 79.390 2800 127 150 9,8 4-drzwiowy 245.4G5.0
2.0 BZ 15Q P. DACH D¸UGI 3.7m 71.740 1998 110 140 13,0 4-drzwiowy 244.5G1.0
2.3 JTD 15Q P. DACH D¸UGI 3.7m 79.390 2286 110 145 8,3 4-drzwiowy 244.5G3.0
2.8 JTD 15Q P. DACH D¸UGI 3.7m 81.940 2800 127 150 9,6 4-drzwiowy 244.5G5.0
2.3 JTD MAXI P. DACH ÂR. 3.2m 81.005 2286 110 143 8,6 4-drzwiowy 245.4G3.0
2.8 JTD MAXI P. DACH ÂR. 3.2m 82.790 2800 127 150 9,6 4-drzwiowy 245.4G5.0
2.3 JTD MAXI P. DACH D¸UGI 3.7m 83.555 2286 110 145 8,4 4-drzwiowy 245.5G3.0
2.8 JTD MAXI P. DACH D¸UGI 3.7m 84.830 2800 127 150 9,6 4-drzwiowy 245.5G5.0
KABINOWY

2.0 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 59.075 1997 84 128 8,7 2-drzwiowy 243.3C2.0
2.0 JTD 11Q ÂREDNI 3.2m 61.625 1997 84 128 8,7 2-drzwiowy 243.4C2.0
2.0 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 64.515 1997 84 128 9,0 2-drzwiowy 244.4C2.0
2.3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 68.340 2286 110 145 7,8 2-drzwiowy 244.4C3.0
2.3 JTD MAXI KRÓTKI 2.85m 67.235 2286 110 143 7,8 2-drzwiowy 245.3C3.0
2.8 JTD MAXI ÂREDNI 3.2m 72.335 2800 129 148 9,6 2-drzwiowy 245.4C5.0
2.3 JTD MAXI D¸UGI 3.7m 72.505 2286 110 143 8,1 2-drzwiowy 245.5C3.0
2.8 JTD MAXI D¸UGI 3.7m 74.885 2800 127 148 9,6 2-drzwiowy 245.5C5.0
2.8 JTD P. KABINA MAXI D¸UGI 3.7m 77.860 2800 127 148 9,6 2-drzwiowy 245.5D5.0
2.8 JTD MAXI PRZED¸U˚. 4.05m 76.670 2800 127 148 9,6 2-drzwiowy 245.6C5.0
OSOBOWY/AMBULANS

2.3 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 8/9 os. 85.680 2286 110 149 8,1 4-drzwiowy 243.3P4.0
2.8 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 8/9 os. 88.910 2800 127 152 9,6 4-drzwiowy 243.3P6.0
2.3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 8/9 os. 95.795 2286 110 147 8,4 4-drzwiowy 244.4Q4.0
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 8/9 os. 98.345 2800 127 150 9,8 4-drzwiowy 244.4Q6.0
2.8 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 78.965 2800 127 150 9,6 4-drzwiowy 244.4Y6.0
2.0 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 5/6 os. N1 70.890 1997 84 136 8,7 4-drzwiowy 243.372.0
2.3 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 5/6 os. N1 74.715 2286 110 149 7,8 4-drzwiowy 243.374.0
2.8 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 5/6 os. N1 77.095 2800 127 152 9,3 4-drzwiowy 243.376.0
2.3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. N1 81.600 2286 110 149 7,8 4-drzwiowy 244.474.0
2.8 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. N1 84.150 2800 127 152 9,3 4-drzwiowy 244.476.0
2.3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os. N1 84.320 2286 110 149 7,8 4-drzwiowy 244.484.0
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os. N1 86.870 2800 127 152 9,3 4-drzwiowy 244.486.0
2.3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. 81.600 2286 110 149 7,8 4-drzwiowy 244.4K4.0
2.8 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. 84.150 2800 127 150 9,5 4-drzwiowy 244.4K6.0
2.3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os. 84.320 2286 110 147 8,1 4-drzwiowy 244.4J4.0
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os. 86.870 2800 127 152 9,6 4-drzwiowy 244.4J6.0
2.8 JTD MAXI 3.7m* 104.975 2800 127 150 9,2 4-drzwiowy 245.5M6.0 
4 x 4

2.8 JTD KRÓTKI 2.85m 104.465 2800 127 152 9,6 4-drzwiowy 247.3L5.0
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 4x4 3.2m 109.735 2800 127 152 9,8 4-drzwiowy 245.4G6.0
2.8 JTD PRZESZKL. P. DACH ÂR. 3.2m 111.435 2800 127 152 9,8 4-drzwiowy 247.4H6.0
SERIA SPECJALNA – BUSINESS (OPT 973)

2.0 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 59.415 1997 84 136 13,0 4-drzwiowy 243.3L2.0
* 13+1 miejsc (14+1 miejsc z OPT 274 lub 293); (15+1 miejsc z OPT 274 i 293)
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• 025 – Kli ma ty za cja z∏ 3.825 • 041 – Lu ster ka zewn. elektr. ust. i pod grz. z∏ 442 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 476 • 102 – Sprysk. refl. z∏ 680 • 140 – Au tom. kli mat. z∏ 4.675 • 241 – La kier
met. z∏ 935 • 245 – Przy ci ski ster. ra diem na kier. z∏ 765 • 273 – Ka na pa tyl na trzy miej sco wa z∏ 0 • 320 – Ko ∏o kier. i ga∏ ka dêwi gni zm. bie gów w skó rze z∏ 425 • 347 – Czuj nik desz czu z∏ 510 • 384
– Czuj nik za pa chów (AQS) z∏ 595 • 385 – Czuj nik za par. szyb z∏ 595 • 392 – Sys tem stab. to ru jaz dy ESP z∏ 2.040 • 40Y – Reg. l´dê. fo te la kier. z∏ 127,50 • 400 – Elektr. otwier. szkla ny dach Sky win -
dow z∏ 2.550 • 416 – Tem po mat z∏ 1.020 • 431 – Ko ∏a ze stop. lek kich + opo ny posz. Extra Se rie1 z∏ 1.445 • 432 – Ko ∏a ze stop. lek kich + opo ny posz. Extra Se rie2 z∏ 1.700 • 505 – Bocz. pod.
pow. z∏ 1.190 • 508 – Czuj. par ko wa nia z∏ 595 • 563 – Zmien. CD w ba ga˝. z∏ 1.870 • 564 – Ra dio odtw. CD z∏ 1.530 • 58B – La kier opa li zu jà cy z∏ 595 • 631 – Uchwy ty tyl ne fot. dla dzie ci ISO FIX 
z∏ 170 • 717 – Ra dio odtw. CD MP3 z∏ 1.445 • 718 – Sys tem au dio Hi Fi Bo se z∏ 2.975 • 727 – Ta pi cer ka Al can ta ra z∏ 1.360 • 728 – Ta pi cer ka Mi cro fi bra Ma dras z∏ 1.190 • 802 – La kier Extra se rie
(koÊç s∏o nio wa pa stel) z∏ 510 • 803 – Ma ∏e ko ∏o za pa so we z∏ 127,50 • 927 – Li stwy prze ciw u de rze nio we z∏ 170 • 989 – Kit dla pa là cych z∏ 170

1.2 8V 41.140 1242 60 KM 155 5,7 3-drzwiowy 101.030.0
1.3 JTD 50.830 1248 70 KM 164 4,5 3-drzwiowy 101.031.0
1.2 8V ARGENTO 43.265 1242 60 KM 155 5,7 3-drzwiowy 101.230.0
1.4 16V ARGENTO 46.580 1368 95 KM 178 6,1 3-drzwiowy 101.233.0
1.3 JTD ARGENTO 52.955 1248 70 KM 164 4,5 3-drzwiowy 101.231.0
1.4 16V PLATINO 52.700 1368 95 KM 178 6,1 3-drzwiowy 101.333.0
1.3 JTD PLATINO 59.075 1248 70 KM 164 4,5 3-drzwiowy 101.331.0

LYBRA 1.6 LS PLUS 78.115 1581 103 185 8,4 4-drzwiowy 109.321.1
LYBRA 1.8 LS PLUS 79.985 1747 130 201 8,3 4-drzwiowy 109.322.1
LYBRA 1.9 JTD LS PLUS 87.975 1910 115 187 5,9 4-drzwiowy 109.337.1
LYBRA 2.0 EMBLEMA 94.350 1998 150 210 9,8 4-drzwiowy 109.225.1
LYBRA 1.9 JTD EMBLEMA 100.470 1910 115 190 5,9 4-drzwiowy 109.295.1
LYBRA 2.4 JTD EMBLEMA 116.110 2387 150 212 6,6 4-drzwiowy 109.255.1
SW 1.6 LS PLUS 80.325 1581 103 185 8,6 5-drzwiowy 109.661.1
SW 1.8 LS PLUS 82.195 1747 130 201 8,7 5-drzwiowy 109.662.1
SW 1.9 JTD LS PLUS 90.185 1910 115 187 6,1 5-drzwiowy 109.677.1
SW 2.0 EMBLEMA 96.560 1998 150 210 10,0 5-drzwiowy 109.825.1
SW 1.9 JTD EMBLEMA 102.680 1910 115 187 6,1 5-drzwiowy 109.895.1
SW 2.4 JTD EMBLEMA 118.320 2387 150 212 6,8 5-drzwiowy 109.855.1
VAN SW 1.8 LX* 86.530 1747 130 201 8,7 5-drzwiowy 109.862.1
VAN SW 2.0 LX* 90.865 1998 150 210 10,0 5-drzwiowy 109.865.1
VAN SW 1.9 JTD LX* 91.885 1910 115 190 6,1 5-drzwiowy 109.877.1
VAN SW 2.4 LX* 106.760 2387 150 214 6,8 5-drzwiowy 109.888.1

• 006 – Tyl ne zaw. sa mo poz. Ni vo mat (Ly bra SW) z∏ 1.700 • 030 – Szy by aterm. z∏ 0 • 070 – Tyl ne szy by przy ciem. z∏ 425 • 102 – Spry ski wa cze refl. z∏ 765 • 108 – Ko ∏a ze sto pów lek kich z∏ 1.275
• 117 – Re lin gi da cho we (Ly bra SW) z∏ 1.020 • 140 – Au tom. kli mat. z∏ 2.805 • 195 – Tyl ne siedz. dziel. (se dan) z∏ 680 • 205 – Dod. ogrzew. We ba sto z∏ 2.295 • 211 – Ta pic. skórz. z∏ 6.375 • 213
– Alarm z czujn. podn. z∏ 1.360 • 230 – Refl. ksen. z∏ 3.740 • 241 – La kier me tal. z∏ 1.700 • 303 – Ster. ra dio od. na kier. z∏ 510 • 347 – Czuj. desz czu reg. szyb koÊç pra cy wy cier. z∏ 510 • 351 – Na -
wi ga cja sat. + te le fon GSM wbud. w de sk´ rozdz. z∏ 8.075 • 381 – Siat ka rozdz. cz´Êç pa sa˝. od ba ga˝. (Ly bra SW) z∏ 552,50 • 385 – Czuj nik za par. szyb z∏ 510 • 392 – ESP – sys tem sta bi li za cji to -
ru jaz dy z∏ 2.550 • 400 – Prze szkl. dach otwie ra ny elektr. z∏ 2.890 • 410 – Wewn. lu ster ko au tom. przy ciemn. z∏ 425 • 416 – Tem po mat z∏ 1.360 • 431 – Fel gi alum. + po sze rzo ne opo ny 205/60
R15 z∏ 2.040 • 441 – Lu ster ka bocz ne sk∏a da ne elektr. z∏ 595 • 452 – Fo te le przed nie pod grz. elektr. z∏ 850 • 501 – Pa mi´ç ustaw. fo te la kie row cy i lu ste rek z∏ 6.205 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.530
• 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.530• 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.530 • 549
– Ma pa Da nii z∏ 1.530 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.530 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.870 • 631 – Uchwy ty fo te li ka dla dzie ci ISO FIX z∏ 102 • 718 – Sys tem au dio Hi -Fi BO SE z∏ 2.380 • 728 – Ta pi -
cer ka Extra se rie 1** z∏ 2.125 • 802 – La kier dwu kol. z∏ 1.955 • 833 – Gniaz do ra dio tel. z∏ 416,50 • 980 – Ko ∏o za pa so we pe∏ no wy mia ro we z∏ 170 • 982 – Ko ∏o zap. z fel gà alum. z∏ 510 • 991 – Ko -
∏o zap. z fel gà alum. + posz. opo na z∏ 595
* po sia da ho mo lo ga cj´ ci´ ̋a ro wà         ** chwi lo wo nie do st´p ne dla wer sji Em ble ma Do ma wia nie opcji dla wer sji LX SW Van jest nie mo˝ li we, za wy jàt kiem opcji 241

L
A

N
C

IA
 L

Y
B

R
A

• 070 – Przy ciem nia ne tyl ne szy by bocz ne z∏ 850 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 1.020 • 103 – Os∏o na tyl na ste ro wa na elek trycz nie z∏ 1.530 • 108 – Ko ∏a ze sto pu 215/60/16”, styl ele ganc ki
z∏ 1.530 • 205 – Do dat ko we ogrze wa nie pro gra mo wa ne, zdal nie ste ro wa ne* z∏ 4.675 • 223 – Za bez pie cze nie prze ciw kra dzie ̋o we wo lu me trycz ne, z czuj ni kiem pod no sze nia i alar mem z∏ 2.040 • 241
– La kier me ta li zo wa ny z∏ 2.125 • 291 – Po kro wiec na nar ty z∏ 680 • 317 – Te le wi zor z wy ko rzy sta niem wy Êwie tla cza CON NECT z∏ 5.525 • 356 – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.785 • 368 – Ogrze wa nie fo te li tyl -
nych z∏ 2.125 • 386 – Dy na micz ny sys tem na wi ga cji z∏ 5.550 • 400 – Dach otwie ra ny z ogni wa mi s∏o necz ny mi z∏ 5.950 • 412 – Cru ise con trol ada pta cyj ny* z∏ 5.950 • 435 – Ko ∏a ze sto pu 225/55/17”,
styl spor to wy z∏ 2.550 • 452 – Ogrze wa nie fo te li przed nich z∏ 2.125 • 496 – S∏u chaw ka te le fo nu z kla wia tu rà i wy Êwie tla czem z∏ 1.275 • 4G8 – Ba ga˝ nik z oprzy rzà do wa niem (gniazd ko 12V, siat ka)
z∏ 510 • 501 – Pa mi´ç usta wieƒ i ogrze wa nie fo te li przed nich z∏ 5.950 • 503 – Pa nel ste ro wa nia kli ma ty za cjà dla pa sa ̋e rów z ty ∏u z∏ 1.360 • 508 – Czuj ni ki par kin go we przed nie/tyl ne z∏ 2.550 • 525
– Lu ster ka we wn´trz ne/ze wn´trz ne elek tro chro ma tycz ne z∏ 1.870 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.785 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.785 • 534 – Fo te le przed nie Com fort z∏ 17.425 • 535 – Fo te le tyl ne Com -
fort z∏ 12.325 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.785 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.785 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.785 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.785 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.785 • 560 – Szy by an tyw ∏a -
ma nio we z∏ 2.550 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.870 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.785 • 579 – PAS SI VE EN TRY I KEY/LESS GO z∏ 1.870 • 718 – Sys tem Hi -Fi BO SE z∏ 4.250 • 732 – Ta pi cer ka skó rza -
na Po ltro na Frau z∏ 11.900
* – opcja chwi lo wo nie do st´p na dla opcji 3.2 A/T A/T – tyl ko z au to ma tycz nà skrzy nià bie gów

2.0 TURBO 20V EXECUTIVE 6M 159.290 1998 185 224 11,1 4-drzwiowy 115.368.0
2.4 20V EMBLEMA A/T 196.690 2446 170 217 10,9 4-drzwiowy 115.474.0
2.4 JTD 20V EXECUTIVE 180.540 2387 110 206 8,2 4-drzwiowy 115.363.0
2.4 JTD 10V EMBLEMA A/T 203.490 2387 110 206 8,2 4-drzwiowy 115.473.0
3.2 V6 EMBLEMA A/T 207.740 3179 230 240 14,9 4-drzwiowy 115.472.0
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147 1.6 TS IMPRESSION 52.275 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.531.0
147 1.6 TS PROGRESSION 56.695 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.031.0
147 1.6 TS DISTINCTIVE 61.625 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.231.0
147 1.6 TS DISTINCTIVE 64.175 1598 120 195 8,2 3-drzwiowy 190.431.0
147 2.0 TS DISTINCTIVE 74.715 1970 150 208 8,9 3-drzwiowy 190.335.0
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE 80.580 1970 150 208 8,9 3-drzwiowy 190.835.0
147 1.9 JTD IMPRESSION 62.050 1910 100 183 5,8 3-drzwiowy 190.533.0
147 1.9 JTD PROGRESSION 68.425 1910 115 191 5,8 3-drzwiowy 190.134.0
147 1.9 JTD DISTINCTIVE 72.675 1910 115 191 5,8 3-drzwiowy 190.434.0
147 1.9 JTD 16V PROGRESSION 71.400 1910 140 206 5,9 3-drzwiowy 190.136.0
147 1.9 JTD 16V DISTINCTIVE 75.650 1910 140 206 5,9 3-drzwiowy 190.436.0
147 1.6 TS IMPRESSION 53.975 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.551.0
147 1.6 TS PROGRESSION 58.395 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.051.0
147 1.6 TS DISTINCTIVE 63.325 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.251.0
147 1.6 TS DISTINCTIVE 65.875 1598 120 195 8,2 5-drzwiowy 190.451.0
147 2.0 TS DISTINCTIVE 76.415 1970 150 208 8,9 5-drzwiowy 190.355.0
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE 82.280 1970 150 208 8,9 5-drzwiowy 190.855.0
147 1.9 JTD IMPRESSION 63.750 1910 100 183 5,8 5-drzwiowy 190.553.0
147 1.9 JTD PROGRESSION 70.125 1910 115 191 5,8 5-drzwiowy 190.154.0
147 1.9 JTD DISTINCTIVE 74.375 1910 115 191 5,8 5-drzwiowy 190.454.0
147 1.9 JTD 16V PROGRESSION 73.100 1910 140 206 5,9 5-drzwiowy 190.156.0
147 1.9 JTD 16V DISTINCTIVE 77.350 1910 140 206 5,9 5-drzwiowy 190.456.0

• 015 – ASR z∏ 850 • 025 – Kli ma ty za cja ma nu al na z∏ 4.675 • 058 – Pa kiet Ti dla wer sji Pro gres sion z∏ 10.800 / Pa kiet Ti dla wer sji Di stinc ti ve z∏ 8.415 • 082 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u ra dia
z∏ 425 • 205 – Ogrze wa nie do dat ko we (tyl ko JTD) z∏ 850 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.530 • 211 – Ta pi cer ka skó rza na z∏ 3.825 • 213 – Alarm z∏ 1.275 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 2.380
• 270 – La kier per ∏o wy z∏ 6.375 • 277 – Con nect Nav z∏ 6.800 • 302 – G∏o Êni ki wy so ko to no we tyl ne z∏ 255 • 303 – Przy ci ski ste ru jà ce ra diem w kie row ni cy z∏ 510 • 320 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmi-
a ny bie gów ob szy ta skó rà z∏ 510 • 321 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia ny bie gów wy koƒ czo na drew nem z∏ 765 • 51Y – Pa kiet Kom fort z∏ 595 • 56B – Pa kiet Zi mo wy z∏ 1.530 • 392 – VDC dla wer -
sji 190.136/ 436/156/456 z∏ 1.615 dla wer sji 190.431/134/434/451/154/454 z∏ 2.465 • 400 – Dach otwie ra ny elek trycz nie z∏ 2.550 • 415 – Fel gi alu mi nio we Sport 15” opo ny 195/60/15” dla wer -
sji 190.031/ 051/134/154/136/156 z∏ 1.870 dla wer sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 oraz wer sji 190.335/355/835/855 – bez do p∏a ty • 416 – Tem po mat (dost. tyl ko dla wer. Di stinc ti -
ve) z∏ 850 • 431 – Fel gi alu mi nio we Ele gant 15” opo ny 195/60/15” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 1.870 dla wer sji 190.335/190.355 – bez do p∏a ty • 432 – Fel gi
alu mi nio we Sport 16” opo ny 205/55/16” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 2.550 dla wer sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 850 dla wer sji 190.335/355
– bez do p∏a ty • 433 – Fel gi alu mi nio we Se le spe ed 17” opo ny 215/45/17” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 2.975 dla wer sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456
z∏ 2.125 dla wer sji 190.335/355/835/855 z∏ 1.700 • 435 – Fel gi alu mi nio we Ele gant 16” opo ny 205/55/16” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 2.550 dla wer -
sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 850 • 439 – Fel gi alu mi nio we Su per sport 17” opo ny 215/45/17” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 2.975 dla wer -
sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 2.125 dla wer sji 190.335/355/835/855 z∏ 1.700 • 451 – Ra dio z od twa rza czem CC dla wer sji Di stinc ti ve – bez do p∏a ty, dla wer sji 190.531/551/533/553
z∏ 1.275 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.275 • 564 – Ra dio z od twa rza czem CD z∏ 510, dla wer sji 190.531/551/533/553 z∏ 1.785 • 709 – Przy ci ski w kie row ni cy ste ru jà ce te le fo nem z∏ 680 • 711 – Mo -
du∏ ob s∏u gi g∏o so wej te le fo nu z Vo ice Me mo z∏ 425 • 712 – Con nect Nav+ z∏ 7.650 • 718 – BO SE Sys tem z∏ 2.210 • 732 – Fo te le spor to we, skó rza ne z∏ 4.250 • 740 – Pa kiet Kli ma ty za cja z∏ 1.105
• 833 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu ko mór ko we go z∏ 680 • 980 – Ko ∏o za pa so we pe∏ no wy mia ro we z∏ 170 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530 • 537 – Ma pa Fran -
cji z∏ 1.530 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.530• 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.530
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• 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.530 • 211 – Ta pi cer ka skó rza na z∏ 3.825 • 213 – Alarm z∏ 1.275 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 1.870 • 270 – La kier per ∏o wy z∏ 6.375 • 277 – Con nect Nav 
z∏ 6.800 • 56A – Pa kiet Kom fort z∏ 595 • 56B – Pa kiet Zi mo wy z∏ 1.020 • 400 – Dach otwie ra ny elek trycz nie z∏ 2.550 • 499 – Ze staw do na pra wy opon – bez do p∏a ty • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.275 
• 709 – Przy ci ski w kie row ni cy ste ru jà ce te le fo nem z∏ 680 • 711 – Mo du∏ ob s∏u gi g∏o so wej te le fo nu z Vo ice Me mo z∏ 425 • 712 – Con nect Nav+ z∏ 7.650 • 718 – BO SE Sys tem z∏ 2.210 • 740 – Pa -
kiet Kli ma ty za cja z∏ 1.105 • 833 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu ko mór ko we go z∏ 680 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.530 • 538
– Ma pa Bel gii z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.530• 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.530
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147 GTA 121.465 3179 250 246 12,1 3-drzwiowy 190.638.0
147 GTA SELESPEED 129.965 3179 250 246 12,1 3-drzwiowy 190.938.0

2.0 16V EXECUTIVE 110.415 1997 136 185 9,1 5-drzwiowy 180.311.0
2.0 JTD 16V EXECUTIVE 118.915 1997 109 174 7,2 5-drzwiowy 180.315.0
2.0 JTD 16V EMBLEMA A/T 129.965 1997 107 167 8 5-drzwiowy 180.445.0
2.2 JTD 16V EMBLEMA 6 biegów 145.265 2179 128 182 7,3 5-drzwiowy 180.457.0
3.0 24V EMBLEMA A/T 159.715 2946 204 205 11,5 5-drzwiowy 180.443.0
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• 064 – Su per blo ka da z∏ 425 • 087 – 7 miejsc z∏ 2.975 • 103 – Za s∏o na prze ciw s∏o necz na na tyl nych drzwiach bag. z∏ 510 • 119 – Przed nie fo te le pod grzew., fo tel kier. z pa mi´ cià z∏ 3.570 • 210
– La kier me ta li zo wa ny z∏ 2.125 • 211 – Skó rza na ta pi cer ka + ob ro to we sie dze nia pod grze wa ne z∏ 5.525 • 224 – Su per blo ka da + sys tem an ty na pa do wy z∏ 1.275 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 2.720
• 359 – Re lin gi da cho we z∏ 1.020 • 365 – Czuj nik nis. ci Ênie nia w opo nach z∏ 595 • 381 – Za bez pie cze nie prze strze ni ba ga˝. z∏ 595 • 433 – Fel gi alu mi no we 16” z∏ 2.380 • 452 – Przed nie fo te le pod -
grze wa ne z∏ 1.020 • 460 – 6 miejsc z∏ 2.210 • 493 – Elek trycz nie prze su wa ne drzwi bocz ne z∏ 3.230 • 565 – Zmie niar ka CD z∏ 1.700 • 628 – Po trój ne elek trycz ne okno da cho we z∏ 4.675 • 40F – Pa -
kiet skó rza no -elek trycz ny z∏ 8.075
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CENA CHARAKTERYSTYKA
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1.6 TS IMPRESSION 67.150 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.721.2
1.6 TS PROGRESSION 73.865 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.621.2
1.8 TS IMPRESSION 69.190 1747 140 208 8,6 5-drzwiowy 116.773.2
1.8 TS PROGRESSION 75.905 1747 140 208 8,6 5-drzwiowy 116.723.2
2.0 JTS PROGRESSION 81.005 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.675.2
2.0 JTS DISTINCTIVE 92.055 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.175.2
2.0 JTS SELESPEED PROGRESSION 84.830 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.674.2
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE 95.880 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.174.2
2.5 V6 DISTINCTIVE 114.495 2492 192 230 11,8 5-drzwiowy 116.929.2
2.5 V6 Q-SYSTEM DISTINCTIVE 120.445 2492 192 227 11,9 5-drzwiowy 116.939.2
1.9 JTD IMPRESSION 72.250 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.746.2
1.9 JTD PROGRESSION 78.965 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.646.2
1.9 JTD DISTINCTIVE 90.015 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.686.2
1.9 JTD 16V IMPRESSION 75.650 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.756.2
1.9 JTD 16V PROGRESSION 82.365 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.846.2
1.9 JTD 16V DISTINCTIVE 93.415 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.886.2
2.4 JTD 20V PROGRESSION 100.895 2387 150 212 6,7 5-drzwiowy 116.657.2
2.4 JTD 20V DISTINCTIVE 111.945 2387 150 212 6,7 5-drzwiowy 116.847.2

1.6 TS IMPRESSION 63.750 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.121.2
1.6 TS PROGRESSION 70.465 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.221.2
1.8 TS IMPRESSION 65.790 1747 140 208 8,5 4-drzwiowy 116.123.2
1.8 TS PROGRESSION 72.505 1747 140 208 8,5 4-drzwiowy 116.223.2
2.0 JTS PROGRESSION 77.605 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.375.2
2.0 JTS DISTINCTIVE 88.655 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.075.2
2.0 JTS SELESPEED PROGRESSION 81.430 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.374.2
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE 92.480 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.074.2
2.5 V6 DISTINCTIVE 111.095 2492 192 230 11,8 4-drzwiowy 116.429.2
2.5 V6 Q-SYSTEM DISTINCTIVE 117.045 2492 192 227 11,9 4-drzwiowy 116.439.2
1.9 JTD IMPRESSION 68.850 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.146.2
1.9 JTD PROGRESSION 75.565 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.246.2
1.9 JTD DISTINCTIVE 86.615 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.286.2
1.9 JTD 16V IMPRESSION 72.250 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.156.2
1.9 JTD 16V PROGRESSION 78.965 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.546.2
1.9 JTD 16V DISTINCTIVE 90.015 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.586.2
2.4 JTD 20V PROGRESSION 97.495 2387 150 212 6,6 4-drzwiowy 116.257.2
2.4 JTD 20V DISTINCTIVE 108.545 2387 150 212 6,6 4-drzwiowy 116.457.2
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• Pa kiet Im pres sion I (opcje 097, 320, 564) z∏ 2.337,50 • Pa kiet Im pres sion II (opcje 320, 431, 890) z∏ 2.337,50 • Pa kiet Pro gres sion (opcje 245, 421) z∏ 2.337,50 • 023 – Elek trycz ne pod no Êni -
ki szyb tyl nych z∏ 765 • 058 – Pa kiet Ti (dla wer sji Pro gres sion) z∏ 8.500/Pa kiet Ti (dla wer sji Di stinc ti ve) z∏ 4.250 • 075 – Tyl ne za wie sze nie NI VO MAT z∏ 1.360 • 082 – Przy sto so wa nie do mont. ra dia
z∏ 425 • 097 – Re flekt. prze ciw m giel ne z∏ 595 • 102 – Spry ski wa cze re flek to rów z∏ 595 • 104 – Ro le ta ba ga˝ ni ka z∏ 425 • 108 – Fel gi alum. 15”, dla wer sji 116.375/374/257/675/674/657 z∏ 1.530
• 200 – Ogrze wa nie dod. (tyl ko JTD) z∏ 1.700 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.700 • 211 – Ta pi cer ka skó rza na z∏ 3.825 • 213 – Alarm z∏ 1.275 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 2.550 • 231 – Fo -
te lik dla dziec ka Iso fix z∏ 935 • 245 – Przy ci ski w kie row ni cy ste ru jà ce ra diem z∏ 510 • 263 – Con nect z∏ 5.950 • 269 – Ra dio na wi ga tor z∏ 4.250 • 270 – La kier per ∏o wy z∏ 7.225 • 320 – Kie row ni ca
i dêwi gnia zmia ny bie gów w skó rze z∏ 510 • 321 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia ny bie gów w drew nie z∏ 765 • 357 – Re lin gi da cho we z∏ 1.020 • 375 – Re lin gi da cho we alu mi nio we z∏ 1.275 • 392 – VDC
z∏ 2.465 • 400 – Elektr. otwie ra ny dach z∏ 2.550 • 416 – Tem po mat z∏ 850 • 415 – Fel gi alu mi nio we 16” opo ny 205/55/16 dla wersji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/723/846
z∏ 2.550 dla wer sji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 425 • 421 – Fel gi alu mi nio we 16” opo ny 205/55/16 dla wer sji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/
657/646/674/675/723/846 z∏ 2.550 • 431 – Fel gi alu mi nio we 15” opo ny 205/60/15 dla wer sji 116.121/123/146/156/221/223/246/546/621/646/721/723/746/756/773/846 z∏ 1.700 • 432 – Fel -
gi alu mi nio we 15” opo ny 205/60/15 dla wer sji 116.121/123/146/156/221/223/246/546/621/646/721/723/746/756/773/846 z∏ 2.125 dla wer sji 116.374/375/257/675/674/657 z∏ 1.870 
• 433 – Fel gi alu mi nio we 16” opo ny 205/55/16 dla wer sji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/723/846 z∏ 2.550 dla wer sji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/
686/847/886/929/939 z∏ 425 • 435 – Fel gi alu mi nio we 16” opo ny 205/55/16 dla wer sji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/723/846 z∏ 2.550 dla wer sji 116.074/075/286/
429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 425 • 439 – Fel gi alu mi nio we 17” opo ny 215/45/17 dla wer sji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/723/846 z∏ 3.400
dla wer sji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 1.700 • 451 – Ra dio z od twa rza czem CC dla wer sji Im pres sion z∏ 1.275 • 451 – Ra dio z od twa rza czem CC dla wer -
sji Pro gres sion/Di stin ci ve – bez do p∏a ty • 499 – Ze staw do na pra wy opon z∏ 0 • 508 – Czuj ni ki par ko wa nia tyl ne z∏ 850 • 511 – Trze ci tyl ny za g∏ó wek z∏ 425 • 55X – Pa kiet Le isu re z∏ 850 • 563 – Zmie -
niar ka CD z∏ 1.530 • 564 – Ra dio z od twa rza czem CD dla wer sji Im pres sion z∏ 1.785 • 587 – Pa kiet zi mo wy z∏ 1.360 • 718 – BO SE sys tem z∏ 2.550 • 728 – Ta pi cer ka Al fa tex z∏ 425 • 751 – Pa kiet
Sport z∏ 2.550 • 762 – Siat ka trzy ma jà ca ba ga ̋e z∏ 425 • 788 – Fo te le spor to we skó rza ne z∏ 4.250 • 833 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu ko mór ko we go z∏ 680 • 890 – Pa kiet Kom fort z∏ 680
• 903 – Con nect Nav z∏ 9.265 • 923 – Tyl ny spo iler z∏ 680 • 980 – Ko ∏o za pa so we pe∏ no wy mia ro we z∏ 170 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530 • 537 – Ma pa Fran cji
z∏ 1.530 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530• 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.530 • 554 – Ma pa Wiel kiej Bry ta nii
z∏ 1.530 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.530
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GTA 141.525 3179 250 250 12,1 4-drzwiowy 116.042.1
GTA SELESPEED 150.025 3179 250 250 12,1 4-drzwiowy 116.048.1

• 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.700 • 231 – Fo te lik dla dziec ka Iso fix z∏ 935 • 263 – Con nect z∏ 5.950 • 269 – Ra dio na wi ga tor z∏ 4.250 • 270 – La kier per ∏o wy z∏ 7.225 • 400 – Elek trycz nie otwie -
ra ny dach z∏ 2.550 • 416 – Tem po mat z∏ 850 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.530 • 833 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu ko mór ko we go z∏ 680 • 903 – Con nect Nav z∏ 9.265 • 530 – Ma pa W∏och
z∏ 1.530 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.530 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548 – Ma pa Au strii
z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.530 • 554 – Ma pa Wiel kiej Bry ta nii z∏ 1.530 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.530A
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SW GTA 145.775 3179 250 250 12,1 5-drzwiowy 116.192.1
SW GTA SELESPEED 154.275 3179 250 250 12,1 5-drzwiowy 116.198.1
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SPIDER 2.0 JTS 119.765 1970 165 215 9,2 2-drzwiowy 163.315.1
SPIDER 3.2 V6 24V 141.015 3179 240 242 13,2 2-drzwiowy 163.316.1

• 109 – Dach sk∏a da ny elek trycz nie z∏ 8.500 • 113 – Sie dze nia re gu lo wa ne elek trycz nie z∏ 4.675 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.700 • 211 – Ta pi cer ka skó rza na z∏ 3.825 • 269 – Sys tem na wi ga -
cji z∏ 5.100 • 270 – La kier per ∏o wy z∏ 6.800 • 321 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia ny bie gów wy koƒ czo na drew nem z∏ 680 • 435 – Fel gi alu mi nio we 17”, opo ny 225/45/17” do wer sji 163.515/315 z∏ 1.275
do wer sji 163.516/316 – bez do p∏a ty • 439 – Fel gi alu mi nio we 17”, opo ny 225/45/17” do wer sji 163.515/315 z∏ 1.275 • 499 – Ze staw do na pra wy opon – bez do p∏a ty • 563 – Zmie niar ka CD
z∏ 1.700 • 728 – Ta pi cer ka skó rza na Blue/Red Sty le do wer sji 163.515/315 z∏ 5.525 do wer sji 163.516/316 z∏ 1.700 • 751 – Pa kiet ae ro dy na micz ny z∏ 2.550 • 803 – Ko ∏o za pa so we do jaz do we
– bez do p∏a ty • 833 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu ko mór ko we go z∏ 850 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.530• 538 – Ma pa Bel gii
z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.530• 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.530 • 554 – Ma pa Wiel kiej Bry ta nii z∏ 1.530 • 574 – Ma pa Hisz -
pa nii z∏ 1.530 • 356 – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.530

GTV 2.0 JTS 111.265 1970 165 220 9,2 2-drzwiowy 163.515.1
GTV 3.2 V6 24V 132.515 3179 240 255 13,2 2-drzwiowy 163.516.1
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1.9 JTD 16V PROGRESSION 106.250 1910 150 209 6,7 2-drzwiowy 125.133.0
2.0 JTS PROGRESSION 102.850 1970 165 216 8,7 2-drzwiowy 125.335.0
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE 112.200 1970 165 216 8,7 2-drzwiowy 125.436.0
3.2 V6 24V DISTINCTIVE 127.500 3179 240 243 12,4 2-drzwiowy 125.437.0

• 070 – Szy by pri va cy z∏ 1.360 • 102 – Wy cie racz ka i spry ski wacz re flek to rów z∏ 595 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.700 • 211 – Sie dze nia ze skó ry z∏ 3.825 • 213 – Alarm z∏ 1.275 • 230 – Re -
flek to ry kse no no we z∏ 2.550 • 240 – Fo te lik dla dzie ci Iso fix z∏ 255 • 270 – La kier opa li zu jà cy z∏ 7.225 • 303 – Ste ro wa nie ra diem na kie row ni cy z∏ 680 • 320 – Kie row ni ca po kry ta skó rà z∏ 510 • 350
– Pa kiet zi mo wy z∏ 1.360 • 415 – Fel gi alum. stop sport 195/60/15 dla wer sji 125.133/335/436 z∏ 1.275 • 420 – Fel gi alum. GTA 205/55/16 dla wer sji 125.133/335/436 z∏ 1.700 dla wer -
sji 125.437 z∏ 425 • 433 – Fel gi alum. 17” 215/45/17 rys. spe cjal ny dla wer sji 125.133/335/436 z∏ 1.530 • 439 – Fel gi alum. 17” 215/45/17 spe cjal ne GTA dla wer sji 125.133/335/436 z∏ 1.870
• 454 – Pod no sze nie sie dze nia od stro ny pa sa˝. z∏ 425 • 499 – Ze staw do na pra wy opon z∏ 0 • 508 – Czuj nik par ko wa nia tyl ny z∏ 850 • 563 – CD Chan ger w ba ga˝ ni ku z∏ 1.530 • 709 – Ste ro wa -
nie ra dio tel. na kie row ni cy z∏ 850 • 708 – Ra dio CD, MP3 (do p∏a ta do wer. 133, 335) z∏ 425 • 718 – In sta la cja Hi -Fi Bo se z sub wo ofe rem z∏ 2.550 • 740 – Pa kiet Kli ma ty za cja z∏ 1.105 • 833 – Przy -
sto so wa nie do mon ta ̋u tel. ko mór ko we go z∏ 680 • 903 – Con nect Nav z∏ 10.200 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.530• 538 – Ma pa Bel gii
z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Da nii, Szwe cji, Fin lan dii, Nor we gii z∏ 1.530 • 554 – Ma pa Wiel kiej Bry ta nii
z∏ 1.530 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.530 • 356 – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.530 • 762 – Siat ka mo cu jà ca ba ga˝ z∏ 425
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• 058 – Pa kiet Ti z∏ 6.800 • 102 – Spry ski wa cze re flek to rów z∏ 0 • 108 – Fel gi alu mi nio we 16”, opo ny 205/55/16” do wer sji 136.354/156/356/757/857 – bez do p∏a ty • 113 – Przed nie sie dze nia
pod grze wa ne z∏ 2.975 • 135 – Przed nie sie dze nia elek trycz nie re gu lo wa ne i pod grze wa ne z∏ 5.100 • 205 – Do dat ko we ogrze wa nie z∏ 2.975 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 2.380 • 211 – Ta pi cer ka
ze skó ry z∏ 4.845 • 213 – Alarm z∏ 1.870 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 0 • 253 – Ogrze wa nie cz´ Êci przed niej szy by przy wy cie racz kach z∏ 765 • 270 – La kier per ∏o wy z∏ 8.925 • 321 – Kie row ni -
ca i dêwi gnia zmia ny bie gów wy koƒ czo na drew nem z∏ 850 • 386 – Sys tem na wi ga cji z∏ 6.800 • 392 – VDC + Bra ke As si stan ce z∏ 2.975 • 400 – Elek trycz nie otwie ra ny dach z∏ 3.400 • 410 – Lu ster -
ko we wn´trz ne elek tro chro ma tycz ne z∏ 425 • 416 – Tem po mat z∏ 850 • 431 – Fel gi alu mi nio we 16”, opo ny 215/55/16” do wer sji 136.020/024 z∏ 850 • 432 – Fel gi alu mi nio we 17”, opo ny 225/45/17”
do wer sji 136.020/024 z∏ 1.700 do wer sji 136.102/101/104/156/103/105 z∏ 1.105 • 435 – Fel gi alu mi nio we 18”, opo ny 235/40/18” do wer sji 136.020/024 z∏ 2.125 do wer -
sji 136.102/101/104/156/103/105 z∏ 1.275 • 441 – Po dwój ne lu ster ko elektr. z od szra nia czem z∏ 425 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.700 • 564 – Ra dio HI -FI, zmie niar ka CD z∏ 3.825 • 709 – Ste ro -
wa nie ra diem na pro mie niach kie row ni cy z∏ 850 • 728 – Ta pi cer ka skó rza na Blue/Red Sty le z∏ 6.545 • 833 – Przy go to wa nie dla tel. ko mór ko we go z∏ 425 • 863 Wbu do wa ny tel. ko mór ko wy z∏ 2.550
• 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.530 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548
– Ma pa Au strii z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.530 • 554 – Ma pa Wiel kiej Bry ta nii z∏ 1.530 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.530

2.0 TS IMPRESSION 118.150 1970 150 211 9,7 4-drzwiowy 136.020.1
2.4 JTD IMPRESSION 133.025 2387 150 204 7,6 4-drzwiowy 136.024.1
2.4 JTD PROGRESSION 137.275 2387 150 204 7,6 4-drzwiowy 136.102.1
2.4 JTD 20V PROGRESSION 146.625 2387 175 222 7,5 4-drzwiowy 136.101.1
2.4 JTD 20V PROGRESSION A/T 153.425 2387 175 222 7,5 4-drzwiowy 136.104.1
2.5 V6 24V PROGRESSION 141.015 2492 188 245 11,9 4-drzwiowy 136.156.1
3.2 V6 24V PROGRESSION 160.310 3179 239 245 12,5 4-drzwiowy 136.103.1
3.0 V6 PROGRESSION 166.260 2959 220 241 12,5 4-drzwiowy 136.105.1
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ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6075350, Fax (0-22) 6074352
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8134002, Fax (0-33) 8132834
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ul. Ci´˝arowa 49, Skoczów
Tel. (0-33) 8538200, Fax (0-33) 8532964
Prezes: Giovanni Sella

ul. Otoliƒska 25, 09-407 P∏ock
Tel. (0-24) 2679600, Fax (0-24) 2679605
Dyrekcja Generalna 

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2630665, Fax (0-32) 2636618
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2960111, Fax (0-32) 2960340
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Chopina 72, 41-300 Dàbrowa Górnicza
Tel. (0-32) 7627057, Fax (0-32) 7627058
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2960111, Fax (0-32) 2636618
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Turyƒska 100, 43-100 Tychy
Tel. (0-32) 2179404, Fax (0-32) 2179440
Dyrektor, Wiceprezes: Hubert Gerono

Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
Tel. (0-22) 5784300, Fax (0-22) 5784318
Prezes Zarzàdu: Natale Rigano

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33)8134222, Fax (0-33) 8134108
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8134018, Fax (0-33) 8135444
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8135323, Fax (0-33) 8134113
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074900, Fax (0-22) 6074854
Prezes Zarzàdu: Bernardo Gandolfo

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074921, Fax (0-22) 6074853
Prezes Zarzàdu: Bernardo Gandolfo

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132485, Fax: (0-33) 813 5333
Prezes Zarzàdu: Mario Liberale

ul. ˚wirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa
Tel. (0-22) 6686431, Fax (0-22) 6686437
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝eliwnych 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja 
maszyn rolniczych

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti
Marelli w Polsce

produkcja cz´Êci samochodowych
– oÊwietlenie

produkcja 
cz´Êci samochodowych 
– uk∏ady wydechowe

produkcja 
cz´Êci samochodowych 
– zawieszenia

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

zarzàdzanie i utrzymanie
nieruchomoÊci

us∏ugi celne

us∏ugi 
finansowe i leasingowe

us∏ugi faktoringowe

ochrona osób, mienia 
i ochrona przeciwpo˝arowa 
oraz transport

naprawa samochodów
i sprzeda˝ cz´Êci zamiennych

produkcja 
silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów
zakupy ma te   ria ∏ów poÊrednich 
i bezpo Êred nich do produkcji
samochodów

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132452, Fax (0-33) 8132451
Dyrektor Generalny: Tadeusz Âwierczek

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132549, Fax (0-33) 8126988
Dyrektor: Ralf Hünerfeld

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074941, Fax (0-22) 6074849
Prezes Zarzàdu: Andrzej Bàk us∏ugi bankowe

ul. Pu∏awska 405, 02-801 Warszawa
Tel. (0-22) 5441400/01, Fax (0-22) 5441451
Prezes Zarzàdu: Pawe∏ Bisek

ubezpieczenia 
na ˝ycie

ul. Pu∏awska 405, 02-801 Warszawa
Tel. (0-22) 5441400/01, Fax (0-22) 5441451
Prezes Zarzàdu: Pawe∏ Bisek 

ubezpieczenia 
majàtkowe

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074973-74, Fax (0-22) 6074982
Prezes Zarzàdu: Bernardo Gandolfo us∏ugi leasingowe

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA 

3. Teksid Iron Poland Sp. z o.o. 

4. CNH Polska Sp. z o.o.  

5. Magneti Marelli Poland SA 

6. Automotive Lighting Polska Sp. z o.o. 

7. Magneti Marelli Exhaust Systems Polska Sp. z o.o.

8. Magneti Marelli Suspension Systems Poland Sp. z o.o.

9. Comau Poland Sp. z o.o. 

10. Iveco Poland Sp. z o.o.  

11. Business Solutions Polska Sp. z o.o.

12. Ingest Facility Polska Sp. z o.o.

13. Sadi Polska Sp. z o.o.

14. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.

15. Fidis Faktoring Polska Sp. z o.o.

16. SIRIO Polska Sp. z o. o.

17. MIDAS Polska Sp. z o. o.

1. Fiat-GM Powertrain Polska Sp. z o.o.

2. GM-Fiat Worldwide Purchasing Poland Sp. z o.o. 

3. Fiat Bank Polska SA 

4. Fidis Leasing Polska Sp. z o.o.

5. Fiat Ubezpieczenia Majàtkowe SA 

6. Fiat Ubezpieczenia ˚yciowe SA

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce stan na 15 kwietnia 2004 r.

Joint Ventures
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