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Gran de Pun to, na st´p ca po pu lar ne go mo de lu, któ ry pro du ko wa ny jest
od 1993 ro ku i osià gnà∏ sprze da˝ w licz bie po nad 6 mi lio nów sztuk, przej -
mu je pa ∏ecz k´ po swo im po przed ni ku i ma za za da nie zo sta nia le ade rem
w swo im nie zwy kle wa˝ nym seg men cie aut kom pak to wych. 
By osià gnàç ten cel, sta ra no si´ za pro jek to waç sa mo chód wi´k szy od ty -
po wych mo de li tej kla sy, ofe ru jà cy naj wy˝ sze mo˝ li we stan dar dy bez pie -
czeƒ stwa, wio dà ce w swo jej kla sie stan dar dy ja ko Êcio we i naj lep szà do -
st´p nà dziÊ w tej ka te go rii ga m´ sil ni ków die sla, a wszyst ko to w bar dzo
kon ku ren cyj nej ce nie.
Gran de Pun to, do st´p ne w wer sji 3 lub 5-drzwio wej z czte re ma po zio ma -
mi wy po sa ̋e nia, in ter pre tu je w ory gi nal ny spo sób pi´k no, so lid noÊç i dy -
na mi k´, któ re na le ̋à do za let sa mo cho du. 
Styl Gran de Pun to opra co wa ny przez Ital de sign -Giu gia ro we wspó∏ pra cy
z Cen trum Sty li stycz nym Fia ta, wy ró˝ nia si´ na tle obec nych na ryn ku mo de li
ze wzgl´ du na pi´k nà li ni´ nad wo zia, no wo cze snà, wy ra fi no wa nà i ob da rzo -
nà nie po rów ny wal nym „w∏o skim sty lem”. Wn´ trze Gran de Pun to, po dob nie
jak nad wo zie, sta no wi naj bar dziej za awan so wa ny wy raz w∏o skie go sty lu, mi´ -
dzy in ny mi dzi´ ki ja ko Êci ma te ria ∏ów i szcze gól nej dba ∏o Êci o szcze gó ∏y.
W efek cie uzy ska no prze stron ne, przy ja zne i funk cjo nal ne wn´ trze.
W ten spo sób po wsta∏ sa mo chód, któ ry „bu dzi emo cje” i jed no cze Ênie pre -
zen tu je so lid noÊç opar tà na ab so lut nie do sko na ∏ych stan dar dach ja ko Êcio -
wych. Przy k∏a dem te go jest naj wy˝ szy po ziom bez pie czeƒ stwa, nie ty po wa

Na poczàtku wrzeÊnia w Turynie zostanie
zaprezentowany Fiat Grande Punto, który
trafi do sprzeda˝y w Polsce w styczniu
przysz∏ego roku.

Pra pre mie ra:
Fiat Grande

Pun to
w tym seg men cie dba ∏oÊç o naj -
mniej sze szcze gó ∏y i wy jàt ko wy kom -
fort. Wra ̋e nie to po t´ gu jà ga ba ry ty
ze wn´trz ne, któ re pla su jà si´
na szczy cie ka te go rii: d∏u goÊç 403
cen ty me try, sze ro koÊç 168, wy so -
koÊç 149 i roz staw osi 251 cm. Wy -
mia ry te prze k∏a da jà si´ na bez kon -
ku ren cyj nie prze stron ne wn´ trze.
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Gran de Pun to to wresz cie zwin ny
i przy jem ny sa mo chód pod czas jaz dy
nie za le˝ nie od sy tu acji na dro dze.
Swo jà dy na mi k´ za wdzi´ cza g∏ów nie
sil ni kom, któ re ∏à czà do sko na ∏e osià -
gi, ma ∏e zu ̋y cie pa li wa i ca∏ ko wi te
po sza no wa nie Êro do wi ska (wszyst kie
spe∏ nia jà nor m´ Eu ro 4). W mo de lu

do st´p ne sà dwa sil ni ki ben zy no -

we (1.2 8v o mo cy 65 KM i no -
wy 1.4 8v o mo cy 77 KM) i czte ry
tur bo die sle: 1.9 Mul ti jet o mo -
cy 120 KM i 130 KM, 1.3 Mul ti -
jet 16v o mo cy 75 KM i pre mie ro -
wy 1.3 Mul ti jet 16v o mo cy 90 KM
z tur bi nà o zmien nej geo me trii. 

Wraz z de biu tem Gran de Pun to kon -
ty nu owa na b´ dzie pro duk cja i sprze -
da˝ obec ne go mo de lu Pun to – z sil -
ni ka mi ben zy no wy mi, jed nost kà Die -
sla i na me tan – do st´p na ofer ta b´ -
dzie bar dzo ko rzyst na.
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Al fa Ro meo i ˝e glar stwo
mi ∏oÊç od pierw sze go
wej rze nia
Mar ka Al fa Ro meo zo sta ∏a ofi cjal nym do staw cà Lu na
Ros sa, ∏o dzi, któ ra od czerw ca bie rze udzia∏ w re ga tach
sta no wià cych przed smak Ame ri ca’s Cup 2007. Mar ka Al -
fa w∏à czy ∏a si´ z en tu zja zmem do tej wy jàt ko wej przy go dy,
po nie wa˝ po dzie la t´ sa mà fi lo zo fi´, któ ra do da je ener gii
za ∏o dze Lu na Ros sa: spor to wy za pa∏ po ∏à czo ny z naj no wo -
cze Êniej szy mi roz wià za nia mi tech no lo gicz ny mi.

Fer ra ri 
eks klu zyw na „za baw ka”
Nie ma co ukry waç – Fer ra ri FXX to dla wie lu ma rze nie
a tyl ko dla nie licz nych (i ma j´t nych) „za baw ka”. Ten za pie -
ra jà cy dech w pier siach pro to typ (sil nik V 12 o mo cy 800
KM) kosz tu je bo wiem, ∏àcz nie z po dat kiem, oko ∏o dwa mi -
lio ny eu ro. W do dat ku nie mo ̋e jeê dziç po dro gach.
Do cze go za tem s∏u ̋y? Otó˝ ge nial noÊç ca ∏ej kon cep cji po -
le ga na tym, by za go rza li klien ci Fer ra ri mie li mo˝ li woÊç zo -
sta nia kie row ca mi te sto wy mi i by mo gli spraw dziç za sto so -
wa ne roz wià zania i prze ka zaç in nym w∏a sne ob ser wa cje.
W Ma ra nel lo stwier dzo no, ˝e su ge stie Schu ma che ra, Ba ri -
chel lo i pro fe sjo nal nych kie row ców te sto wych sà wy ∏àcz nie
tech nicz ne. Wspó∏ pra cu jàc z kie row ca mi, dla któ rych jaz da
nie jest pro fe sjà, czy li z mi ∏o Êni ka mi, a przy tym oso ba mi
kom pe tent ny mi, b´ dzie mo˝ na ze braç bo gatà ba z´ da nych
i do Êwiad czeƒ, któ re na pewno przy da dzà si´ pro jek tan tom.

Pan da 4x4
afry kaƒ ska Kró lo wa 
„To naj bar dziej sek sy mo del 4x4”, „Jest du ̋o bar dziej
za dzior ny, ni˝ su ge ru je na zwa odzie dzi czo na po sym pa tycz -
nym niedê wiad ku”, „Dzi´ ki swo im ga ba ry tom jest ide al ny
rów nie˝ do jaz dy po mie Êcie”. To tyl ko nie któ re ko men ta -
rze pra sy na pre zen ta cji Fia ta Pan da 4x4 w Re pu bli ce Po -
∏u dnio wej Afry ki. Sa mo chód wy pró bo wa ∏o 50 dzien ni ka rzy
na 45 ki lo me tro wej tra sie ko ∏o Jo han nes bur ga. Jaz dy prób -
ne od by ∏y si´ za rów no na to rze, jak i na dwóch trud nych
tra sach szu tro wych, gdzie na p´d na czte ry ko ∏a za pre zen -
to wa∏ swo je mo˝ li wo Êci, dzi´ ki któ rym ma ∏y Fiat po ko nu je
naj trud niej sze prze szko dy. Oprócz dzien ni ka rzy, za kó∏ kiem
Pan dy 4x4 za sie dli de ale rzy, pra cow ni cy Fiat Au to So uth
Afri ca oraz wy bra na gru pa VI Pów.
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PANDA ZNOWU
NAGRODZONA
Ju˝ dru gi rok z rz´ du Fiat Pan da uho -
no ro wa ny zo sta∏ ty tu ∏em „Naj lep szy
sa mo chód miej ski” (Ci ty Car) przez an -
giel ski ty go dnik mo to ry za cyj ny „Au to
Express”. W ubie g∏ym ro ku mo del od -
niós∏ suk ces, zdo by wa jàc w kon kur sie
„Au to Express” nie tyl ko ty tu∏ naj lep -
sze go au ta w ka te go rii po jaz dów miej -
skich (Ci ty Car) i naj taƒ szych w eks plo -
ata cji (Bud get Car), ale rów nie˝ na gro -
d´ ja ko naj lep szy sa mo chód ro ku (Car
of the Year). W uza sad nie niu te go rocz -
ne go wer dyk tu ju ry na pi sa ∏o: „Fiat
Pan da jest nie za wod ny – nie do rów nu -
jà mu in ne au ta miej skie”. 
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Foto: Marek Kowalski

27 lip ca w Sa li Ko lum no wej Sej mu RP od by ∏o si´ wr´ cze -
nie na gród imie nia Ha li ny Kra hel skiej, przy zna wa nych przez
An n´ Hintz, G∏ów ne go In spek to ra Pra cy za osià gni´ cia
w dzie dzi nie pre wen cji za gro ̋eƒ za wo do wych, a tak ̋e po -
pu la ry za cji pra wa pra cy i ochro ny zdro wia oraz bez pie czeƒ -
stwa pra cy. WÊród na gro dzo nych by∏ Ma rek Ma zur kie wicz
(po prawej), od 1993 r. Spo ∏ecz ny In spek tor Pra cy w FAP.
Je go za an ga ̋o wa nie w istot ny spo sób przy czy ni ∏o si´
do osià gni´ cia przez za k∏ad zna czà cych efek tów w po pra -
wie wa run ków pra cy. W cza sie uro czy sto Êci obec ny by∏ En -
ri co Pa vo ni (po lewej), Pre zes Za rzà du Fiat Au to Po land.

NO WA UMO WA
FIAT -IBM
Re duk cja kosz tów, wi´k sza wy daj -
noÊç: ce le ta kie za wie ra no wa umo wa
pod pi sa na mi´ dzy Fia tem a IBM
w sek to rze In for ma tion Tech no lo gy.
War toÊç umo wy opie wa na 200 mln
eu ro rocz nie przez dzie wi´ç lat. IBM
zaj mie si´ za rzà dza niem zna czà cej
cz´ Êci dzia ∏al no Êci IT i pro jek tów zwià -
za nych z trans for ma cjà pro ce sów biz -
ne so wych Fia ta, któ ra wy wo dzi si´
od Glo bal Va lue, pa ry te to wej spó∏ ki
jo int -ven tu re za ∏o ̋o nej w 2001 r.
Z ko lei Fiat, dzi´ ki no wej umo wie b´ -
dzie mieç mo˝ li woÊç nad zo ro wa nia
dzia ∏al no Êci in for ma tycz nej. 

EKO LO GICZ NE
AU TO BU SY
W Bo lo nii b´ dzie mniej spa lin dzi´ ki
fir mie Iris bus. Ta spó∏ ka, na le ̋à ca
do Ive co, prze ka za ∏a sto li cy Re gio nu
Emi lia dzie si´ç au to bu sów „Ci tyC lass
Cur sor” na p´ dza nych me ta nem.
Od lat Ive co wie dzie prym w dzie dzi nie
pro duk cji au to bu sów o zmi ni ma li zo -
wa nym wp∏y wie na Êro do wi sko.
Oprócz mo de li na p´ dza nych ga zem
ziem nym, ga ma obej mu je po jaz dy
elek trycz ne i hy bry do we, a tak ̋e z sil -
ni ka mi Die sla z fil trem czà stek sta -
∏ych. Ci ty Class Fu ell Cell na p´ dza ny
wo do rem zo sta∏ ju˝ z po wo dze niem
wy pró bo wa ny m.in. w Tu ry nie. 

Per fek cyj na jaz da 
Frycza i Fia ta Pun to
Se ba stian Frycz i Ma ciej Wod niak wy gra li ry wa li za cj´ w kla -
sie Su per 1600 pod czas 6. Raj du Ni kon, trium fu jàc tak ̋e
na 3. miej scu w kla sy fi ka cji ge ne ral nej. Fiat Pun to po raz
pierw szy zna laz∏ si´ na po dium RSMP. „Ma my pod sta wy,
˝e by wal czyç o naj wy˝ sze tro feum – pod su mo wa∏ Frycz.
Wie rz´, ˝e na „Rze szow skim”, nasz Fiat Pun to na po dium
wje dzie po raz trze ci”. Za ∏o ga „Fiat Se le nia Ral ly Te am”
zdo by ∏a ko lej nych 6 pkt. w kla sy fi ka cji Su per 1600.
Po trzech run dach RSMP ma jà ju˝ ich 14, co da je im 2
miej sce w kla sy fi ka cji kla sy.

Na gro da dla Spo ∏ecz ne go
In spek to ra Pra cy FAP
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Chcia∏bym prze˝yç raz jeszcze ca∏à swojà
karier´ sportowà. Poznawanie kolarstwa,
pierwsze sukcesy, które zaszczepi∏y ch´ç
realizowania marzeƒ. Zawsze mia∏em jakieÊ
marzenia, które w dzieciƒstwie by∏y snem
ch∏opca o rowerze wyÊcigowym. 

Po czàt ki wspo mi nam z wiel kim sen ty -
men tem. Igrzy ska olim pij skie, mi strzo -
stwa Êwia ta, wresz cie okres ko lar stwa
za wo do we go. Ma jàc 27 lat za czà ∏em
po zna waç in ny Êwiat. To tak jak koƒ -
czy si´ li ceum, stu dia i za czy na pra co -
waç za wo do wo. To ur de Fran ce, Gi ro
d’Ita lia…To ju˝ by ∏o pro fe sjo nal ne po -
dej Êcie do te go, co si´ ro bi. Umie j´t -
noÊç za dba nia sa me mu o wszyst ko:
o for m´, kon trakt, pra c´, umie j´t noÊç
po ka za nia si´ w za wo do wym pe le to -
nie. Kie dy je steÊ ama to rem, my Êlà
za cie bie tre ne rzy, ma sa ̋y Êci. Ko larz
za wo do wy jest roz li cza ny z te go, co
sam zro bi∏. Je dziesz do brze – masz
do bry kon trakt i do bre pie nià dze. Po -
je cha ∏eÊ êle – tra cisz pie nià dze, pra c´.
Ko lar stwo ama tor skie trak tu je si´ tro -
ch´ w ka te go riach za ba wy i przy jem -
no Êci. Oczy wi Êcie sà igrzy ska olim pij -
skie czy mi strzo stwa Êwia ta, gdzie ju˝
nie ma ˝ar tów, ale sà póê niej in ne wy -
Êci gi, któ re trak tu je si´ swo bod niej.
Te go nie ma w ko lar stwie za wo do wym
gdzie ka˝ dy wy Êcig jest wa˝ ny, w ka˝ -
dym trze ba daç z sie bie wszyst ko. Dla
za wo dow ca 5-7 go dzin tre nin gu dzien -

Czes∏aw Lang w pierwszym
wyÊcigu kolarskim wystartowa∏
w 1970 r. Dwukrotny uczestnik
Igrzysk Olimpijskich w Montrealu
oraz w Moskwie (1980), skàd
wróci∏ ze srebrnym medalem.
Najwi´kszy sukces z dru˝ynà to
srebrny medal mistrzostw
Êwiata szosowców (1978).
OÊmiokrotny mistrz Polski
w ró˝nych konkurencjach
kolarskich. By∏ pierwszym
kolarzem z Europy Wsch., który
przeszed∏ w 1982 na zawodowstwo.
Startowa∏ m.in. w Giro d’Italia.
Obecnie jest dyrektorem firmy
Lang-Team organizujàcej Tour
de Pologne.

nie to jest po ziom, któ ry po zwa la
utrzy maç for m´. Ko larz -ama tor prze -
je˝ d˝a rocz nie oko ∏o 25 ty si´ cy ki lo -
me trów, za wo do wiec – 40 ty si´ cy. To
jest ska la wy si∏ ku. Ko lar stwo za wo do -
we by ∏o ma rze niem ka˝ de go z nas.
Wi ce mi strzo stwo olim pij skie po zwo li ∏o
mi przejÊç do pe le to nu za wo do we go,
choç wcze Êniej uczest ni czy ∏em w wy -
Êci gach kla sy „open” z udzia ∏em za -
wo dow ców. Mia ∏em 24 la ta, gdy wy -
gra ∏em To ur du Vaucluse, na któ re go
tra sie by∏ bar dzo trud ny, 25 ki lo me tro -
wy pod jazd pod Mont Ventoux. Stoi
tam nawet po mnik ko la rza, któ ry nie
wy trzy ma∏ te go wy si∏ ku i zmar∏ na ro -
we rze. Ja ko je dy ny ama tor pod je cha -
∏em z za wo dow ca mi pod gó r´ i „urwa -
∏em” si´ wy gry wa jàc wy Êcig. Gdy bym
w tam tym okre sie móg∏ pod pi saç kon -
trakt, na pew no móg∏ bym osià gnàç
du ̋o wi´ cej, ale cza sy by ∏y in ne. W la -
tach 80, kie dy skoƒ czy ∏em z ama tor -
stwem, by ∏o wska za ne, aby o ko lar -
stwie za wo do wym nie pi saç. Dla te go
po igrzy skach w Mo skwie, gdy stwo -
rzy ∏a si´ szan sa na przej Êcie do za wo -
do we go pe le to nu, nie wa ha ∏em si´
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ani chwi li, po mi mo ˝e po czàt ko wo le -
d wo star czy ∏o na utrzy ma nie. Pierw szy
dwu let ni kon trakt mia∏ war toÊç 8 ty -
si´ cy do la rów rocz nie, ale wszyst ko
so bie mu sia ∏em op∏a caç. W dru gim
ro ku do pie ro za cz´ ∏o si´ za ra biaç.
W gru pie Fran ci sco Mo se ra wy ro bi ∏em
so bie do brà mar k´, wi´c po dwóch

se zo nach mo g∏em ju˝ prze bie raç
w ofer tach, ale to nie by ∏y lek ko za ro -
bio ne pie nià dze. Nie spo tka ∏em ko la -
rza, któ ry trwo ni∏ by swo je do cho dy.
Co mia ∏em wy graç – wy gra ∏em. Gdzie
mia ∏em byç do bry – by ∏em, ale w spo -
rcie trze ba si´ umieç po go dziç z my -
Êlà, ˝e nie mo˝ na zdo byç wszyst kie go.
Arm strong wy gry wa po raz siód my 
To ur de Fran ce i choç za rzu ca jà mu,
dla cze go tyl ko ten wy Êcig, on wie, ˝e
zde cy do wa∏ si´ na To ur de Fran ce, i go
wy gry wa. Ja ko ama tor te˝ mia ∏em
swo je suk ce sy, ale prze cho dzàc do za -
wo do we go pe le to nu, trze ba by ∏o si´
na coÊ zde cy do waç. Ja ko ko larz za wo -
do wy wy gra ∏em ok. 35 wy Êci gów, ale
mo ja ro la by ∏a zu pe∏ nie in na. Z wy gry -
wa jà ce go in dy wi du al nie ko la rza -ama -
to ra, trze ba by ∏o si´ staç za wod ni kiem
przy dat nym w ze spo le, któ ry po ma ga
ka pi ta no wi, po tra fi po pro wa dziç fi nisz,
ska so waç ja kàÊ uciecz k´. Ro bi ∏em to
do brze i za to mnie ce nio no. Nie wy -
gry wa ∏em, bo tam jest po dzia∏ ról.
Z dwu stu star tu jà cych ko la rzy ka˝ dy

ma coÊ do zro bie nia. Wi dzom si´ zda -
je, ˝e je dzie zwar ta gru pa i nic si´ nie
dzie je, a tam dzie je si´ bar dzo du ̋o.
Ja ko za wod nik prze je cha ∏em dzie wi´ç
ra zy ca ∏e Gi ro d’Ita lia, w pierw szym ro -
ku by ∏em przez ca ∏y czas w pierw szej
dzie siàt ce, gdy by wów czas ko lar stwo
trak to wa no w me diach tak, jak dziÊ,

mo ja ka rie ra te˝ ina czej by ∏a by po -
strze ga na. Nie by ∏o ∏a two prze trwaç
pra wie dzie si´ç lat, gdy co ro ku jest
wal ka o kon trak ty, o pra c´, gdy m∏o dzi
wy pie ra jà sta rych, i trze ba byç na -
praw d´ przy dat nym, aby si´ utrzy maç.
Dzi siej szy sport jest wi do wi skiem, li czy
si´ opra wa, me dial noÊç, wy Êcig mu si
mieç swà dra ma tur gi´, roz bu dzaç
emo cje, coÊ si´ mu si dziaç na tra sie.
Za tym idà pie nià dze, bo je Êli ktoÊ da
z sie bie wszyst ko, to chce mieç z te go
ja kàÊ ma te rial nà ko rzyÊç. Gdy by lu dzie

si´ tym nie in te re so wa li, nie by ∏o by
spon so rów ani za po trze bo wa nia
na sport za wo do wy. Ma rze niem ka˝ -
de go za wod ni ka jest by cie s∏aw nym
choç przez chwi l´. Mo ̋e nie ty le s∏aw -
nym, co do ce nio nym za to, co ro bi, bo
to lu dzie ci´˝ ko pra cu jà cy, któ rzy
od cza su do cza su chcà us∏y szeç, ˝e
zro bi li coÊ do brze. Dla spor tow ca po -
chwa ∏à jest zwy ci´ stwo – su ma wy si∏ -
ku, ja ki w∏o ̋y∏. 
Uwiel biam na tu r´, ka˝ dà wol nà chwi l´
sp´ dzam w le sie na ko niu, bàdê na ro -
we rze. Uro dzi ∏em si´ i wy cho wa ∏em
na wsi. Mój oj ciec by∏ kie dyÊ dy rek to -
rem PGR i los chcia∏, ˝e po 15 la tach
miesz ka nia we W∏o szech, pro wa dzàc
in te re sy w War sza wie, zaj mu j´ si´
rów nie˝ rol nic twem w stro nach me go
dzie ciƒ stwa. Nad S∏u pià mam du ̋o
∏àk, ma rzy mi si´ go spo dar stwo eko lo -

gicz ne, ze sta dem krów. Oczy wi Êcie
nie za stà pi to ko lar stwa, bo je stem
dum ny z wpro wa dze nia To ur de Po lo -
gne do 13 naj wi´k szych eta po wych
wy Êci gów Êwia ta. Je stem dum ny z te -
go, ˝e my, Po la cy, mo ̋e my mieç swój
wy Êcig, na któ ry w tym ro ku przy je -
dzie 20 naj lep szych ekip. Jest to mo -
je spe∏ nio ne ma rze nie, ale mo jà wiel -
kà pa sjà po zo sta je jed nak na tu ra, la -
sy, po la, prze strze nie, zwie rz´ ta – to
ko cham, to jest ta kie mo je dru gie,
obok wy Êci gów, ˝y cie.
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Rok 2005 b´ dzie dla Fia ta prze ∏o mo wy: znacz nie zmniej szà si´ stra ty
sek to ra Fiat Au to, a ca ∏a Gru pa po wró ci do zy sku net to. Ta kie in for ma cje
prze ka za no po za koƒ cze niu prac Zgro ma dze nia Ak cjo na riu szy, któ re 23
czerw ca ze bra ∏o si´ w Tu ry nie, by prze ana li zo waç i za twier dziç bi lans ro -
ku 2004, za mkni´ ty uzy ska niem ope ra cyj ne go pro gu ren tow no Êci.
O tym jak wie le do ko na no w ubie g∏ym ro ku mó wi Pre zes Lu ca Cor de ro di
Mon te ze mo lo oraz Dy rek tor Ge ne ral ny i Pe∏ no moc ny Ser gio Mar chion ne.
„Rok te mu – wspo mi na Mon te ze mo lo – przed na mi by ∏o wie le nie wia do -
mych, du ̋e ry zy ko i wi´k sze pro ble my. A przy tym mie li Êmy mniej wy ro bów.
W do dat ku mu sie li Êmy roz wià zaç klu czo we kwe stie zwià za ne z so ju szem
z Ge ne ral Mo tors oraz z umo wa mi z ban ka mi. Kry zys by∏ wi´c du ̋o g∏´b szy”.
Od te go cza su Gru pa pra co wa ∏a in ten syw nie i uzy ska ∏a za uwa ̋al ne efek ty.
Pod su mo wu je je Mar chion ne: „Osià gnie cie ope ra cyj ne go pro gu ren tow no Êci
przez Gru p´ przy po pra wie si´ ga jà cej po nad 700 mln eu ro w po rów na niu
do 2003 r.; re duk cja Êrod ków prze zna cza nych na funk cjo no wa nie fir my z 2,8
mld do 700 mln; spa dek stra ty net to o 400 mln; po zy tyw ne za koƒ cze nie so -
ju szu z Ge ne ral Mo tors, któ re przy nio s∏o wp∏yw w wy so ko Êci 1,56 mld eu ro
i uzy ska nie p∏yn no Êci fi nan so wej na ko niec 2004 r. prze wy˝ sza jà cej 5 mld eu ro”.
Do bre sà rów nie˝ wy ni ki za pierw szy kwar ta∏ 2005 ro ku, po mi mo spad ku od -
no to wa ne go na ryn ku sa mo cho do wym. Wi daç ju˝ jed nak Êwia te∏ ko w tu ne lu.
„Cz´Êç fir my Fiat – mó wi Dy rek tor Pe∏ no moc ny – ju˝ daw no po dà ̋a w kie run -
ku umoc nie nia po zy cji. Tak jest w przy pad ku CNH i Ive co, któ re sà za an ga ̋o -
wa ne w po pra w´ ob ro tów i ren tow no Êci. Po dob nie jest z do staw ca mi kom po -

Podczas Zgromadzenia Akcjonariuszy Luca 
Cordero di Montezemolo i Sergio Marchionne
potwierdzili osiàgni´cie w 2005 roku przez 
Grup´ Fiat za∏o˝onych celów. Dodali, ˝e 
w Fiat Auto jest jeszcze du˝o do zrobienia, 
a inne sektory mogà wiele poprawiç.

Prze∏omowy
rok

nen tów. Fiat Au to, choç ju˝ po czy ni∏
licz ne kro ki na przód, mu si jesz cze
zwi´k szyç tem po o˝y wie nia i na tym
sku pia jà si´ na sze naj wi´k sze wy si∏ ki”.
Dzi´ ki wzmoc nie niu fi nan sów fir ma
mo g∏a skon cen tro waç si´ na dzia ∏al -
no Êci prze my s∏o wej. Dla te go w ostat -
nich mie sià cach po wsta∏ sek tor Po -
wer tra in Tech no lo gies, Al fa -Ma se ra ti,
za war to so jusz mi´ dzy Ive co Fi nan ce
i Barc lays, a tak ̋e pod pi sa no umo w´
o wspó∏ pra cy w za kre sie sa mo cho dów
LCV mi´ dzy Fiat, PSA i To fas. Oszcz´d -
no Êci oraz wpro wa dze nie na ry nek no -
wych mo de li, tj. Fia ta Cro ma i Al -
fy 159 a˝ po de biut no we go Pun to
oraz Al fy Bre ra – po win ny wy raê nie po -
pra wiç wy ni ki. „Na sze za da nie – pod -
kre Êli∏ Mar chion ne – po le ga na od bu -
do wa niu sil nej gru py, któ ra b´ dzie ge -
ne ro waç zy ski. To mo˝ li wy do zre ali zo -
wa nia cel. Od zy ska li Êmy swo bo d´
stra te gicz nà, by roz wi jaç dzia ∏al noÊç



Rachunek ekonomiczny Grupy Fiat za II kwarta∏
(w mln euro) II kwarta∏ 2005 II kwarta∏ 2004

Przy cho dy net to 12.052 12.009
Zmiana % 0,4
Wynik z zarzàdzania zwyczajnego 360 181
Zmiana 179
Wynik operacyjny 716 54
Zmiana 662
Wynik przed opodatkowaniem 473 (128)
Zmiana 601
Wynik netto (Grupy i spó∏ek trzecich) 217 (246)
Zmiana 463

fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
SI

ER
PI

EŃ
/W

RZ
ES

IE
Ń

 2
00

5

11

Fiat odnotowuje
du˝à popraw´
Grupa zamyka I po∏ow´ 2005 roku
odnotowujàc du˝à popraw´ w II
kwartale. Obroty wynoszà ponad 12
mld euro, ale dwukrotnie do tego
samego okresu 2004 roku wzrós∏
wynik z zarzàdzania zwyczajnego:
ze 181 do 360 mln euro. Lepszy
o 463 mln euro jest wynik netto,
który ze straty wynoszàcej 246 mln
w ubieg∏ym roku wzrós∏ do +217
mln euro w roku bie˝àcym. Do 9,2
mld euro spad∏o zad∏u˝enie netto,
które zmala∏o o 900 mln euro.
Te wyniki sà owocem poprawy we
wszystkich sektorach ∏àcznie z Fiat
Auto, który w tym kwartale obni˝y∏
o 2/3 strat´ z zarzàdzania zwyczaj-
nego z -238 do -88 mln euro.
Sektor powinien jeszcze zredukowaç
o 500 mln euro straty w zarzàdzaniu
zwyczajnym. CNH, tak jak w ub. r.,
odnotowa∏ obroty na poziomie
oko∏o 2,8 mld euro, osiàgajàc
wynik z zarzàdzania zwyczajnego
wielkoÊci 10% przychodów, tj. o 33
mln euro wy˝szy ni˝ w ub. roku.
Iveco notuje wzrost, tak w przycho-
dach (+2,6%), jak i w wyniku
z zarzàdzania zwyczajnego (+23,6%), 
który wynosi 110 mln euro, co
stanowi 4,5% obrotów. Tylko sektor
komponentów rejestruje spadek
przychodów i wyniku z zarzàdzania
zwyczajnego, co wynika ze zmiany
zakresu dzia∏alnoÊci w obszarze
Magneti Marelli i Comau na rzecz
Teksidu. Dobre sà równie˝ wyniki
Grupy za I pó∏rocze. Wynik z zarzà-
dzania zwyczajnego zosta∏ podwojony
do 407 mln euro, choç obroty
wynoszàce 22,8 mld euro lekko
spad∏y (-1%) w stosunku do tego
samego okresu ub. roku. Zysk netto
wyniós∏ 510 mln euro wobec straty
w wys. 638 mln euro w 2004 r. Plan
o˝ywienia zaczyna przynosiç efekty.

z nie zb´d nà ela stycz no Êcià. Ja sno
okre Êli li Êmy te dzia ∏a nia, któ re nie
przy no szà war to Êci do da nej dla Gru py
i pra cu je my z du ̋à sku tecz no Êcià
nad re duk cjà kosz tów. Ma my moc nà
ga m´ no wych wy ro bów. Po sia da my
za so by fi nan so we nie zb´d ne do in we -
sto wa nia. Ma my rów nie˝ ka pi ta∏ ludz -
ki po trzeb ny do po do ∏a nia zmia nom”.

Mon te ze mo lo po twier dzi∏ g∏ów ne kie -
run ki Gru py i wy ra zi∏ za do wo le nie
z przy j´ cia Fia ta Cro ma i Al fy 159 oraz
do da∏: „Je stem prze ko na ny, ˝e w II
pó∏ ro czu, dzi´ ki no wym pro duk tom
rów nie˝ Fiat Au to po pra wi wy ni ki. Zo -
sta ∏o mnó stwo pra cy, bo fir ma wy ma -
ga dal szej po pra wy. Li czy my na de ter -
mi na cj´ i od wa g´ wszyst kich”.
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ALFA ROMEO 159

Alfa Romeo 159 ma
do spe∏nienia niezwykle wa˝nà
misj´: zajàç miejsce
modelu 156 wyprodukowanego
w liczbie ponad 680 tys. sztuk
i staç si´ nowym punktem
odniesienia dla sportowych
limuzyn. Alfa 159,
zaprojektowana przez Georgio
Giugiaro we wspó∏pracy
z Centrum Stylistycznym Alfy,
ma dynamicznà lini´
rozpoznawalnà ju˝ na pierwszy
rzut oka. Na przyk∏ad, z przodu
znajduje si´ nowa trójkàtna
kratka wlotu powietrza, która
tworzy pionowà tarcz´ ∏àczàcà
si´ z bocznymi wlotami
powietrza, gdzie umieszczono
dwa ma∏e reflektory. Obszerne
b∏otniki i ko∏a o du˝ej Êrednicy
podkreÊlajà sportowy
temperament auta, natomiast

Prymat
technol



ostre przet∏oczenia
na wysokoÊci klamek
sprawiajà, ˝e samochód
wydaje si´ bardziej
dynamiczny i agresywny.
Dzi´ki wyd∏u˝eniu linii
nadwozia i szerokiemu
rozstawowi osi uzyskano zaÊ
obszerne i przestrzenne
wn´trze typowe dla limuzyny. 
Pod wzgl´dem komfortu,
wykoƒczenia i wyposa˝enia
samochód mo˝na zaliczyç
do modelu flagowego. Ale
najwa˝niejsze w modelu 159
sà silniki, stanowiàce
odzwierciedlenie tradycji Alfa
Romeo (trzy benzynowe i trzy
Diesle o mocy od 120 do 260
koni mechanicznych), a tak˝e
wysokie osiàgi (pr´dkoÊç a˝
do 240 km na godzin´),
maksimum bezpieczeƒstwa
i przyjemnoÊç jazdy.
W efekcie, jest to model
plasujàcy si´ na szczycie
segmentu sportowych
sedanów, a swoje zalety
zawdzi´cza projektowi,

w którym wykorzystano
mi´dzy innymi

wyrafinowane
technologie:
poczàwszy
od laserowego
zgrzewania
nadwozia
po zawieszenia
z poprzecznymi
wahaczami,
kompleksowe

uk∏ady
elektronicznego

sterownia i nap´d
na cztery ko∏a Q4.

ogii



Przy kle jo na 
do as fal tu
Kie dyÊ by cie „Al fi stà” ozna cza ∏o coÊ
wi´ cej ni˝ tyl ko po sia da nie au ta mar -
ki Al fa Ro meo, to by ∏a pa sja do czte -
rech kó ∏ek i przede wszyst kim mo˝ li -
woÊç po le ga nia na zwin nym i szyb kim
sa mo cho dzie, któ re go si ∏a ha mo wa -
nia i przy czep noÊç do dro gi wy raê nie
prze wy˝ sza ∏a Êred nià war toÊç. W gr´
wcho dzi∏ sa mo chód, któ ry wzbu dza∏
nie tyl ko po czu cie du my, ale i bez pie -
czeƒ stwa: bez pie czeƒ stwo ak tyw ne
sa mo cho dów Al fa Ro meo by ∏o na wet
przy s∏o wio we. Dzi siaj wie le si´ zmie ni -
∏o. Tech ni ka po czy ni ∏a gi gan tycz ne
kro ki na przód, a obec ne w∏a Êci wo Êci
z za kre su przy czep no Êci i si ∏y ha mo -
wa nia, rów nie˝ w trud nych lub eks tre -
mal nych wa run kach, nie mo˝ na na -
wet po rów ny waç do tych z prze sz∏o -
Êci. Jed nak Al fy Ro meo w dal szym
cià gu wy ko rzy stu jà naj bar dziej wy ra fi -
no wa ne roz wià za nia za pew nia jà ce
kie row cy mak si mum bez pie czeƒ stwa
ak tyw ne go i przy jem no Êci jaz dy. I w∏a -
Ênie tym wy ró˝ nia si´ Al fa 159. 
Oto kil ka da nych, któ re sà po twier -
dze niem tych s∏ów. W te stach na to -
rze, mak sy mal na pr´d koÊç, przy któ -
rej mo˝ na wy ko naç na g∏y skr´t
przy za cho wa niu ca∏ ko wi te go bez pie -
czeƒ stwa sa mo cho du wy no si 135
km/h. Mak sy mal ne przy spie sze nie
bocz ne pod czas skr´ tu wy no si 0,97 g
– wy nik ten lo ku je sa mo chód obok
naj bar dziej spraw dzo nych aut kla sy
tu ry stycz nej. Pod sta wà tych wy ni ków
oraz wra ̋e nia pe∏ nej kon tro li pod czas
jaz dy, ja kie od czu wa si´ za ko ∏em kie -
row ni cy, jest z jed nej stro ny wy so ka
sztyw noÊç skr´t na nad wo zia (po -
nad 180 tys. daNm/rad), z dru giej
tech nicz ne w∏a Êci wo Êci za wie sze nia.
Przed nie za wie sze nia sk∏a da jà si´ bo -
wiem z po dwój nych wa ha czy po -
przecz nych: kon struk cja ta wy wo dzi
si´ z bo li dów For mu ∏y 1, któ re Al fa
Ro meo przed k∏a da nad kla sycz ne za -

Przednie zawieszenie
z poprzecznym wahaczem

zapewnia wysokà
skutecznoÊç skr´tu

i optymalnà konfiguracj´ kó∏.



Nowa Alfa Romeo zosta∏a
zaprojektowana z myÊlà
o zapewnieniu jak najwi´kszego
bezpieczeƒstwa. Podstawowe
elementy konstrukcji sà sztywno
po∏àczone ze sobà poprzecznie
i w pionie spawami laserowymi.
Technologia ta gwarantuje du˝o
lepsze w∏aÊciwoÊci mechaniczne
w porównaniu do tradycyjnych
rozwiàzaƒ. Szczególnie p∏yta
podwozia skonstruowana
z ciàg∏ych pod∏u˝nic nie poddaje
si´ deformacjom, nawet
w przypadku zderzenia przy du˝ej
pr´dkoÊci. Wysokà sztywnoÊç
posiada tak˝e podstawa silnika, co
zwi´ksza ochron´ pasa˝erów
w przypadku zderzenia czo∏owego.
W nadwoziu zastosowano stal
wysokowytrzyma∏oÊciowà. Przednie
fotele posiadajà aktywne zag∏ówki,
które w razie zderzenia przysuwajà
si´ automatycznie do karku
zapobiegajàc obra˝eniom szyi.

Alfa 159 jest wyposa˝ona
w zaawansowane urzàdzenia
bezpieczeƒstwa pasywnego. Obok
przednich i bocznych poduszek
powietrznych oraz window bag
typu kurtyny (które nape∏niajà si´
na ca∏ej d∏ugoÊci szyb), model
dysponuje równie˝ poduszkami
powietrznymi chroniàcymi
kolana kierowcy. Natomiast
tylna kanapa jest wyposa˝ona
w dwie pary trzypunktowych
zaczepów Isofix, dzi´ki którym
foteliki dzieci´ce mocuje si´
do nadwozia. Pasy bezpieczeƒstwa
majà napinacze i ograniczniki
obcià˝enia, czyli urzàdzenia, które
w razie wypadku napinajà
automatycznie taÊm´ pasa, aby
przylega∏a do cia∏a i regulujà jej
napi´cie, co pozwala na unikni´cie
nadmiernych napr´˝eƒ.
Przy zderzeniu czo∏owym
automatycznie odczepiajà si´
peda∏y, chroniàc stopy kierowcy.

Mak si mum 
bez pie czeƒ stwawie sze nia (ty pu McPher son sto so wa ne

przez wi´k szoÊç pro du cen tów), po nie -
wa˝ za pew nia jà pre cy zj´ jaz dy i opty -
mal ne u∏o ̋e nie kó∏ pod czas skr´ tu. Tyl -
ne za wie sze nia z wa ha cza mi mul ti link
to wy jàt ko wo wy su bli mo wa ne roz wià za -
nie, któ re po zwa la na mak sy mal nà
kon tro l´ ru chu kó∏. 
Z tak do sko na ∏à ba zà, ja kà jest nad -
wo zie au ta, elek tro nicz ne sys te my
kon tro li sta bil no Êci i przy czep no Êci po -
jaz du ma jà nie wie le oka zji do in ge ren -
cji (naj cz´ Êciej na na wierzch niach o ni -
skiej przy czep no Êci) i to tyl ko wte dy,
gdy sà na praw d´ ko niecz ne. In ny mi
s∏o wy, ich za da niem nie jest – jak to
cz´ sto si´ zda rza – ko ry go wa nie uste -
rek sa me go sa mo cho du. Al fa 159 po -
sia da po nad to naj lep sze, do st´p ne
obec nie na ryn ku wy po sa ̋e nie. Sys -
tem VDC (Ve hic le Dy na mic Con trol)
gwa ran tu je ca∏ ko wi te pa no wa nie
nad sa mo cho dem nie za le˝ nie od wa -
run ków, na wet w eks tre mal nych sy tu -
acjach. MSR za po bie ga za blo ko wa niu
kó∏ pod czas re duk cji bie gów na na -
wierzch niach o ni skiej przy czep no Êci,
a sys tem an ty po Êli zgo wy ASR po zwa la

Urzàdzenia z zakresu bezpieczeƒstwa, w które wyposa˝ona
jest Alfa 159, to mi´dzy innymi poduszki powietrzne
chroniàce kolana kierowcy oraz pasy z napinaczem
i stopniowym ogranicznikiem napi´cia.
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i dzi´ ki bez po Êred nie mu wtry sko wi pa -
li wa i sta ∏ej kon tro li faz za wo rów
(po czte ry na cy lin der), jest dy na micz -
ny ju˝ na naj ni˝ szych ob ro tach: 88%
mak sy mal ne go mo men tu osià ga ju˝
przy 2000 obr/min. Jest to za tem ela -
stycz ny i no wo cze sny sil nik. 
Na szczy cie ga my sil ni ków Die sla pla -
su je si´ 2,4 JTDm: pi´ cio cy lin dro wy sil -
nik w uk∏a dzie rz´ do wym z dwu dzie sto -
ma za wo ra mi. Roz wi ja moc 200 KM
a mo ment ob ro to wy wy no si 400 Nm
przy za le d wie 2000 obr/min. Wspó∏ -
czyn nik mo cy osià ga pra wie 84 KM/litr,
czy li na le ̋y do naj lep szych wÊród ze -
spo ∏ów na p´ do wych. Rów nie˝ po zo sta -
∏e jed nost ki Al fy 159 szczy cà si´ do -
sko na ∏y mi osià ga mi. Ben zy no wy sil -
nik 1,9 JTS roz wi ja moc 160 KM; 2,2
zaÊ 185 KM. Sil nik Die sla 1,9 JTDM
z 16 za wo ra mi roz wi ja moc 150 KM
i 120 KM w wer sji 8 za wo ro wej. 
Sil ni ki Al fy 159 za pro jek to wa no z my Êlà
o mak sy mal nej przy jem no Êci jaz dy:
mo˝ li woÊç uzy ska nia do bre go przy spie -
sze nia bez ko niecz no Êci zmia ny bie gów
i du ̋y za pas mo cy, przy dat ny szcze gól -
nie do bez piecz ne go wy prze dza nia. Ca -
∏a ga ma ju˝ te raz jest zgod na z wy tycz -
ny mi nor my Eu ro 4, któ ra wej dzie w ˝y -
cie w stycz niu 2006 ro ku. Se ryj nie
w sil ni kach Die sla mon to wa ny jest filtr
czà stek sta ∏ych (DPF) we d∏ug za le ceƒ
nor my Eu ro 5. Sil ni ki wspó∏ pra cu jà
z sze Êcio bie go wy mi, me cha nicz ny mi
skrzy nia mi bie gów, któ rych ce chà
szcze gól nà jest pre cy zyj ne wy bie ra nie
bie gów i krót kie prze ∏o ̋e nia dêwi gni.
Do st´p ne sà te˝ zro bo ty zo wa ne skrzy -
nie Se le spe ed wy wo dzà ce si´ ze Êwia -
ta For mu ∏y 1. Mo gà one dzia ∏aç za rów -
no w try bie ma nu al no -se kwen cyj nym,
jak i au to ma tycz nym. Mak sy mal ny
kom fort jaz dy za pew nia jà rów nie˝ au to -
ma tycz ne prze k∏ad nie ty pu hy drau licz -
ne go z sze Êcio ma prze ∏o ̋e nia mi. 

Al fa Ro meo s∏y nie ze swo ich do sko na -
∏ych sil ni ków o wy so kich osià gach.
Mo del 159 jest wier ny tej bo ga tej tra -
dy cji i pro po nu je trzy sil ni ki ben zy no we
z bez po Êred nim wtry skiem JTS i po -
dwój nym re gu la to rem fa zy oraz trzy
jed nost ki Tur bo die sel Com mon -Ra il
trze ciej ge ne ra cji. We wszyst kich
trzech sil ni kach ben zy no wych za sto so -
wa no sys tem za si la nia JTS (Jet Thrust
Sto ichio me tric) oraz bez po Êred ni
wtrysk pa li wa, któ ry umo˝ li wia uzy ski -
wa nie naj wy˝ szych osià gów. Jed nost ki
Die sla za pew nia jà nie za le˝ nie od wa -

run ków jaz dy do sko na ∏e war to Êci mo -
cy i mo men tu ob ro to we go przy ma ∏ym
zu ̋y ciu pa li wa. Jest to za tem ga ma
z gór nej pó∏ ki b´ dà ca nie zmien nie
punk tem od nie sie nia, o któ rym kon ku -
ren cja nie mo ̋e za po mi naç. 
Spor to wy duch Al fa Ro meo w pe∏ ni wy -
ra ̋a si´ w jed no st ce ben zy no wej o po -
jem no Êci 3,2 l z sze Êcio ma cy lin dra mi
w uk∏a dzie V. Jej moc wy no si 260 KM
(191 kW), czy li 20 ko ni wi´ cej w sto -
sun ku do po przed nie go sil ni ka 3,2 V6.
Mo ment ob ro to wy osià ga 322 Nm

za cho waç si ∏´ tar cia tak ̋e na mo krej
szo sie, na Ênie gu a na wet na lo dzie.
Uk∏ad ha mul co wy, w któ re go sk∏ad
wcho dzà czte ry sa mo wen ty lu jà ce
tar cze z za ci ska mi Brem bo, wy po sa -
˝o ny jest w sys tem ABS oraz EBD
i HBA, co zwi´k sza sku tecz noÊç ha -
mo wa nia i da je lep sze pa no wa nie
nad sa mo cho dem. Wszyst kie te
skró ty ozna cza jà w kon se kwen cji, ˝e
przy pr´d ko Êci 100 km/h dro ga ha -
mo wa nia Al fy Ro meo 159 wy no si
za le d wie 36 me trów. To nie wszyst -
ko. Al fa 159 jest do st´p na rów nie˝
ze sta ∏ym na p´ dem na czte ry ko ∏a
Q4. Tak ̋e w tym przy pad ku za sto so -
wa no nie zwy kle wy ra fi no wa ny sche -

mat. Za miast sprz´ gie∏ wi sko tycz -
nych, wy bra no za sto so wa nie trzech
me cha ni zmów ró˝ ni co wych, z któ -
rych Êrod ko wy jest ty pu sa mo blo ku -
jà ce go (me cha nizm Tor sen C). Roz -
dzia∏ mo men tu ob ro to we go jest
zmien ny w za le˝ no Êci od wa run ków
przy czep no Êci do dro gi z uprzy wi le jo -
wa niem w wa run kach nor mal nych
osi tyl nej, co da je efekt lek kiej nad -
ste row no Êci au ta: ta ce cha b´ dzie
szcze gól nie ce nio na przez wiel bi cie li
spor to wej jaz dy.

Bezkonkurencyjne silniki 
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Pod wzgl´ dem kom for tu Al fa 159
pro po nu je no we stan dar dy w swo im
seg men cie. Wy star czy za czàç
od prze strze ni wn´ trza, ja kà ma jà
do dys po zy cji pa sa ̋e ro wie. Dzi´ ki
nad zwy czaj nej d∏u go Êci ra my pod wo -
zia, uzy ska no wy star cza jà cà iloÊç
miej sca dla pi´ ciu miejsc gwa ran tu jà -
cych wy go d´ rów nie˝ oso bom o wy -
so kim wzro Êcie. Pa sa ̋e rów ota cza
wy ci szo ne i przy tul ne wn´ trze po zba -
wio ne wi bra cji, co jest efek tem do -
sko na ∏ej izo la cji aku stycz nej
oraz wy so kiej sztyw no Êci skr´t -
nej i twar do Êci nad wo zia. Sa -
mo chód ten, prze zna czo ny dla
wy ma ga jà cej i wy ra fi no wa nej
klien te li, pro po nu je po kry cia
we wn´trz ne do pa so wa ne
do oso bi stych gu stów. Do wy -
bo ru sà dwa ty py tka nin lub,
w al ter na ty wie, trzy wy so kiej ja -
ko Êci ma te ria ∏y ta kie jak Al fa -
tex, skó ra i skó ra wy so kiej ja ko -
Êci. Skó rza ne fo te le ma jà wy su -
wa ne za g∏ów ki, co jest wa˝ nà
za le tà za pew nia jà cà opty mal ny
kom fort. Pa sa ̋e ro wie ma jà
do dys po zy cji 14 nie zwy kle
funk cjo nal nych schow ków
na ma ∏e i Êred nie przed mio ty. 
Wszyst kie ele men ty wy po sa ̋e -
nia sk∏a da jà si´ na sa mo chód
o przy jem nym wn´ trzu. Dzi´ ki
tech no lo gii „slush mo ul ding”
mi´k kie i ma to we ma te ria ∏y sà bar dzo
przy jem ne dla wzro ku i w do ty ku. De -
ska roz dziel cza i Êrod ko wa kon so la
skie ro wa ne sà w stro n´ kie row cy.
Sie dze nia sà op∏y wo we i ma jà spor to -
wy cha rak ter. Po gru bio ne szy by (4-5
mm) spra wia jà, ˝e wn´ trze sa mo cho -
du jest jesz cze cich sze. Kom fort jaz dy
zwi´k sza jà eks klu zyw ne ak ce so ria.
W Êrod ku de ski roz dziel czej wzrok
przy cià ga na wi ga tor sa te li tar ny naj -
now szej ge ne ra cji z ko lo ro wym wy -

Êwie tla czem wy so kiej roz dziel czo Êci,
na któ rym mo˝ na wy Êwie tliç – nie za -
le˝ nie od na t´ ̋e nia oÊwie tle nia – ma -
p´ tra sy prze jaz du. Z sys te mu mo˝ -
na ko rzy staç za po mo cà po le ceƒ g∏o -
so wych, mo ̋e on po nad to wspó∏ pra -
co waç z sys te mem bCon nect. 
Au to ma tycz na kli ma ty za cja naj now -
szej ge ne ra cji dwu - lub trzy stre fo wa
umo˝ li wia kie row cy i pa sa ̋e rom nie -
za le˝ ne usta wie nie tem pe ra tu ry i na -
t´ ̋e nia na wie wu po wie trza. Du ̋a

moc sys te mu po zwa la na uzy ska nie
usta wio nej tem pe ra tu ry w bar dzo
krót kim cza sie. Oby dwa urzà dze nia sà
ste ro wa ne au to ma tycz nie za po mo cà
cen tral ki elek tro nicz nej kon tro lu jà cej
tem pe ra tu r´, na t´ ̋e nie na wie wu
i dys try bu cj´ po wie trza, w∏à cze nie
kom pre so ra i re cyr ku la cj´. Po nad to,
oby dwie wer sje kli ma ty za cji w Al -
fie 159 sto su jà stra te gi´ kon tro li kli -
ma ty za cji ty pu „ekwi wa lent nej tem -
pe ra tu ry”. Dzi´ ki spe cjal nym czuj ni -

kom, urzà dze nie roz po zna je tem pe ra -
tu r´ we wn´trz nà i ze wn´trz nà i oce -
nia wra ̋e nie kom for tu ter micz ne go
przez pa sa ̋e ra, czy li wy mia n´ ener gii
mi´ dzy cia ∏em ludz kim a ka bi nà po -
jaz du, na któ re wp∏y wa wil got noÊç
po wie trza, tem pe ra tu ra i na t´ ̋e nie
na wie wu. Czuj nik znaj du jà cy si´
w dol nej cz´ Êci przed niej szy by mie rzy
na t´ ̋e nie pro mie ni s∏o necz nych i kàt,
pod ja kim pro mie nie prze do sta jà si´
do wn´ trza. Dzi´ ki te mu po zwa la

prze wi dzieç nad mier ny wzrost
tem pe ra tu ry w ka bi nie spo wo -
do wa ny pro mie nio wa niem s∏o -
necz nym, in for mu jàc o tym
uk∏ad kli ma ty za cyj ny. 
No wà li mu zy n´ wy ró˝ nia wy jàt -
ko wo ob szer ny ba ga˝ nik, ofe -
ru jà cy prze strzeƒ ∏a dun ko wà
o po jem no Êci 405 li trów, któ rà
mo˝ na do dat ko wo zwi´k szyç
po z∏o ̋e niu sie dzeƒ. Al fa 159
mo ̋e byç wy po sa ̋o na w sys -
tem, któ ry ∏à czy funk cje Hi -Fi
z te le fo nem z ze sta wem g∏o -
Êno mó wià cym, na wi ga to rem
sa te li tar nym, kom pu te rem po -
k∏a do wym oraz sys te mem
bCON NECT. Funk cje sys te mu
mo gà byç uru cha mia ne po le -
ce nia mi g∏o so wy mi i wy ko rzy -
stu jà tech no lo gi´ „blue to oth”.
So und Sys tem Bo se, wy pro du -
ko wa ny dla Al fa Ro meo przez

ame ry kaƒ skà fir m´ o tej sa mej na -
zwie b´ dà cà li de rem w bran ̋y aku -
stycz nej Hi -Fi, za pew nia wszyst kim
pa sa ̋e rom do sko na ∏à ja koÊç dêwi´ ku
nie za le˝ nie od wa run ków jaz dy.
Sprz´t Hi -Fi po sia da moc 570 Watt
i sk∏a da si´ z dzie si´ ciu g∏o Êni ków
i jed ne go sub wo ofe ra z cy fro wym sze -
Êcio ka na ∏o wym wzmac nia czem
(moc 200 Watt), któ ry od twa rza naj -
ni˝ sze cz´ sto tli wo Êci i jest zin te gro wa -
ny w ko mo rze ba ga˝ ni ka.

No wy po ziom kom for tu
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Dzie wi´ç dzie si´ ciu dzien ni ka rzy wzi´ ∏o udzia∏ w pre zen ta cji pra so wej
no we go Fia ta Cro ma w Pol sce. Im pre za, któ ra sta no wi ∏a jed no cze Ênie kra jo -
wà pre mie r´ mo de lu, od by ∏a si´ na po czàt ku lip ca w Cen trum Olim pij skim
w War sza wie. No wy Fiat Cro ma od wo ∏u je si´ bez po Êred nio do tra dy cji mo de -
lu, któ ry w la tach 1985 – 1994 sta no wi∏ punkt od nie sie nia dla li mu zyn/se -
da nów z seg men tu Êred nie go i wy˝ sze go, a je go pro duk cja si´ gn´ ∏a 450 ty -
si´ cy eg zem pla rzy. Ta no wo cze sna wer sja sa mo cho du ty pu Sta tion Wa gon
za pro jek to wa na zo sta ∏a przez Êwia to wej s∏a wy de si gne ra Gior get to Giu gia ro
i pro du ko wa na jest w za k∏a dzie Cas si no na po ∏u dnie od Rzy mu, a na ryn ku
po ja wi si´ jesz cze te go la ta. 
„Sa ma na zwa Cro ma po cho dzi z j´ zy ka w∏o skie go i ozna cza po pro stu
chrom – wy ja Ênia∏ pod czas pre zen ta cji Piotr Ko lej wa, brand ma na ger mo -
de lu. – A za tem jest to po rów na nie do me ta lu cha rak te ry zu jà ce go si´ es te -
ty kà i wy so kà trwa ∏o Êcià”.
Do nie wàt pli wych cech no we go Fia ta za li czyç tak ̋e na le ̋y ob szer ne wn´ trze
ofe ru jà ce wy jàt ko wy kom fort, in no wa cje tech no lo gicz ne w dzie dzi nie sil ni ków
Die sla oraz naj wy˝ szà ja koÊç wy po sa ̋e nia se ryj ne go.
Pod czas pre zen ta cji no we go Fia ta Cro ma po raz pierw szy dzien ni ka rze mie li
rów nie˝ oka zj´ po roz ma wiaç sze rzej z no wym Dy rek to rem Sprze da ̋y spó∏ ki
Fiat Au to Po land, Woj cie chem Ha la re wi czem.
„Chcia∏ bym pod kre Êliç, jak bar dzo jest on wa˝ ny w na szej ga mie – mó wi∏ Ha -
la re wicz o no wym mo de lu. – To sa mo chód z seg men tu D – a od cza sów po -

Jeszcze oficjalnie nie pokazano go szerszej
publicznoÊci, ale ju˝ pojawi∏ si´ na ulicach
Warszawy podczas test drive’u. Nowy Fiat
Croma przyciàga ciekawe spojrzenia
przechodniów.

Croma
w prasowym 

obiektywie
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Nowy Fiat Croma
w Cassino
To tutaj ka˝dego ranka,
przed wielkà tablicà kierownictwo
produkcji, jakoÊci i monta˝u
spotyka si´ z dyrektorem zak∏adu.
Eliminowane sà wszystkie
nieprawid∏owoÊci odnotowane
podczas atestu przed koƒcowym

zwolnieniem do produkcji.
Na tablicy zaznaczane sà usterki
oraz fazy procesu produkcyjnego,
w której wyst´pujà oraz dzia∏ania
naprawcze. Oprócz kontroli
na koƒcówce linii, ka˝da Croma
przechodzi tak˝e test drogowy
na dystansie 5 kilometrów,
w trakcie którego sprawdzany jest
poziom ha∏asu, stabilnoÊç,
instalacja elektryczna, silnik
i urzàdzenia bezpieczeƒstwa.
Kierowcy testowi przejechali dotàd
ponad trzy i pó∏ miliona kilometrów,
co pozwoli∏o na skorygowanie
b∏´dów przed wyprodukowaniem
serii wst´pnej i zagwarantowa∏o
wyrób o absolutnej jakoÊci ju˝
od pierwszego egzemplarza. 
Du˝e znaczenie ma równie˝ tzw.
„pilotino”, czyli linia pilota˝owa,
na której bezpoÊrednio w Cassino
testuje si´ urzàdzenia i produkuje
preserie. Umo˝liwi∏o to zapoznanie
si´ zak∏adu z Cromà ju˝
od poczàtku fazy projektowania,
czyli na rok przed uruchomieniem
produkcji.
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Z Fiatem Auto Poland
zwiàzany jest od lat.
Prac´ w spó∏ce
rozpoczà∏ w 1996 roku,
zdobywajàc kolejne
stanowiska w Dyrekcji
Handlowej. W 2001
roku wyjecha∏
do Turynu, a nast´pnie
w Indiach wprowadza∏
na rynek Fiata Palio.
Póêniej nasta∏ kolejny
„w∏oski” okres jego
kariery, kiedy to zajà∏ si´
zarzàdzaniem sprzeda˝à Cz´Êci
Zamiennych oraz Obs∏ugà
Serwisowà na tamtejszym rynku.
A˝ wreszcie wróci∏ do Polski, gdzie
zaproponowano mu obj´cie

stanowiska Dyrektora
Sprzeda˝y. Kilkakrotnie
mia∏ ju˝ mo˝liwoÊç
testowania nowego
Fiata Croma. „Cechà,
która zdecydowanie
rzuca si´ w oczy od razu
w tym samochodzie jest
komfort – mówi. – Auto
Êwietnie si´ prowadzi,
niemal jak model
sportowy, a jednoczeÊnie
czuç jego masywnoÊç,

stabilnoÊç. To z kolei sprawia, ˝e
przez ca∏y czas kierowca ma
poczucie bezpieczeƒstwa. Jestem
przekonany, ˝e ju˝ wkrótce model
ten znajdzie swoich zapalonych
wielbicieli”.

Wojciech Halarewicz
- nowy Dyrektor
Sprzeda˝y FAP

przed niej Cro my, mar ka Fiat nie by ∏a
tu taj prak tycz nie w ogó le obec na. Ma
to swo je kon se kwen cje – te raz nie mo -
˝e my cze kaç na klien tów, tyl ko sa mi
do nich wyjÊç i ich szu kaç”.
Ba da nia prze pro wa dzo ne przez spe -
cja li stów wska zu jà, ˝e klien ci z kla sy
wy˝ szej Êred niej ma jà bar dzo po dob -
ne ocze ki wa nia wzgl´ dem sa mo cho -
dów, jak klien ci mi ni -va nów. I w∏a Ênie
w od po wie dzi na ocze ki wa nia za rów -
no jed nych, jak i dru gich skon stru -
owa ny jest no wy Fiat Cro ma.
„Lu dzie nie spo dzie wa jà si´ te go sa -
mo cho du i te go, co jest on w sta nie
za ofe ro waç – do da je Ko lej wa. – Tak
na praw d´, ˝e by si´ do nie go w pe∏ ni
prze ko naç, trze ba za siàÊç za kie row ni -
cà – dla te go te˝ przede wszyst kim sta -
raç si´ b´ dzie my w je go przy pad ku
prze ko ny waç klien tów do od by cia jaz -
dy prób nej. Tym sa mo cho dem tak na -
praw d´ wpro wa dza my no wà kla s´,
wy cho dzi my po za stan dar dy. Nie b´ -
dàc w tym seg men cie przez pa r´
ostat nich lat, po sta no wi li Êmy tak w∏a -
Ênie go zre wo lu cjo ni zo waç”.
Oko ∏o 60% sprze da ̋y Fia ta Cro ma
skie ro wa na b´ dzie w ra mach pro gra -
mu Cor po ra te Mo bi li ty do firm, któ re
w swo jej dzia ∏al no Êci wy ko rzy stu jà ca -
∏e flo ty sa mo cho do we. Prócz nich, no -
wy mo del ofe ro wa ny ma byç przede
wszyst kim ma ∏ym przed si´ bior stwom
i m∏o dym ro dzi nom, któ re po trze bu jà
wy go dy, ale nie chcà kom pro mi sów
w za kre sie osià gów.
Na ja kie ce chy sa mo cho du zwra ca li
uwa g´ dzien ni ka rze? Przede wszyst -
kim na prze stron noÊç wn´ trza – du ̋à
iloÊç miej sca nad g∏o wa mi pa sa ̋e rów,
prze strzeƒ mi´ dzy rz´ da mi sie dzeƒ
oraz wy so kà po zy cj´ jaz dy, któ ra za -
pew nia lep sze pa no wa nie nad dro gà
i lep szà wi docz noÊç oto cze nia. No wy
mo del gwa ran tu je rów nie˝ kom for to -
wy, ni ski po ziom ha ∏a su oraz wi bra cji,
uzy ska ny po przez sta ran nie do pra co -
wa ne wn´ trze i spe cjal ne usta wie nie
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ki dla po wtó rze nia suk ce su po przed -
nie go mo de lu. No wa Cro ma po sia da
ten sam atut, któ ry ju˝ raz za pew ni∏
jej zwy ci´ stwo: s∏u cha nie klien ta
i re ali za cja pro duk tu na ba zie je go
wy ma gaƒ. Ta za sa da wià ̋e si´
z pierw szym i naj wa˝ niej szym wy mo -
giem, któ ry ka˝ dy klient sta wia
w chwi li za ku pu sa mo cho du – a au -
to to w od po wie dzi ofe ru je bo ga tà
ga m´ wy po sa ̋e nia, któ re go kom bi -
na cje umo˝ li wia jà do sto so wa nie
do oso bi stych po trzeb klien ta i gwa -
ran tu jà mu pro gre syw ne ko rzy Êci
przy wy bo rze wy˝ sze go wy po sa ̋e nia. 
Do tych czyn ni ków suk ce su No wa
Cro ma do da je licz ne i wy szu ka ne
urzà dze nia i sys te my, któ re czy nià
z niej no wy punkt od nie sie nia w seg -
men cie. Sà to: sys tem ESP, re flek to ry
kse no no we, pod grze wa ne lu ster ka
i dzie wi´ç po du szek po wietrz nych
(w dzie dzi nie bez pie czeƒ stwa), roz wi -
ni´ ty sys tem na wi ga cji sa te li tar nej
(CON NECT Nav+) oraz sprz´t Hi -Fi
wy po sa ̋o ny w osiem g∏o Êni ków i sub -
wo ofer (w dzie dzi nie sprz´ tu au dio
i sys te mów in fo te le ma tycz nych), Cru -
ise Con trol i au to ma tycz na skrzy nia
bie gów (za pew nia „bez stre so wà” jaz -
d´), a tak ̋e czte ry ty py spe cjal nych
ob r´ czy z lek kich sto pów o wy mia rach
od 16” do 18” (by jesz cze bar dziej
do pa so waç sa mo chód do oso bi stych
upodo baƒ klien tów).
Ten sa mo chód po pro stu ska za ny jest
na suk ces.

Rekordowy rok
i ambitne plany
Podczas prezentacji prasowej
Enrico Pavoni krótko podsumowa∏
miniony, 2004 rok i przedstawi∏
plany firmy na kolejny.
„Ubieg∏y rok by∏ dla nas rekordowy
pod ka˝dym wzgl´dem – mówi∏
Pavoni. – WyprodukowaliÊmy dwa
razy wi´cej samochodów, ni˝
w roku 2002 i tak naprawd´ nigdy
jeszcze w naszej spó∏ce nie
powstawa∏o tyle aut, co teraz
w zak∏adzie w Tychach. Podobnie
jest w przypadku obrotów
– zesz∏oroczne 2,5 mld euro to
wielkoÊç, jakiej wczeÊniej nigdy nie
uda∏o nam si´ osiàgnàç. A na rok
bie˝àcy mamy plany równie
ambitne – 50 tys. egzemplarzy
Seicento (z czego 45 tys.
na eksport) i 230 tys. Panda
(z czego 210 tys. na eksport).
Obecnie nasze linie produkcyjne
wykorzystywane sà w Tychach
maksymalnie, za∏oga pracuje
na trzech zmianach z kilkoma
dodatkowymi roboczymi sobotami
w roku. Warto równie˝ dodaç, ˝e
w czerwcu tego roku sprzedaliÊmy
o 31% samochodów wi´cej, ni˝
w maju, co daje nam oko∏o 10,3-
10,4% udzia∏u w rynku. To bardzo
pozytywny sygna∏ i znak, ˝e
sytuacja na rynku samochodowym
wyraênie si´ poprawia”.

za wie sze nia. Prócz te go, w za le˝ no Êci
od wy po sa ̋e nia, sa mo chód po sia da
in no wa cyj ny sys tem mo du ∏o wy ba ga˝ -
ni ka, któ ry ide al nie do sto so wu je si´
do naj ró˝ niej szych po trzeb. 
Z ze wnàtrz ory gi nal na, w Êrod ku ob -
szer na i ci cha – No wa Cro ma to sa -
mo chód stwo rzo ny, by za do wo liç oso -
by ró˝ nià ce si´ po trze ba mi, gu stem
i sty lem ˝y cia, ale jed no cze Ênie ma jà -
ce jed nà wspól nà ce ch´: ch´ç po sia -
da nia wy god ne go sa mo cho du. 
A tym, któ rzy pra gnà do sko na ∏ych
osià gów Cro ma ofe ru je na przy k∏ad
po t´˝ ny sil nik 2.4 Mul ti jet o mo -
cy 200 KM (zin te gro wa ny z 6-bie go -
wà au to ma tycz nà skrzy nià bie gów),
któ ry na le ̋y do naj lep szych w swo jej
kla sie ze wspó∏ czyn ni kiem spe cy ficz -
nym mo cy 83 KM/litr. 
Oprócz dwóch b∏y sko tli wych sil ni ków
ben zy no wych (2.2 16v o mo -
cy 147 KM i 1.8 16v 140 KM, któ re
nie b´ dà jesz cze do st´p ne pod czas
pre mie ry ryn ko wej), mo del ten pro po -
nu je trzy sil ni ki tur bo die sel Mul ti jet
(1.9 o mo cy 120 lub 150 KM oraz
wspo mnia ny 2.4 o mo cy 200 KM),
któ re po raz ko lej ny udo wad nia jà, i˝
w tej dzie dzi nie Fiat Au to po zo sta je
w Êci s∏ej czo ∏ów ce. 
Ko lej nà za le tà Fia ta Cro ma jest ja -
koÊç. No wy mo del cha rak te ry zu jà
nie zwy kle wy so kie stan dar dy ja ko -
Êcio we, któ re sta no wi ∏y naj wa˝ niej -
szy cel ju˝ od fa zy pro jek to wa nia.
W su mie spe∏ nio no wszyst kie wa run -

Obok od lewej
Bogus∏aw CieÊlar 
- dyrektor biura
prasowego, Wojciech
Halarewicz - dyrektor
sprzeda˝y, Piotr
Kolejwa - brand
manager i Enrico
Pavoni - prezes
zarzàdu
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W∏o chy, la ta pi´ç dzie sià te. Na Pó∏ wy spie Ape niƒ skim za czy na si´ bo om
go spo dar czy. Lu dzie co raz cz´ Êciej od czu wa jà do bro byt. W do mach po ja wia -
jà si´ pral ki i wszel kie go ro dza ju sprz´ ty go spo dar stwa do mo we go, ∏àcz nie
z te le wi zo rem, któ ry na za wsze zmie ni zwy cza je lu dzi. W∏o si, je˝ d˝à cy za zwy -
czaj na sku te rach, za czy na jà ma rzyç o czte rech kó∏ kach. Fiat 110 kosz tu je
jed nak 1.225 tys. li rów, co sta no wi rów no war toÊç dwu let nie go wy na gro dze -
nia prze ci´t ne go urz´d ni ka. To po li no C jest taƒ sze, mo˝ na je ku piç za 750
tys. li rów, ale jest to mo del prze sta rza ∏y. I wresz cie w 1955 r. na ry nek wcho -
dzi sa mo chód, któ ry zmo to ry zu je W∏o chy. Jest to Fiat 600. 
Ten ma ∏y, kom pak to wy sa mo chód, po raz pierw szy za pre zen to wa no pu blicz -
nie 11 mar ca. Mie rzy∏ za le d wie 3,2 me tra d∏u go Êci, mia∏ za okrà glo nà li ni´
i ofe ro wa∏ czte ry wy god ne miej sca. Czte ro cy lin dro wy sil nik o po jem no -
Êci 633 cm3 znaj do wa∏ si´ w tyl nej cz´ Êci i mie Êci∏ si´ po nad tyl ny mi ko ∏a -
mi: roz wià za nie to po zwa la ∏o na ogra ni cze nie kosz tów pro duk cji oraz zwi´k -
sze nie prze stron no Êci wn´ trza. Au to rem pro jek tu by∏ in ̋y nier Dan te Gia co -
sa, „oj ciec” wie lu Fia tów, po czàw szy od To po li no z 1936 ro ku po mo del 127
z 1971 ro ku. Vit to rio Val let ta ˝y czy∏ so bie od nie go: „Sa mo cho du z czte re -
ma miej sca mi z praw dzi we go zda rze nia, któ ry roz wi ja pr´d koÊç 85 km/h”.
Gia co sa od ra zu za bra∏ si´ do pra cy. Po czàt ko wo za pro jek to wa∏ re wo lu cyj ny
przed ni na p´d z sil ni kiem umiesz czo nym po przecz nie w jed nym blo ku ze
skrzy nià bie gów (mon to wa ny wie le lat póê niej w Mi ni). Skom pli ko wa ne me -
cha ni zmy prze k∏a dnio we by ∏y jed nak zbyt kosz tow ne jak na ów cze sne cza sy.

600
50 urodziny

Pi´çdziesiàt lat temu powsta∏o auto,
które zmotoryzowa∏o W∏ochy, ale tak˝e
zmieni∏o sposób ˝ycia i nowe zwyczaje
spo∏eczne tego kraju. Przez 15 lat
wyprodukowano 2 mln 700 tys. sztuk
modelu. Rocznic´ t´ upami´tni specjalna
seria obecnej wersji Seicento.

Fiata

Tym bar dziej, ˝e w za ∏o ̋e niu ma ∏y Fiat
mia∏ byç pro du ko wa ny w du ̋ych ilo -
Êciach i po ma ∏ych kosz tach. Dla te go
Gia co sa po my Êla∏ o roz wià za niu prost -
szym: sil nik nad ko ∏a mi na p´ do wy mi
z ty ∏u. Pró ba mi dro go wy mi za jà∏ si´
Car lo Sa la ma no, le gen dar ny szef kie -
row ców te sto wych, któ re mu Gio co sa
prze ka za∏ na st´ pu jà ce in struk cje:
„Tym mo de lem b´ dà jeê dziç lu dzie,
któ rzy nie po tra fià pro wa dziç, dla wie -
lu b´ dzie to pierw szy w ˝y ciu sa mo -
chód, dla te go mu si byç od por ny
na wszel kie go ty pu „tor tu ry”. 
Fiat 600 w koƒ cu osià ga, a na wet
prze kra cza za ∏o ̋e nia pro jek tu. Pr´d -
koÊç mak sy mal na do cho dzi do 100
km/h (Gio van ni Agnel li po wy pró bo wa -
niu mo de lu po wie dzia∏: „Wspa nia ∏y
sa mo chód, tyl ko tro ch´ za szyb ki”).
Je go ce na wy no si ∏a za le d wie 590 tys.
li rów. Fiat za in au gu ro wa∏ w ten spo sób
tra dy cj´ sprze da wa nia sa mo cho dów
za ty siàc li rów na ka˝ dy cen ty metr sze -
Êcien ny po jem no Êci sko ko wej. 
Suk ces no we go au ta by∏ wi´k szy ni˝
naj bar dziej opty mi stycz ne prze wi dy -
wa nia. We W∏o szech iloÊç sa mo cho -
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dów na dro gach wzro s∏a z 800 tys.
sztuk w 1955 r. do dwóch mln
w 1960 r. W tym sa mym okre sie,
z Mi ra fio ri wy je˝ d˝a 1 mi lio no wy mo -
del 600. Na do da tek, w 1956 r.
na ry nek wcho dzi wy prze dza jà ca swo -
je cza sy 600 Mul ti pla – MPV, któ ry,
mie Êci 6 osób wraz z ba ga ̋a mi. Tym -
cza sem suk ces 600 nie s∏ab nie.
W 1960 r. po wsta je wer sja „D” z sil -
ni kiem 767 cm3 o mo cy 29 KM.
Pr´d koÊç mak sy mal na wy no si 110
km/h. Co wi´ cej, ma ∏ym sa mo cho -
dem Fia ta za in te re so wa∏ si´ Karl
Abarth, kon struk tor aut wy Êci go wych
(wie deƒ czyk miesz ka jà cy w Tu ry nie).
Spe cjal nie dla 600 opra co wa∏ „ze -
staw” prze ró bek, któ ry prze kszta∏ ci∏
au to w ma ∏e „dzi kie zwie rz´”. Fiat -
-Abarth 850 TC osià ga 140 km/h,
wer sja 1000 do cho dzi do 200 km/h.
Kto nie mo ̋e po zwo liç so bie na prze -
rób k´, za do wa la si´ kup nem nie zwy -
kle ha ∏a Êli we go po dwój ne go t∏u mi ka.
Suk ces 600 trwa przez ca ∏e la ta 60.
Au to scho dzi ze sce ny do pie ro
w 1970 r. Ogó ∏em wy pro du ko wa no 2
mln 700 tys. eg zem pla rzy. 

Powrót do przesz∏oÊci
Od 1998 roku do dzisiaj sprzedano
ponad 1 mln 100 tys. egzemplarzy
Seicento. Z okazji 50-lecia Fiat
postanowi∏ podkreÊliç za pomocà
kilku zmian i wyposa˝enia „50th”
zwiàzek mi´dzy wersjà sprzed lat
i produkowanà dzisiaj. Ponadto,
logo w formie napisu „Seicento”,
zostanie zastàpione wersjà cyfrowà
„600” z takà samà grafikà jak
w modelu z lat 50. Do przesz∏oÊci
nawiàzuje tak˝e znajdujàce si´
na przodzie logo Fiata umieszczone
mi´dzy dwoma chromowanymi
listwami, podczas gdy tapicerka
i wykoƒczenia wn´trza stanowià
mieszank´ nowoczesnoÊci
i stylu retro. Nowy Fiat 600
jest wyposa˝ony
w silnik 1,1
Fire MPI
o mocy
54 KM
spe∏niajàcy
norm´ emisji
spalin Euro4 i posiada trzy wersje

wyposa˝enia. Wersja podstawowa
Fresh standardowo wyposa˝ona jest
w poduszk´ powietrznà kierowcy,
pasy bezpieczeƒstwa z napinaczami
i immobilizer w bardzo atrakcyjnej
cenie 22.700 z∏. Wersja Actual ju˝
w standardzie posiada lakierowane
zderzaki. Na zamówienie mo˝na
mieç wspomaganie kierownicy, ABS
i klimatyzacj´. Uzupe∏nieniem tych
wersji jest seria jubileuszowa
Fiat 600 „50th”, której cechà sà
trzy pastelowe odcienie: koÊç
s∏oniowa, niebieski i zielony,
dwukolorowa deska rozdzielcza oraz

tapicerka z logo FIAT,
lakierowane

klamki
i lusterka
zewn´trzne,
lakierowane
listwy boczne
z elementami

chromowanymi i logo
„50th” oraz paskiem

na ca∏ej d∏ugoÊci samochodu.
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Wy ni ki sprze da ̋ y sa mo cho dów do staw czych Fia ta uzy ska ne w pierw -
szych mie sià cach 2005 ro ku sà bar dzo po zy tyw ne. We W∏o szech po jaz -
dy LCV zaj mu jà pierw sze miej sce i po sia da jà po nad 40% udzia∏ w ryn ku,
o czo ∏o wà po zy cj´ wal czà tak ̋e w Eu ro pie. Praw dzi wym klej no tem bo ga tej
i kompletnej ga my, sprze da wa nej w po nad 80 kra jach, sà sa mo cho dy Du -
ca to i Do blò, sta bil nie utrzy mu jà ce si´ na pierw szych miej sca we wszyst kich
kla sy fi ka cjach sprze da ̋y we W∏o szech.
W Pol sce Fiat Au to Po land ju˝ od kil ku lat po zo sta je li de rem w sprze da ̋y sa -
mo cho dów do staw czych. Tyl ko w czerw cu fir ma sprze da ∏a 847 sa mo cho -
dów LCV, tj. o 30.3% wi´ cej ni˝ w ma ju (w cià gu sze Êciu mie si´ cy sprze da -
no w su mie 3.890 sztuk). Na na szym ryn ku naj wi´ cej na byw ców, po za Du -
ca to i Do blò, znaj du jà Pan da Van i Se icen to Van. 
O za le tach sa mo cho dów do staw czych Fia ta mó wi Ma rek Kisz, me ne d˝er
dzia ∏u Sa mo cho dy Do staw cze Fia ta Au to Po land. „Na sza ga ma – wy ja Ênia
– jest bar dzo bo ga ta. Fiat pro po nu je sa mo cho dy Do blò Car go, Du ca to,
a na in nych ryn kach tak ̋e Scu do i Stra da pick -up. Po nad to ofe ru je my sa -
mo cho dy pro du ko wa ne na ba zie mo de li oso bo wych, jak Pan da Van, Se icen -
to VAN i Pun to Van. A do te go do cho dzi wy so ka ja koÊç tych sa mo cho dów
oraz sieç sprze da ̋y. Obec nie po sia da my 71 de ale rów sa mo cho dów do staw -
czych, w tym 32 Êci Êle wy spe cja li zo wa nych w te go ro dza ju sprze da ̋y”.
Co wp∏y wa na po pu lar noÊç w Eu ro pie sa mo cho dów Do blò i Du ca to?
„Do blò, któ ry na le ̋y do naj ch´t niej ku po wa nych sa mo cho dów do staw czych,
jest pro duk tem ide al nym za rów no dla ma ∏ych firm, jak i dla wiel kich flot. To

Sukces samochodów Doblò i Ducato, które
znalaz∏y si´ na pierwszych miejscach
w klasyfikacji sprzeda˝y we W∏oszech
i czo∏owych w Polsce, zwi´ksza udzia∏
samochodów dostawczych Fiata w tych
rynkach. Ich gama jest pe∏na i mo˝e
zadowoliç ka˝dego klienta.

z top li sty

tak˝e sa mo chód o naj wi´k szej po -
jem no Êci w swo jej ka te go rii i ∏a dow -
no Êci po nad 800 kg. Do blò jest
wresz cie sa mo cho dem o naj wi´k szej
mo cy w tej ka te go rii w wer sji wy po sa -
˝o nej w sil nik 1.9 JTD o 105 KM oraz
naj bar dziej eko no micz nym pod wzgl´ -
dem kosz tów eks plo ata cji w wer sji
z sil ni kiem 1.3 Mul ti jet. W paê dzier ni -
ku po ja wi si´ wer sja Re sty ling, po sia -
da jà ca do dat ko wo zwi´k szo ny roz -
staw osi. Mo del Du ca to to ju˝ na to -
miast kla sy ka. Obec ny jest na ryn ku
od ponad dwu dzie stu lat i uda ∏o mu
si´ utrzy maç kon ku ren cyj noÊç dzi´ ki
cià g∏ym zmia nom tech nicz nym. Du -
ca to ma wie le moc nych stron, jak
cho cia˝ by „wszech stron noÊç”, sze ro -
ka ga ma oraz du ̋a mo˝ li woÊç za sto -
so wa nia ró˝ ne go ro dza ju za bu dów.
Spe cjal no Êcià ryn ku pol skie go sà se -
rie spe cjal ne: Bu si ness – naj taƒ sza
ce na na ryn ku; oraz Pre mius – wy po -

Sa mo cho dy
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sa ̋e nie sa mo cho du do staw cze go
na po zio mie po jaz dów oso bo wych
(m.in. ABS, kli ma ty za cja)”.
Oba mo de le mo˝ na rów nie˝ do -
sto so waç do po trzeb klien tów,
dzi´ ki ró˝ nym za bu do wom?
„Tak, mo˝ li wo Êci ta kie pre zen tu je my
ka˝ de go ro ku w or ga ni zo wa nej przez
na szà fir m´ im pre zie mar ke tin go wej
o na zwie LCV To ur. Pre zen ta cja po jaz -
dów obej mu je sze reg miast w Pol sce,
gdzie eks po no wa ne sà naj now sze

osià gni´ cia lo kal nych firm ka ro se ryj -
nych na ba zie po jaz dów Du ca to i Do -
blò. W ostat nim ro ku mo˝ na by ∏o
obej rzeç ofe ro wa nà przez Fia ta ga m´
am bu lan sów ra tun ko wych, a tak ̋e
Du ca to po go to wie ener ge tycz ne,
kom bi, TO WOS, sa mo cho dy dla stra -
˝y po ̋ar nej i in nych s∏u˝b pu blicz nych”. 
Ja ka sà prze wi dy wa nia na dru gà
po ∏o w´ 2005 ro ku?
„Prze wi dy wa ny jest wzrost po py tu,
czy li po nad 2 mln sa mo cho dów

sprze da nych w Eu ro pie i po nad 17
ty s. w Pol sce. 3890 sa mo cho dów
do staw czych sprze da nych w Pol sce
z udzia ∏em 23,3% w cià gu 6 pierw -
szych mie si´ cy ro ku na pa wa opty mi -
zmem. Cie szy rów nie˝ fakt, ˝e klien ci
nas do ce nia jà (patrz box). Osià gni´ -
cie wy ni ków by ∏o mo˝ li we za rów no
dzi´ ki za an ga ̋o wa niu i pa sji osób pra-
cu jà cych w War sza wie, Biel sku -Bia ∏ej,
Ty chach i Tu ry nie, jak i ogrom nej de -
ter mi na cji na szej sie ci de aler skiej”.

ZAKUPILI
DOSTAWCZE FIATY

W czerwcu Fiat Auto Poland
zrealizowa∏ dwa du˝e
kontrakty na dostaw´
samochodów dostawczych.
Pojazdy Panda VAN i Seicento
VAN (w sumie kilkaset
samochodów) zakupi∏a firma
Coca Cola, a 120
samochodów Doblò Cargo
z silnikiem 1.3 JTD
dostarczono do firmy
TRANSPORT, która zajmuje
si´ obs∏ugà floty Poczty
Polskiej. Inne, znaczàce
zamówienia pojawi∏y si´ te˝
od Policji, a tak˝e Inspekcji
Transportu Drogowego
i Zak∏adów Energetycznych.

SPRZEDA˚ W I PÓ¸ROCZU 2005 
(w sztukach)

PAN DA VAN 1591

DO BLÒ 951

SE ICEN TO VAN 724

DU CA TO 570

PUN TO VAN 54
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Jest si´ z cze go cie szyç – fa bry ce w Ty chach ju˝ za pierw szym po dej -
Êciem uda ∏o si´ bo wiem osià gnàç dru gi (z trzech) po ziom do sko na ∏o Êci w za -
rzà dza niu. We d∏ug re gu la mi nu „Uzna nie za do sko na le nie” to wy ró˝ nie nie
prze wi dzia ne dla firm, któ re efek tyw nie prze pro wa dzi ∏y sa mo oce n´ z wy ko rzy -
sta niem Mo de lu Do sko na ∏o Êci EFQM.
Naj wy˝ szym lau rem, ja ki mo˝ na by ∏o zdo byç, jest Eu ro pej ska Na gro da Ja ko -
Êci. Do sfe ry fi na li stów za bra k∏o za le d wie kil ku na stu punk tów. Ale czym w∏a -
Êci wie jest owa na gro da?
O jej przy zna nie ubie gaç si´ mo gà fir my sto su jà ce tzw. Mo del Do sko na ∏o Êci
EFQM – mo del za rzà dza nia opar ty na mi´ dzy na ro do wych do Êwiad cze niach,
m.in. ame ry kaƒ skich i ja poƒ skich – bar dzo lo gicz ny i, cze go nie kry jà spe cja -
li Êci, efek tow ny. 
Eu ro pej ska Na gro da Ja ko Êci po raz pierw szy przy zna na zo sta ∏a w 1992 r.
i od te go cza su fir my ze Sta re go Kon ty nen tu sà nià wy ró˝ nia ne co rocz nie. 
War to do daç, ̋ e spon so ra mi na gro dy sà Ko mi sja Eu ro pej ska, Eu ro pej ska Or -
ga ni za cja ds. Ja ko Êci (Eu ro pe an Or ga ni za tion for Qu ali ty) oraz w∏a Ênie or ga -
ni za cja EFQM.
Zda niem Zdzi s∏a wa Ar le ta, dy rek to ra Za k∏a du w Ty chach, pro ce du ra ubie ga -
nia si´ o na gro d´ sta no wi do sko na ∏à oka zj´ do bez stron nej, ze wn´trz nej
oce ny po zy cji zaj mo wa nej przez da nà fir m´ i stop nia wdro ̋e nia wspo mnia -
ne go Mo de lu Do sko na ∏o Êci EFQM. 
„Dzi´ ki te mu, ˝e wzi´ li Êmy udzia∏ w tym pro ce sie, ∏a twiej sze sta ∏o si´ sfor -
mu ∏o wa nie czy tel nych i kon kret nych ce lów, a przez to okre Êle nie dro gi pro -

Du˝ym sukcesem zakoƒczy∏a si´ wizyta
asesorów EFQM (European Fundation
Quality Management) w tyskim zak∏adzie
Fiat Auto Poland. Fabryka zdoby∏a ponad
pi´çset punktów – rezultat, którego nie
uda∏o si´ osiàgnàç ˝adnej polskiej firmie.

Tychy 
w europejskiej
czo∏ówce

wa dzà cej do sta ∏e go do sko na le nia na -
szych dzia ∏aƒ – uwa ̋a dy rek tor Ar let.
– Za an ga ̋o wa nie pra cow ni ków, pra ca
ze spo ∏o wa i po czu cie du my ze swo jej
pra cy za wo do wej i or ga ni za cji pe∏ nià
tu ogrom ne zna cze nie. To bar dzo cen -
ne na rz´ dzie we wn´trz nej ko mu ni ka cji
i do sko na ∏y ma te ria∏ szko le nio -
wy. I w na szej fa bry ce na praw d´ to wi -
daç – na si lu dzie ro zu mie jà o co cho -
dzi w sto so wa nych przez nas stan dar -
dach i jak wa˝ nà ro l´ pe∏ ni ka˝ dy pra -
cow nik dla koƒ co wej, wy so kiej ja ko Êci
pro duk tu. Pra cow ni cy iden ty fi ku jà si´
z za k∏a dem i z tym, co ro bià – to jest
fun da ment, na któ rym du ̋o ∏a twiej
jest bu do waç. Dla te go bar dzo ser -
decz nie dzi´ ku j´ wszyst kim pra cow ni -
kom – za wk∏ad pra cy, za an ga ̋o wa nie
i emo cje, któ re wska zu jà, jak moc no
zin te gro wa na jest na sza za ∏o ga”.
W Ty chach, nad przy go to wa niem fa -
bry ki do au dy tu pra co wa no przez kil ka
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mie si´ cy – tym cza sem
we d∏ug oce ny eks per tów,
aby w pe∏ ni wdro ̋yç kom -
plek so wy Mo del EFQM
po trze ba przy naj mniej
dwóch lat. Tak do bry re -
zul tat uzy ska ny w tak
krót kim cza sie przez za -
k∏ad to ko lej ny po wód
do du my.
Ko or dy na to rem i me ne-
d˝e rem ca ∏e go pro jek tu
by∏ in ̋y nier Jó zef Ko sek, od lat od po -
wie dzial ny w fa bry ce za sze ro ko poj -
mo wa ne pro ble my ja ko Êcio we.
„Na szym pierw szym kro kiem by ∏o
kom plek so we za po zna nie si´ ze szcze -
gó ∏a mi mo de lu do sko na ∏o Êci EFQM
– opo wia da o przy go to wa niach Jó zef
Ko sek. – Po dru gie na le ̋a ∏o dro bia zgo -
wo skon fron to waç za ∏o ̋e nia owe go
mo de lu za rzà dza nia ze sta nem fak -
tycz nym wy st´ pu jà cym w na szym za -

k∏a dzie, to gdzie je ste Êmy
zbie˝ ni, a gdzie na le ̋y coÊ
po pra wiç lub zmie niç.
Na tej pod sta wie zde fi nio -
wa li Êmy na sze moc ne
i s∏a be stro ny, a na st´p nie
przy wspó∏ pra cy wie lu
osób, po wsta∏ ob szer ny
do ku ment opi su jà cy
wszyst kie ob sza ry za rzà -
dza nia w na szej fir mie,
któ re mo del EFQM dzie li

na po ten cja∏ or ga ni za cji (5 ob sza rów,
tzw. kry te riów) i wy ni ki (4 ob sza ry)”.
Jak wy ja Ênia in ̋y nier Ko sek, w ty skim
za k∏a dzie nie mal ide al nie za ∏o ̋e nia
mo de lo we zga dza ∏y si´ ze sta nem fak -
tycz nym w ob sza rze „Klien ci” i „Za rzà -
dza nie pro ce so we”, nie co s∏a biej wy -
pa d∏a oce na stra te gii kon tak tów ze
spo ∏ecz no Êcià lo kal nà.
Re ali za cja zmian w tym dru gim ob sza -
rze ju˝ si´ roz po cz´ ∏a.

Józef Kosek
mened˝er projektu

„Pracownicy identyfikujà si´
z zak∏adem i z tym, co robià – to
jest fundament, na którym du˝o
∏atwiej jest budowaç“ - mówi
Zdzis∏aw Arlet (na g∏ównym zdj´ciu
z Wojciechem Rymerem,
kierownikiem lakierni).
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Naj wa˝ niej szy efekt, ja ki przy niós∏ ca ∏y
pro ces przy go to waƒ do wi zy ty ase so -
rów w Ty chach nie by∏ jed nak ̋e zwià -
za ny z bez po Êred nio z mo de lem
EFQM. Jak pod kre Êla dy rek tor fa bry ki,
zde cy do wa nie naj bar dziej istot ne by ∏o
do sko na le wi docz ne zin te gro wa nie
i za an ga ̋o wa nie pra cow ni ków wszyst -
kich szcze bli w re ali za cj´ te go pro jek -
tu. Od ma na ge men tu po oso by pra cu -
jà ce bez po Êred nio na li niach pro duk -
cyj nych – wszy scy po de szli do spra wy
bar dzo emo cjo nal nie i am bi cjo nal nie,
wszyst kim bar dzo za le ̋a ∏o na po ka za -
niu fa bry ki z jak naj lep szej stro ny,
a tym sa mym na mo˝ li wie naj wy˝ szym
wy ni ku punk to wym.
A oka zja ku te mu by ∏a zna ko mi ta, bo -
wiem pod czas swo jej wi zy ty ase so rzy
roz ma wia li nie tyl ko z przed sta wi cie la -

mi ka dry za rzà dza jà cej za k∏a dem, ale
rów nie˝ z pra cow ni ka mi za trud nio ny mi
w∏a Ênie na li niach. 
„Wszy scy prze szli Êmy grun tow ne szko -
le nia – mó wi Wie s∏aw Piàt kow ski.
– Dzi´ ki nim do wie dzie li Êmy si´
wszyst kie go, co po trzeb ne na te mat
EFQM i Eu ro pej skiej Na gro dy Ja ko Êci.
Po zna li Êmy wszyst kie osiem za sad do -
sko na ∏o Êci zwià za nych z tym mo de lem
oraz to, w ja ki spo sób i w ja kim stop -
niu wszy scy je re ali zu je my na ró˝ nych
szcze blach za k∏a du”.
Ase so rzy pro si li o mo˝ li woÊç prze pro -
wa dze nia roz mów z dwo ma gru pa mi
pra cow ni ków – ty mi do Êwiad czo ny mi,
z d∏u go let nim sta ̋em, któ rzy bra li ju˝
nie raz udzia∏ w pro jek tach ja ko Êcio -
wych re ali zo wa nych przez fa bry k´ oraz
do bra ny mi wy ryw ko wo.

„By∏ to dla nas nie wàt pli wie wiel ki
stres – pod kre Êla z ko lei Ewa Ska lik.
– Czu li Êmy si´, jak na ja kimÊ wa˝ nym
i trud nym eg za mi nie. Nie wie dzie li Êmy
o co zo sta nie my za py ta ni, dla te go
przy go to wy wa li Êmy si´ do tych roz -
mów bar dzo skru pu lat nie, w do mu
czy ta li Êmy fa cho wà li te ra tu r´, w pra cy
wy mie nia li Êmy si´ spo strze ̋e nia mi.
Ale bar dzo nam za le ̋a ∏o, by po ka zaç,
˝e na praw d´ wie my, co dzie je si´

Osiem zasad doskona∏oÊci ma
zastosowanie w ka˝dej firmie lub
organizacji, niezale˝nie
od sektora, w którym dzia∏a,
bran˝y oraz wielkoÊci. To w∏aÊnie
one le˝à u podstaw Modelu
Doskona∏oÊci EFQM: orientacja
na wyniki, koncentracja

na kliencie, przywództwo i sta∏oÊç
celów, zarzàdzanie poprzez
procesy i fakty, rozwój
i zaanga˝owanie pracowników,
ciàg∏e uczenie si´, doskonalenia
i innowacje,
rozwój partnerstwa,
odpowiedzialnoÊç spo∏eczna.

Podstawowe zasady



fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
SI

ER
PI

EŃ
/W

RZ
ES

IE
Ń

 2
00

5

31

Model Doskona∏oÊci jest
stosowany przez tysiàce
europejskich organizacji
do doskonalenia w∏asnego
systemu zarzàdzania. Opracowany
zosta∏ przez Europejskà Fundacj´
Zarzàdzania JakoÊcià (czyli
w∏aÊnie EFQM) we wspó∏pracy
z europejskimi oÊrodkami
naukowymi. Model EFQM stanowi
podstaw´ Europejskiej Nagrody
JakoÊci oraz wi´kszoÊci krajowych
nagród jakoÊci paƒstw
europejskich, w tym tak˝e
Polskiej Nagrody JakoÊci.
Istniejà trzy poziomy
doskona∏oÊci, które tworzà
swoistà piramid´:
„Zaanga˝owanie
w Doskonalenie”, „Uznanie
za doskonalenie” i wreszcie
najwy˝szy – „Europejska 
Nagroda JakoÊci”.

Czym jest Model
Doskona∏oÊci
EFQM?

wy˝ szy laur, czy li Eu ro pej skà Na gro d´
Ja ko Êci, dziÊ w Ty chach us∏y szeç mo˝ -
na nie mal wsz´ dzie, ˝e wÊród pra cow -
ni ków po zo sta ∏o lek kie uczu cie nie do -
sy tu – mi mo, ̋ e zdo by ta iloÊç punk tów
to rów nie˝ suk ces i po wód do du ̋e go
za do wo le nia.
Ale Zdzi s∏aw Ar let nie sk∏a da bro ni. Ju˝
dziÊ za po wia da, ˝e ty ski za k∏ad b´ dzie
si´ o nià ubie ga∏ po now nie, naj praw -
do po dob niej w 2008 ro ku.

Podczas swojej wizyty
asesorzy rozmawiali nie
tylko z przedstawicielami
kadry zarzàdzajàcej
zak∏adu, ale równie˝
z pracownikami
zatrudnionymi w∏aÊnie
na liniach.
Stojà od lewej: Wies∏aw
Piàtkowski, Ewa Skalik,
Roman Sielowski,
Sebastian Madeja.

u nas w za k∏a dzie i w ja kim kie run ku
wszy scy zmie rza my”.
Bez wzgl´ du na wszyst kie póê niej sze
wnio ski, w jed nym bar dzo wy raê nie
zga dza li si´ wi zy ta to rzy i dy rek cja za -
k∏a du – to, jak pra cow ni cy ty skiej fa -
bry ki za an ga ̋o wa li si´ w ca ∏y pro ces,
zro bi ∏o na jed nych i dru gich naj wi´k -
sze wra ̋e nie.
Po emo cjach zwià za nych z przy go to -
wa nia mi do ubie ga nia si´ o ów naj -
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„Od Sy be rii po In do ne zj´, od Nor we gii po Re pu bli k´ Po ∏u dnio wej Afry ki,
po jaz dy te re no we Ive co sà na ca ∏ym Êwie cie, w Eu ro pie Za chod niej sta no -
wià 15% ryn ku – mó wi Ma rio Asten go, wi ce pre zes dzia ∏u po jaz dów Êred nich
i ci´˝ kich Ive co. – Te raz ga ma mar ki wzbo ga ci si´ o naj now szy pro dukt, po -
jazd te re no wy do prac bu dow la nych i dro go wych o na zwie Trak ker”. 
Chrzest te re no wy i za ra zem pol ska pre zen ta cja no we go po jaz du od by ∏a si´
na po li go nie do Êwiad czal nym Woj sko we go In sty tu tu Tech ni ki Pan cer nej
i Sa mo cho do wej ko ∏o Su le jów ka, w le si stym te re nie z dro ga mi pe∏ ny mi
wyrw, z pia chem i grz´ za wi ska mi (pi sa li Êmy o tym sze rzej w po przed nim
nu me rze pi sma). Trak ker jest zwieƒ cze niem pro ce su od na wia nia ga my
„po jaz dów ci´˝ kich”, któ rà roz po cz´ to przed dwo ma la ty pro duk cjà Stra lis
Ac ti ve Spa ce. Po nim przy sz∏y wer sje Ac ti ve Ti me i Ac ti ve Day. „Naj now -
szym mo de lem – do da je Asten go – koƒ czy my bar dzo wa˝ ny etap, te raz je -
ste Êmy go to wi sta wiç czo ∏a no wym wy zwa niom i no wym ryn kom, na przy -
k∏ad chiƒ skie mu”.
Ja kie atu ty po sia da no wy Trak ker? Ka bi na po jaz du po cho dzi z mo de lu
Stra lis AT i AD (2,28 me trów) i za pew nia: kom fort jaz dy, ∏a twoÊç ma new -
ro wa nia na ogra ni czo nej prze strze ni i mniej sze ry zy ko ude rze nia w prze -
szko d´. Jest bar dzo wy god na: po sia da pneu ma tycz ne za wie sze nie sie -
dze nia; ko ∏o kie row ni cy wy po sa ̋o ne jest w ró˝ ne przy ci ski, wÊród nich pi -
lot ra dia i wszyst kie funk cje kom pu te ra po k∏a do we go. Za kie row ni cà
znaj du je si´ prze ∏àcz nik re gu lu jà cy dzia ∏a nie ha mul ca r´cz ne go i In tar der

gry
od ostrej
Specjalista

Do gry wchodzi Trakker, nowy terenowy
pojazd Iveco, mocny, wszechstronny
i zapewniajàcy doskona∏y komfort
prowadzenia. ¸àczy w sobie zalety pojazdu
do prac budowlanych z komfortem
samochodu szosowego, sprawdza si´ wi´c
doskonale w ka˝dym terenie.

ZF, me cha nizm zmniej sza jà cy pr´d -
koÊç po jaz du po przez od dzia ∏y wa nie
na na p´d.
Ma jàc na uwa dze wy go d´ kie row cy,
rów nie˝ na ze wnàtrz, wpro wa dzo no
do dat ko we ulep sze nia. Wy sia da nie
z ka bi ny u∏a twia jà schod ki za bez pie -



czo ne przez po Êli zgiem, któ re mo gà
zo staç wy su ni´ te na ze wnàtrz. Ni˝ szy
sto pieƒ wy ko na ny jest z ela stycz ne go
ma te ria ∏u: przy ze tkni´ ciu z prze szko -
dà ule ga od kszta∏ ce niu, a na st´p nie
wra ca do pier wot nej po zy cji. W ra -
mach opcji Ive co pro po nu je ma ∏à

plat for m´ po le wej stro nie, po zwa la jà -
cà kie row cy na kon tro lo wa nie wn´ trza
nad wo zia.
A za tem no wy wy glàd i lep szy kom -
fort dzi´ ki no wym, czte ro punk to wym
za wie sze niom z czte re ma amor ty za -
to ra mi i lep szym wy ci sze niem, któ re

zmniej sza o szeÊç de cy be li ha ∏as
w ka bi nie.
Ser cem no we go Trak ke ra sà sil ni ki
Cur sor 8 i Cur sor 13 po ∏à czo ne z no -
wà skrzy nià o 12 prze ∏o ̋e niach Eu ro -
tro nic: w try bie „Ma no uvring mo de”
skrzy nia umo˝ li wia lep szà pra c´
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Dzisiaj w Europie
sprzeda˝ pojazdów
offroad o ogólnym
ci´˝arze powy˝ej 16
ton stanowi 15,5%
zarejestrowanych
samochodów
– oko∏o 35 tysi´cy
egzemplarzy rocznie.
Najwa˝niejsze rynki to:
Niemcy (21,9%),
Hiszpania, W∏ochy,
Francja i Wielka
Brytania. Najbardziej
poszukiwane sà

wywrotki (47%)
i betoniarki (20%).
Trakker mo˝e zostaç
wyposa˝ony w silnik
Cursor 8 (270, 310
i 350 KM), Cursor 13
(380, 440 i 480 KM)
– zespó∏ nap´dowy
preferowany przez
klientów. Rynek tych
pojazdów jest bardzo
z∏o˝ony z powodu
ró˝norodnych
zastosowaƒ, a zatem
i licznych wersji:

szeroka gama osi (2, 3
lub 4), nap´d na cztery
ko∏a, silniki o ró˝nej
mocy, specjalne
wyposa˝enie. Do tego
dochodzi specyfika
krajowa, poniewa˝
samochody budowlane
i drogowe zazwyczaj
pracujà w kraju,
w którym sà
zarejestrowane,
i w którym podlegajà
ograniczeniom ci´˝aru
i wymiarów

sprz´ g∏em na ni˝ szych prze ∏o ̋e niach
i na tyl nym bie gu, co zwi´k sza pre -
cy zj´ jaz dy na ogra ni czo nej prze -
strze ni i przy ma ∏ej pr´d ko Êci. Sà to
udo sko na le nia, któ re z punk tu wi -
dze nia tech nicz ne go ozna cza jà
wi´k sze bez pie czeƒ stwo i wi´k szà
wy daj noÊç po jaz du.
In no wa cjà wpro wa dzo nà do mo de lu
Trak ker jest rów nie˝ no we sprz´ g∏o
elek tro ma gne tycz ne wen ty la to ra „Ba -
ruf fal di”, któ re sa mo ogra ni cza zu ̋y -
cie pa li wa o 1,5%. Ale to nie wszyst -
ko. W no wym Trak ke rze sà jesz cze
dwie wa˝ ne no wo Êci: pierw sza to
Mul ti plex – elek tro nicz ny sys tem po -
zwa la jà cy na zmniej sze nie oka blo wa -
nia i prze pro wa dze nie szyb kiej 
i do k∏ad nej
dia gno sty -
ki. Dru ga
n o  w o Ê ç
to DMI,
cen tral ka
m a  j à  c a
za za da nie
ste ro wa nie
t r z e  m a  
punk ta mi
p o  b o  r u  
mo cy.
Wy po sa ̋e -
nie mo de lu ofe ro wa ne go w 77 wer -
sjach, sied miu wi´ cej ni˝ w prze sz∏o -
Êci, uzu pe∏ nia jà d∏u˝ sze prze ∏o ̋e nia
na most ku i mo˝ li woÊç za mon to wa -
nia no wych za wie szeƒ pneu ma tycz -
nych. Na przy k∏ad: tyl ko sa ma ka bi na
mo ̋e byç krót ka, d∏u ga lub te˝ d∏u ga
z wy so kim da chem.
Hen rik Sta rup, dy rek tor mar ke tin gu
Êred nich i ci´˝ kich po jaz dów Ive co
do da je: „Klien ci ocze ku jà przede
wszyst kim trzech rze czy: so lid no Êci,
nie za wod no Êci i osià gów. Ive co, jak
si´ wy da je, spe∏ nia wszyst kie wy mie -
nio ne kry te ria”. Po twier dze niem tych
s∏ów jest cià gle ro snà ca sprze da˝ sa -
mo cho dów mar ki.

Ry nek

Henrik Starup



obowiàzujàcych
w poszczególnych
kodeksach drogowych.
Równie˝ charakter
terenu, topografia
i warunki klimatyczne
wymagajà ró˝nych

konfiguracji. Pojazdy
te znajdujà
zastosowanie
w robotach
publicznych, jako
pojazdy ratunkowe
w Stra˝y Po˝arnej

i S∏u˝bie Ochrony
Cywilnej; do transportu
surowców
na odcinkach
nieasfaltowanych, 
czyli w warunkach
s∏abej przyczepnoÊci.

No wa ka bi na 
dla Eu ro car go
W Sulejówku, poza Trakkerem,
swoje mo˝liwoÊci prezentowa∏
równie˝ nowy EuroCargo 4x4. Jest
to pojazd wygodny, o kabinie
w wersji krótkiej – zaprojektowanej
przez Bertone – cichej i odpornej
na wibracje, z ergonomicznym
fotelem kierowcy, regulacjà
kierownicy i zestawem wskaêników
z monitorem. Bardzo go sobie cenià
klienci o specjalnych wymaganiach
(np. instalacja i konserwacja
przewodów elektrycznych,
odÊnie˝anie, prace komunalne).
EuroCargo 4x4 jest dost´pny
w dwóch wersjach: 100E o 10
tonach i silniku Tector od 180

do 210 KM oraz 140E o 14 tonach
z silnikiem Tector o 180 lub 240 KM.
Wyposa˝enie obejmuje: platform´
z dêwigiem, urzàdzenie do odÊnie˝ania/
rozrzucania soli, pomp´ do betonu,
przystosowanie do potrzeb ochrony
cywilnej, stra˝y po˝arnej.
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W trzy dnio wej wy sta wie, któ rà od wie dzi ∏o 10 000 osób, udzia∏ wzi´ ∏o
po nad 100 wy staw ców, w tym im por te rzy wszyst kich ma rek kom baj nów
i cià gni ków, co nie wàt pli wie do da je tej im pre zie pre sti ̋u. Eks po zy cja te go
ty pu od by wa si´ dwa ra zy do ro ku: wio snà i je sie nià, ale wio sen na edy cja
cie szy si´ zde cy do wa nie wi´k szym za in te re so wa niem. „Trak tu je my t´ wy -
sta w´ na rów ni z ty mi, któ re od by wa jà si´ w Pol sce” – mó wi S∏a wo mir Si -
ko ra, Szef Mar ke tin gu CNH Pol ska.
Fir ma z P∏oc ka dzia ∏a w kil ku kra jach ba∏ tyc kich, m.in. na Li twie, ¸o twie
i w Es to nii. Te nie wiel kie paƒ stwa o cha rak te rze prze my s∏o wo -rol ni czym,
od zna cza jà si´ du ̋ym po ten cja ∏em. ¸à czy si´ to z fak tem ich wstà pie nia
do Unii Eu ro pej skiej w 2004 r. Fun du sze Struk tu ral ne wy war ∏y po zy tyw ny
wp∏yw na go spo dar k´ tych paƒstw, jak rów nie˝ przy czy ni ∏y si´ do roz wo ju
tam tej sze go ryn ku ma szyn rol ni czych. 
CNH nie ma na tym ob sza rze fa bry ki, cho cia˝ znaj du je si´ tam bar dzo do -
brze roz wi ni´ ta sieç dys try bu cyj na. Sprze da˝ ma szyn po cho dzà cych z firm
CNH pro wa dzo na jest za po Êred nic twem nie za le˝ nych im por te rów w ka˝ -
dej z re pu blik ba∏ tyc kich. Na Li twie i ¸o twie dzia ∏a po dwóch dys try bu to rów
– od dziel nie dla Ca se IH i New Hol land, na to miast w Es to nii tyl ko je den
– sprze da jà cy ma szy ny za rów no Ca se IH, jak i New Hol land, przy czym dys -
try bu cja ka˝ dej z ma rek pro wa dzo na jest z od dziel nych punk tów han dlo -
wych. Sà to sil ne fir my, dzia ∏a jà ce nie tyl ko w bran ̋y ma szyn rol ni czych.
Zaj mu jà si´ rów nie˝ sprze da ̋à ma te ria ∏ów bu dow la nych, sta li, Êrod ków
ochro ny ro Êlin oraz pro duk cjà i sprze da ̋à ma te ria ∏u siew ne go.

Kilka tygodni temu w Kownie, najwi´kszym
obok Wilna oÊrodku przemys∏owym
na Litwie, odby∏a si´ 8. Mi´dzynarodowa
Wystawa Maszyn Rolniczych. Mimo ˝e ma
zasi´g lokalny, przyciàga zwiedzajàcych
z sàsiednich krajów.

Ekspansja 
na wschód
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CNH Pol ska wspó∏ pra cu je z ty mi ryn -
ka mi od 3 lat. Fir ma jest Êwia do ma
ich du ̋e go zna cze nia, nie tyl ko ze
wzgl´ du na to, ˝e si´ roz ra sta jà, ale
rów nie˝ dla te go, ˝e ist nie je tam za -
po trze bo wa nie na du ̋e ma szy ny rol -
ni cze. W cià gu tych kil ku lat za no to -
wa li Êmy wzrost sprze da ̋y na szych
pro duk tów w tych kra jach. Dla zo bra -

zo wa nia: w 2002 r. sprze da no
tam 35 trak to rów i 28 kom baj nów,
pod czas gdy w 2004 r. od po wied -
nio 224 i 76. Pro gno zy na bie ̋à cy
rok rów nie˝ na pa wa jà opty mi zmem.
Zwi´k szy∏ si´ udzia∏ w ryn ku z 21,1%
w 2002 r. do 35,2% w 2004 r. dla
kom baj nów obu ma rek i z 12,8%
do 25,6% dla trak to rów.

Wsparcie marketingowe CNH
Dzia∏ Handlowy CNH Polska
pomaga krajom nadba∏tyckim
w organizacji lokalnych wystaw
i targów po∏àczonych z pokazem
pracy maszyn. Pracownicy tego
dzia∏u wspó∏pracujà równie˝
z dealerami w przygotowaniu
folderów i broszur informacyjnych,

by by∏y zgodne ze schematem
edycji, stosowanym na ca∏ym
Êwiecie. „Staramy si´, by
informacje by∏y przygotowane
w sposób rzetelny i profesjonalny” -
dodaje Jerzy Wróbel,
odpowiedzialny w CNH
za promocj´.

Po lewej od góry:
pokazy pracy maszyn 
Case IH na Litwie; 
¸otwa - wystawa maszyn
rolniczych - fragment
ekspozycji Case IH;
Estonia - pokazy pracy
maszyn New Holland.
Po prawej: New Holland -
pokazy pracy na Litwie;
Prezydent Litwy Valdas
Adamkus na stoisku Case
IH podczas wystawy 
w Kownie, z lewej Rimantas
Dapkus, prezes-importer
maszyn Case IH.
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Zi mà na prze ∏o mie 1609 i 1610 ro ku Ga li le usz zre wo lu cjo ni zo wa∏ astro -
no mi´ oraz wie dz´ cz∏o wie ka o Êwie cie. Swe go od kry cia do ko na∏ dzi´ ki ma ∏ej
i nie skom pli ko wa nej lu ne cie: zwy k∏ej rur ce z po dwój nà so czew kà, któ ra dzi siaj
ucho dzi ∏a by za za baw k´. Dzi´ ki te mu urzà dze niu jed nak od kry∏ na Ksi´ ̋y cu
wzgó rza po dob ne do tych ist nie jà cych na zie mi. Do strzeg∏ i ska ta lo go wa∏ naj -
wi´k sze sa te li ty Jo wi sza, a wszyst kie swo je ob ser wa cje opi sa∏ póê niej w „Si -
de rum Nun cius”. W dzi siej szych cza sach na ukow cy nie ogra ni cza jà si´ je dy -
nie do ob ser wa cji nie ba za po mo cà bar dzo za awan so wa nych tech nicz nie te -
le sko pów (patrz ram ka). Ob ser wa cja Uk∏a du S∏o necz ne go do ko ny wa na jest
przez son dy -ro bo ty: na rz´ dzia te, po dob ne do te le sko pu Ga li le usza, zre wi do -
wa ∏y na szà wie dz´ o Êwie cie, uka zu jàc ko smicz ne Êwia ty, cza sem za ska ku jà -
co po dob ne do na sze go, a jed no cze Ênie ca∏ ko wi cie od mien ne. 
Za przy k∏ad po s∏u ̋yç mo ̋e Ty tan, naj wi´k szy z 31 ksi´ ̋y ców Sa tur na, tyl ko
tro ch´ mniej szy od Mar sa. 14 stycz nia po po nad sied mio let niej po dró ̋y
w ko smos son da Eu ro pej skiej Agen cji Ko smicz nej (ESA) we sz∏a w je go at -
mos fe r´ i przy po mo cy spa do chro nu wy là do wa ∏a na po wierzch ni te go ksi´ -
˝y ca. Ka me ry te le wi zyj ne i na rz´ dzia po mia ro we stat ku zwa ne go Huy gens
– na czeÊç ho len der skie go astro no ma, któ ry ja ko pierw szy do strzeg∏ to od le -
g∏e cia ∏o nie bie skie – uka za ∏y nam ob raz Êwia ta z rze ka mi, je zio ra mi, gó ra mi
i wul ka na mi. A tak ̋e chmu ry i deszcz. Z tà ró˝ ni cà, ˝e p∏y nà ca w stru mie -
niach „wo da”, a tak ̋e spa da jà cy z nie ba „deszcz”, to w rze czy wi sto Êcià cie -
k∏y me tan, któ ry utrzy mu je si´ w p∏yn nej po sta ci w tem pe ra tu rze 180 stop -
ni po ni ̋ej ze ra. At mos fe ra Ty ta na sk∏a da si´ g∏ów nie z azo tu, zaÊ chmu ry

Na jednym z ksi´˝yców Saturna wylàdowa∏a
sonda kosmiczna i przes∏a∏a fotografie
niezwyk∏ego Êwiata. Tak samo musia∏a
wyglàdaç Ziemia, kiedy zacz´∏y si´ na niej
rozwijaç pierwsze oznaki ˝ycia. W tym
samym czasie roboty kosmiczne szukajà
na Marsie wody i mikroorganizmów.

Giancarlo Riolfo jest dziennikarzem

pasjonujàcym si´ badaniami kosmosu.

Pisze dla dziennika La Stampa i dla

miesi´cznika specjalistycznego Volare.

Jest cz∏onkiem Zwiàzku W∏oskich

Dziennikarzy Naukowych i redaktorem

naczelnym Illustrato, miesi´cznika dla

pracowników Grupy Fiat we W∏oszech.

Historie 
nie z tego Êwiata



oko licz no Êci, jak cho cia˝ by od le g∏oÊç
od S∏oƒ ca (ani za bli sko, ani za da le -
ko) wp∏y n´ ∏y na to, ˝e mo g∏y po wstaç
wiel kie oce any, któ re z ko lei umo˝ li wi -
∏y po ja wie nie si´ pierw szych istot ˝y -
wych. W cià gu wie lu mi lio nów lat nie -
bie skie al gi s∏u ̋y ∏y za la bo ra to ria che -
micz ne, uwal nia jàc do at mos fe ry wiel -
kie ilo Êci tle nu, dzi´ ki któ re mu po wie -
trze sta wa ∏o si´ co raz bar dziej po dob -
ne do te go, któ rym od dy cha my dzi siaj
(czte ry pià te azo tu i jed na pià ta tle nu):

i mg∏a z me ta nu i amo nia ku. Ak tyw ne
wul ka ny wy rzu ca jà ze swych kra te rów
la w´, któ ra nie jest wca le roz pusz czo -
nà ska ∏à, ale wo dà po mie sza nà
z amo nia kiem. 
Do praw dy dziw ny Êwiat, któ ry fa scy nu -
je uczo nych z jesz cze jed ne go po wo -
du: otó˝, ów da le ki ksi´ ̋yc Sa tur na
przy po mi na Zie mi´ z cza sów jej na ro -
dzin. W cià gu 4,6 mi liar da lat na sza
pla ne ta prze sz∏a nie zwy k∏e prze obra -
˝e nia. Se ria szcz´ Êli wych zbie gów

ide al ne wa run ki dla roz wo ju co raz bar -
dziej roz wi ni´ tych or ga ni zmów. Na Ty -
ta nie na to miast S∏oƒ ce jest je dy nie
punk ci kiem, któ ry po ∏y sku je na nie bie
w od le g∏o Êci mi liar da i 427 mi lio nów
ki lo me trów. Zbyt da le ko, by mo g∏o
tam dojÊç do po dob nych trans for ma -
cji, jak na Zie mi. 
O ile Ty tan jest nie do sz∏à Zie mià, gdzie
ni gdy nie po wsta nie ˝y cie, to Mars
przed sta wia so bà zu pe∏ nie od mien ny
przy pa dek. Dzi siaj pla ne ta ta jest lo do -
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wà pu sty nià, bar dziej su chà od Sa ha -
ry, na któ rej pa nu je tem pe ra tu ra 60
stop ni po ni ̋ej ze ra. Po lar na po kry wa
lo do wa sk∏a da si´ w wi´k szo Êci z an hy -
dry tu w´ gla, a at mos fe ra jest roz rze -
dzo na w 95%. Miej sce to jed nak nie
za wsze by ∏o ta kie nie przy jem ne. Fo to -
gra fie sond ko smicz nych wy s∏a nych
przez na ukow ców na or bi t´ Mar sa
(mo wa o ame ry kaƒ skich son dach ko -
smicz nych Mars Glo bal Su rvey or
i Odys sey oraz eu ro pej skiej Mars
Express) po ka zu jà Êla dy ero zji po dob -
nej do tej, ja ka za cho dzi na Zie mi
w wy ni ku od dzia ∏y wa nia wo dy. Na uwa -
g´ za s∏u gujà po za tym kra te ry, któ rych
dna przy po mi na jà wiel kie wy sch∏e je -
zio ra. Ale to nie wszyst ko. Spek to me try
– na rz´ dzia umo˝ li wia jà ce ana li zo wa -
nie na od le g∏oÊç sk∏a du pod ∏o ̋a i at -
mos fe ry – za no to wa ∏y na dnie kra te rów
obec noÊç he ma ty tu. A na Zie mi he -
ma tyt jest mi ne ra ∏em po wsta jà cym za -
zwy czaj w obec no Êci wo dy.
Czy˝ by w prze sz∏o Êci na Mar sie by ∏o
wie le je zior i rzek? Po twier dze nie tej

te zy do star czy ∏y na ukow com kil ka
mie si´ cy te mu dwa po jaz dy NA SA
– Spi rit i Op por tu ni ty. Oba o na p´ dzie
na szeÊç kó∏, wy po sa ̋o ne ni czym ma -
∏e la bo ra to ria geo lo gicz ne, od kry ∏y nie
tyl ko he ma tyt, ale tak ̋e zna czà ce ilo -
Êci go ethy tu i ja ro sy tu: dwóch mi ne ra -
∏ów, któ re po wsta jà wy ∏àcz nie w Êro -
do wi sku wod nym. 
Dla te go te raz na ukow cy za da jà so bie
no we py ta nia. Co sta ∏o si´ z tym cen -
nym p∏y nem? Czy na dal ist nie jà re zer -
wy wo dy ukry te pod po wierzch nià
Mar sa? Dla cze go kli mat pla ne ty uleg∏
zmia nie? A prze cie˝ obec noÊç wo dy
jest pod sta wo wym wa run kiem ist nie -
nia ˝y cia, mo˝ na wi´c sà dziç, ˝e Czer -
wo na Pla ne ta mo g∏a mieç wa run ki od -
po wied nie do ˝y cia. Od po wie dzi na te
py ta nia po win ny udzie liç wy ni ki ko lej -
nych mi sji. W pierw szej, son da Mars

Re con na is san ce Or bi ter, zo sta nie wy -
strze lo na przez NA SA w sierp niu.
Po sied miu mie sià cach po dró ̋y po -
jazd ko smicz ny wej dzie w or bi t´ Mar -
sa, by zba daç Czer wo nà Pla ne t´
za po mo cà skom pli ko wa nych na rz´ dzi
po mia ro wych. Naj wa˝ niej sze z nich to
Sha rad, ro dzaj ra da ru, któ ry ba da te -
ren w po szu ki wa niu wo dy na g∏´ bo -
koÊç jed ne go ki lo me tra. Urzà dze nie to
wy my Êli li na ukow cy Uni wer sy te tu „La
Sa pien za” w Rzy mie we wspó∏ pra cy
z W∏o skà Agen cjà Ko smicz nà. Ze spó∏
ten wcze Êniej pra co wa∏ nad ra da rem
Mar sis, znaj du jà cym si´ na stat ku
Mars Express Eu ro pej skiej Agen cji Ko -
smicz nej, któ ry na resz cie wzno wi∏
dzia ∏a nie po roz wià za niu pro ble mów
z an te nà. Oby dwa urzà dze nia sà
do sie bie po dob ne, nie mniej jed nak
Mar sis mo ̋e ba daç te ren na g∏´ bo ko -

Odleg∏e planety

˚egnaj Hubble. NASA, zmagajàc si´
z problemami bud˝etowymi,
postanowi∏a zakoƒczyç prac´
teleskopu kosmicznego Hubble’a.
Obserwatorium, powsta∏e we
wspó∏pracy z Europejskà Agencjà
Kosmicznà, pracujàce na orbicie
od 1990 roku, zostanie bezpiecznie
Êciàgni´te na Ziemi´ i stràcone
do oceanu. W przysz∏oÊci pojawi si´
jeszcze bardziej zaawansowany

technicznie „wielki teleskop
kosmiczny” o nazwie James Webb
na czeÊç legendarnego szefa
amerykaƒskiej agencji kosmicznej
w latach lotów na Ksi´˝yc.
Teleskop Hubble’a znacznie
poszerzy∏ naszà wiedz´
o WszechÊwiecie. Sfotografowa∏
wiele galaktyk, obserwowa∏
narodziny i Êmierç wielu gwiazd,
wykrywa∏ czarne dziury. Dzi´ki

niemu lepiej poznaliÊmy najdalsze
planety nale˝àce do innych
systemów planetarnych. Nasze
S∏oƒce, nie jest zatem jedynà
gwiazdà otoczonà cia∏ami
niebieskimi. ObecnoÊç planet
wokó∏ gwiazd wydaje si´ cechà
dosyç powszechnà. To odkrycie
pozwala przypuszczaç, ˝e ˝ycie
w kosmosie mo˝e byç fenomenem
o wiele cz´stym ni˝ nam si´ zdaje.
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Êci do pi´ ciu ki lo me trów. Sha rad nie
ma a˝ tak du ̋ych mo˝ li wo Êci w tym
wzgl´ dzie, za to po mia ry przez nie go
do ko ny wa ne sà o wie le bar dziej do -
k∏ad ne, dzi´ ki cze mu mo ̋e wy kryç na -
wet nie wiel kie ilo Êci wo dy lub lo du.
Urzà dze nia oby dwu sond po win ny
przy nieÊç od po wie dzi na py ta nie, czy
pod po wierzch nià po kry wy Mar sa znaj -
du je si´ wo da, ile jej jest oraz pod ja -
kà po sta cià wy st´ pu je, cie k∏à czy sta -
∏à, lub te˝ jest zmie sza na z te re nem
(per ma frost). Po za ra da rem Sha rad,
Re con nas sa in ce Or bi ter po sia da jesz -
cze osiem in nych urzà dzeƒ do ba da -
nia pla ne ty. Mi´ dzy in ny mi trzy spe -
cjal ne ka me ry te le wi zyj ne o wy so kiej

Teleskop Hubble’a. Po prawej,
od góry: start promu
kosmicznego, poni˝ej Buzz
Aldrin, drugi cz∏owiek, który
stanà∏ na powierzchni Ksi´˝yca
21 lipca 1969 r. oraz zdj´cia
astronautów przebywajàcych
poza pojazdem kosmicznym.
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roz dziel czo Êci, z któ rych jed na zdol na
jest uchwy ciç z or bi ty Mar sa przed -
mio ty wiel ko Êci pi∏ ki no˝ nej.
Ob ser wa cje oraz ana li zy po mia ro we
do ko na ne przez Re con na is san ce Or -
bi ter, Mars Express oraz in ne stat ki
ko smicz ne wy sy ∏a ne w po przed nich
la tach, po mo gà tak ̋e pod jàç de cy zj´
o kie run kach mi sji no wych sond eks -
plo ru jà cych po wierzch ni´ Mar sa. Czy
war to da lej zaj mo waç si´ po szu ki wa -
niem wo dy i ewen tu al nych Êla dów ˝y -
cia daw ne go lub obec ne go? Zgod nie
z me cha ni kà ru chu cia∏ nie bie skich
Czer wo na Pla ne ta zbli ̋a si´ do Zie mi
co 26 lat. I w∏a Ênie wte dy wy sy ∏a ne sà
na Mar sa mi sje. Obec nie naj wcze -
Êniej szej zbli ̋e nie takie na stà pi
w 2007 ro ku i dla te go NA SA pra cu je
nad no wym la bo ra to rium – Pho enix
– któ re wy là du je na po wierzch ni Mar -
sa. Dwa la ta póê niej przyj dzie czas
na „su per ro bo ta”, któ ry b´ dzie mia∏
mo˝ li woÊç po ru sza nia si´ w sze ro kim
pro mie niu od miej sca là do wa nia.
Rów nie am bit ne mi sje pla nu je Eu ro -
pej ska Agen cja Ko smicz na. Pierw szà
z nich, o na zwie Exo mars, za pla no wa -

no na 2011 rok: Exo mars to son da
przy sto so wa na do ba daƒ bio lo gicz -
nych na po wierzch ni Mar sa. Dru ga
po win na zo staç zre ali zo wa na w 2013
ro ku, a jej ce lem b´ dzie po bra nie pró -
bek te re nu do na uko wych ba daƒ. Pro -
jekt ten przy po mi na w za ∏o ̋e niach mi -
sj´ stat ku Apol lo, któ ra do pro wa dzi ∏a
do wy là do wa nia cz∏o wie ka na Ksi´ ̋y -
cu. Jed nak w przy pad ku Mar sa ist nie -
jà dwie po wa˝ ne trud no Êci. Przede
wszyst kim ope ra cje zwià za ne z wy là -
do wa niem na Mar sie, wy bo rem, po -
bra niem i za ∏a do wa niem pró bek,
a tak ̋e po now nym star tem na or bi t´
przy po mo cy stat ku, któ ry ma po wró -
ciç na Zie mi´, mu szà byç wy ko na ne
przez ro bo ty. Po za tym wszyst kie te
ope ra cje prze bie gaç b´ dà nie 380 tys.
km od zie mi, ale w od le g∏o Êci 55 i 401
mi lio nów km, czy li ty siàc ra zy da lej. 
Pod sta wo wym ce lem mi sji sond eu ro -
pej skich jest po szu ki wa nie Êla dów or -
ga nicz nych na Mar sie. Ju˝ w 1976 ro -
ku ame ry kaƒ skie stat ki Vi king 1 i 2
do ko na ∏y pierw szych eks plo ra cji w ce -
lu zna le zie nia ewen tu al nych pry mi tyw -
nych form ˝y cia. W ce lu wy kry cia

ewen tu al nych Êla dów mi kro or ga ni -
zmów dwie prób ki te re nu umiesz czo -
no w po ̋yw ce ho dow la nej: wy ni ki tych
ba daƒ by ∏y jed nak ma ∏o prze ko nu jà -
ce, zaÊ bio ràc pod uwa g´ wy ka za ne
przez urzà dze nia ba daw cze nie sprzy ja -
jà ce wa run ki at mos fe rycz ne pa nu jà ce
na pla ne cie, na ukow cy uzna li wy ni ki
eks pe ry men tu za nie praw dzi we i od∏o -
˝y li je do ar chi wum. Dzi siaj jed nak,
w Êwie tle no wych od kryç, ist nie nie ˝y -
cia na Mar sie nie jest ju˝ tyl ko zwy k∏à
hi po te zà. W sierp niu 1996 ro ku, Êwiat
na uki obie g∏a wia do moÊç o od kry ciu
ska mie lin bak te rii na me te ory cie po -
cho dzà cym z ca ∏à pew no Êcià z Mar sa,
a zna le zio nym na An tark ty dzie. Dzie -
wi´ç lat ba daƒ nad tym oka zem nie
przy nio s∏o jed nak wià ̋à cych od po wie -
dzi. Ów ka mieƒ z Mar sa móg∏ bo wiem
zo staç za nie czysz czo ny bak te ria mi
z Zie mi, a nie któ rzy eks per ci ma jà na -
wet wàt pli wo Êci, czy owe „Êla dy” sà
fak tycz nie po zo sta ∏o Êcia mi po mi kro -
or ga ni zmach. W mi´ dzy cza sie udo -
wod nio no jed nak, ˝e w bar dziej lub
mniej od le g∏ej prze sz∏o Êci Mars by∏
pla ne tà ob fi tu jà cà w wo d´, a po wie -

Od lewej: rysunek sondy Huygensa
na powierzchni Tytana, làdownik Rover
Spirit i zbli˝enie powierzchni Marsa (Dolina
Marineris) sfotografowane z pok∏adu
europejskiej sondy Mars Express.
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2025 rok:
cz∏owiek
na Marsie

W trzydzieÊci lat po ostatniej misji
statku Apollo (w grudniu 1972 r.),
planuje si´ powrót cz∏owieka
na Ksi´˝yc. To strategiczny cel
zarówno Laboratorium NASA jak
i Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Zainteresowanie tym satelità Ziemi
roÊnie nie tylko wÊród naukowców,
myÊli si´ tak˝e o ewentualnym
wykorzystaniu Ksi´˝yca dla celów
gospodarczych. Na przyk∏ad
wydobycie helu pozwoli∏oby
na uzyskanie ogromnych iloÊci
czystej energii. Kolonizacja
Ksi´˝yca umo˝liwi∏aby tak˝e rozwój
urzàdzeƒ i technologii, które
pos∏u˝à póêniej w wyprawie
na Marsa. Wylàdowanie
astronautów na Czerwonej Planecie
jest dziÊ mo˝liwe, ale nie nastàpi
to wczeÊniej ni˝ za dwadzieÊcia lat.
I nie chodzi tu tylko o wielkoÊç
inwestycji. Podró˝ istniejàcymi
obecnie rakietami, o tradycyjnym
systemie nap´du, zaj´∏aby oko∏o 6
miesi´cy. Po wylàdowaniu
astronauci musieliby przebywaç
tam oko∏o roku, oczekujàc
na moment, kiedy dwa cia∏a
niebieskie znajdà si´ w optymalnej
pozycji do podj´cia podró˝y
powrotnej na Ziemi´. Konieczne
by∏oby zatem zainstalowanie
generatora energetycznego,
przygotowanie zapasów po˝ywienia
i tlenu. Paliwo potrzebne
do powrotu na Ziemi´ mo˝na
by∏oby uzyskaç z atmosfery Marsa
poprzez seri´ reakcji chemicznych.
Alternatywnym wyjÊciem by∏oby
opracowanie nowych technologii
nap´du, w oparciu o energi´
jàdrowà, które znacznie
zmniejszy∏yby czas podró˝y.

trze by ∏o z ca ∏à
pew no Êcià g´ Êciej sze
ni˝ dzi siaj. Do wo dów te go twier dze nia
do star czy ∏o kil ka mie si´ cy te mu urzà -
dze nie za in sta lo wa ne na po k∏a dzie
son dy Mars Express, któ re za ob ser wo -
wa ∏o pro ces ero zji at mos fe ry przez
wiatr s∏o necz ny, nie ogra ni czo ny – jak
to ma miej sce w przy pad ku Zie mi
– przez od dzia ∏y wa nie po la ma gne -
tycz ne go. G´ Êciej sza at mos fe ra ozna -
cza tak ̋e wy˝ szà tem pe ra tu r´ dzi´ ki
tzw. efek to wi cie plar nia ne mu a rów no -
cze Ênie bar dziej sku tecz nà ochro n´
przed pro mie nio wa niem ul tra fio le to -
wym. Krót ko mó wiàc, jest ca∏ kiem
praw do po dob ne, ˝e kie dyÊ na Mar sie
ist nia ∏y, po dob nie jak na Zie mi, wa -

run ki sprzy ja jà ce ist nie niu ˝y -
cia. Po tem jed nak pro ces
ewo lu cji pla ne ty ob ra∏ in nà
dro g´. ZaÊ ˝y cie, je Êli
w ogó le po wsta ∏o, za ni k∏o.
WÊród naj bar dziej opty mi -

stycz nych z hi po tez, w te re -
nie móg∏ by prze trwaç ja kiÊ

bar do pry mi tyw ny or ga nizm.
Nie za le˝ nie od te go, ja kie b´ dà

od kry cia ko lej nych mi sji, eks plo ra cja
uk∏a du s∏o necz ne go po zwo li ∏a nam
na zro zu mie nie jed nej pod sta wo wej
rze czy, wa˝ nej nie tyl ko dla Êwia ta na -
uki, ale tak ̋e dla wszyst kich lu dzi. Zie -
mia nie jest je dy nà i wy jàt ko wà pla ne -
tà na Êwie cie, ca∏ ko wi cie od mien nà
od po zo sta ∏ych. Wy jàt ko we sà, co naj -
wy ̋ej, pa nu jà ce na niej wa run ki, któ re
po zwa la jà na roz wój ˝y cia skom pli ko -
wa nych or ga ni zmów, a˝ do stwo rzeƒ
in te li gent nych i Êwia do mych. Wy star -
czy nie wie le, by wa run ki te zmie ni ∏y
si´ dia me tral nie i by Êwiat przy ja zny
˝y ciu sta∏ mu si´ na gle wro gi. To
Êwiad czy o tym, ˝e mu si my przy wià zy -
waç wi´k szà wa g´ i tro sk´ do na szej
pla ne ty Zie mi.
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Za la ny s∏oƒ cem Êwiat bez j´ zy ko -
wych i kul tu ro wych dla Po la ków ba -
rier. Ze zdro wà, smacz nà wo dà p∏y nà -
cà z ka˝ de go kra nu. I trze ma ze spo ∏a -
mi miej ski mi (Du brow nik, Tro gir, sta -
rów ka Spli tu) wpi sa ny mi na li st´
Âwia to we go Dzie dzic twa Kul tu ry UNE -
SCO. Dzi´ ki au to stra dzie do pro wa -
dzo nej ju˝ do Spli tu ten re gion Chor -
wa cji jest jesz cze ∏a twiej do st´p ny dla
zmo to ry zo wa nych tu ry stów. 
Le ̋à ce go na po ∏u dnio wym wy brze ̋u
Dal ma cji Du brow ni ka nie trze ba ju˝
re kla mo waç. Mia sto – za by tek, mia -
sto ka mie nia i Êwia t∏a. Wszyst ko jest
tu taj prze sy co ne hi sto rià, sym bo la mi
wol no Êci i nie za le˝ no Êci przy po mi na -
jà cy mi cza sy roz kwi tu Re pu bli ki Du -
brow nic kiej. Mia sto ma przy tym nie -
zwy k∏y rytm i at mos fe r´, któ rà wspó∏ -
two rzà licz ne ka fej ki i jaz zo we klu by.
Mo˝ na de lek to waç si´ ulu bio ny mi
drin ka mi He min gwaya w ba rze imie -
nia pi sa rza a chwi l´ póê niej od wie dziç
po bli skà ka te dr´ z gó ru jà cym
nad g∏ów nym o∏ ta rzem tryp ty kiem Ty -
cja na „Wnie bo wzi´ cie Naj Êwi´t szej
Ma rii Pan ny”. Nie mniej atrak cyj -

– zw∏asz cza mor skà – jest jed nak
Split. To stàd ru sza jà w se zo nie, co
kil ka mi nut, pro my do naj wa˝ niej -
szych por tów Ad ria ty ku. Ile to ra zy s∏y -
sze li Êmy, ˝e mia sto jest pi´k ne a pa -
∏ac Dio kle cja na wspa nia ∏y. Ale do pie -

AdriatykuRaj na

Ka˝da wyspa ma w sobie
coÊ niepowtarzalnego.
Na ka˝dej inaczej
smakuje wino, inaczej
jest przyrzàdzana
oÊmiornica. Na wielu
mo˝na zamieszkaç
w morskiej latarni
– zarówno z rodzinà

latarnika lub zupe∏nie
samotnie. Warto te˝
odkryç jakàÊ wysp´ tylko
dla siebie. Nas urzek∏a
tego roku wyspa Vis
– zaledwie dwie godziny
rejsu promem od Splitu.
Jest mniej turystycznie,
ni˝ na takich wyspach jak

Korçula, Braç czy Hvar.
A kwitnie latem lawenda,
mo˝na delektowaç si´
znakomitym miejscowym
bia∏ym winem, robiç
zakupy w ekologicznych
gospodarstwach (wino,
aromaterapeutyczne
olejki z miejscowej

lawendy, w∏asna oliwka
z oliwek), opalaç si´
nawet samotnie
na najmniejszej
i najbardziej malowniczej
chyba pla˝y Êwiata
(wciÊni´tej dos∏ownie
w wyrw´ w wysokim
klifowym brzegu), czyfia
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ce po ∏à czo nej mo sta mi z jed nej stro -
ny z là dem a z dru giej z wy spà åio vo.
Z wy sa dza nà pal ma mi pro me na dà
i na de wszyst ko ozdo bio nà nie zwy -
k∏ym por ta lem Êre dnio wiecz nà ka te -
drà. Praw dzi wà bra mà do Dal ma cji

na jest sta rów ka Tro gi ru. Pe∏ na wà -
skich – Êre dnio wiecz nych uli czek,
war tych fo to gra fii ar chi tek to nicz nych
de ta li. Po ∏o ̋o na na ma leƒ kiej wy sep -



zie lo nà – Mljet, gdzie la sy zaj mu jà 72
proc. jej po wierzch ni. Pag ma swo je
nie po wta rzal ne se ry i ko ron ki, Hvar
s∏y nie z la wen dy, a Kor çu la z uro dy
oto czo nej mu ra mi i XV -wiecz ny mi
basz ta mi sta rów ki i do mu, w któ rym

po dob no uro dzi∏ si´ Mar co Po lo. Naj -
s∏yn niej szà w ca ∏ej Chor wa cji pla ̋´
ma wy spa Braç. To pla ̋a na cy plu
„Z∏o ty róg” („Zlat ni rat”) w miej sco wo -
Êci Bol. Usy pa ny z mi lio nów zia ren
bar dzo drob ne go z∏o ci ste go pia sku
cy pel wci ska si´ a˝ 634 me try w g∏àb
mo rza, zmie nia jàc swo jà krzy wi zn´
(kie ru nek „ro gu”) za le˝ nie od kie run -
ku wia tru i prà dów mor skich.
Nie tyl ko na wy spach, ale i w ca ∏ej
Dal ma cji bar dzo wa˝ na jest kuch nia.
Li gn je na ˝a ru – kal ma ry z gril la, ho -
bot ni ca ispod pe ke – oÊmior ni ca przy -
rzà dza na w pie cu opa la nym drew -
nem, ry ba do ra da w bia ∏ym wi nie al -

pop∏ynàç motorówkà
do magicznej lazurowej
groty na pobliskiej
wysepce Biševo. Wielkà
przyjemnoÊcià jest
mo˝liwoÊç pomieszkania
choç przez par´ dni
w bardzo urokliwym
miasteczku portowym

Komi˝a, do którego
zje˝d˝a si´ malowniczymi
serpentynami i podziwia
prawdziwie folderowe
widoki. A˝ trudno
uwierzyç, ˝e ta – zdawaç
by si´ mog∏o –
po∏o˝ona na kraƒcu
Êwiata miejscowoÊç 

ma tak wiele
renesansowych
i barokowych
budowli. I regionalnych
restauracji zwanych
w Dalmacji konobami
(tam zawsze dostaniemy
najprawdziwsze
i najbardziej tradycyjne

dalmatyƒskie potrawy).
Jednej z nich przyznano
w tym roku tytu∏
najlepszej konoby ca∏ej
Dalmacji. W innej
– w samy Êrodku – jest
mini basen portowy
z nap∏ywajàcà tutaj
z Adriatyku morskà wodà.

ro sie dzàc na prze ciw ka te dry, po pi ja -
jàc wzmoc nio nà ru mem, uroz ma ico -
nà ca ∏y mi ziar na mi ka wy i ro dzyn ka mi
„ka w´ Dio kle cja na” uÊwia da mia my
so bie nie zwy k∏oÊç tej bu dow li. Gdy by
nie pa ∏ac mia sta by nie by ∏o, bo ca ∏a

sta rów ka Spli tu jest w∏a Êci wie pa ∏a -
cem. Przed wie ka mi mo rze pod cho -
dzi ∏o pod sa me mu ry pa ∏a cu. W tym
ro ku ob cho dzo na jest w∏a Ênie 1700
rocz ni ca je go zbu do wa nia na wzór
rzym skiej wa row ni na sie dzi b´ rzym -
skie go ce sa rza Dio kle cja na (pa no wa∏
w la tach 284 – 305). Sà sia du je z ka -
te drà, któ rej mu ry pier wot nie mia ∏y
s∏u ̋yç Dio kle cja no wi za mau zo leum. 
Naj wi´k szym skar bem tej cz´ Êci
Chor wa cji sà wy spy. P∏y nàc pro mem
czy po pi ja jàc wi no na ja kiejÊ we ran -
dzie mo ̋e my zwy kle oglà daç na raz
na wet i kil ka wysp. Za naj bar dziej s∏o -
necz nà ucho dzi Hvar a za naj bar dziej

bo z gril la. Ni gdzie nie je dli Êmy tak
mi´k kiej oÊmior ni cy i kal ma rów jak
w Dal ma cji. Sa ∏at ka z oÊmior ni cy
w ka˝ dej re stau ra cji sma ku je jed nak
ina czej. W ka˝ dej ko no bie (tra dy cyj -
na chor wac ka re stau ra cja) ka˝ dy po -
si ∏ek za czy na si´ jed nak od chle ba
i oli wy. Trze ba na laç jej tro ch´ na ta -
le rzyk, za mo czyç w niej chleb i zjeÊç
ni czym naj lep szà przy staw k´. Do pie ro
po tem na sto le po ja wia jà si´ praw dzi -
we przy staw ki. Naj pierw zim ne – sa -
∏at ka z po mi do rów z oli wà, sa ∏at ka
z oÊmior ni cy, pie czo ne ba k∏a ̋a ny, po -
tem cie p∏e – ma leƒ kie ryb ki ga vun,
któ re zja da si´ w ca ∏o Êci, sar dyn ki,
szasz ∏ycz ki z ja rzyn i ryb. Do pie ro po -
tem przy cho dzi czas na da nie g∏ów ne.
Mo ̋e to byç pie czo na na gril lu ry ba,
przy rzà dza ne na ró˝ ne spo so by ma∏ ̋e
lub czar ne ri sot to (któ re go ba zà jest
czar ny p∏yn wy pusz cza ny z ma cek kal -
ma rów). W nie któ rych miej scach
mo˝ na skosz to waç tak ̋e do sko na -
∏ych ostryg (po da je si´ je na ró˝ ne
spo so by – gril lo wa ne, z par me za nem,
pod be sza me lem, w so sach). 
W ca ∏ej Dal ma cji tu ry sta mo ̋e li czyç
na przy ja zne ge sty. Miesz kaƒ cy sà
otwar ci, lu bià wi no i pie Êni. Ko cha jà
kla py – to ze spo ∏y Êpie wa ków a ca -
pel la. Wpraw dzie m∏o dzie˝ nie stro -
ni tu taj od tech no i hip -ho pu, lu bi
tra dy cyj ny i awan gar do wy jazz, ale
jed no cze Ênie ze wzru sze niem s∏u -
cha naj lep szych klap. I nie trak tu je
ich w ka te go riach folk lo ru. Kla pa
jest wa˝ nà cz´ Êcià co dzien ne go ˝y -
cia. Ka˝ dy pre tekst, spo tka nie, ∏yk
wi na koƒ czy si´ zwy kle wspól nym
Êpie wa niem...
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Canon zaprezentowa∏
w lipcu dwie nowe
drukarki Pixima
iP 1600 i Pixima
iP4200. Wed∏ug
zapewnieƒ producenta
obie prezentujà
doskona∏à jakoÊç

za przeci´tnà cen´.
System Canon Chroma
Life 100 w po∏àczeniu
z oryginalnym 
papierem Canona
(przy odpowiednim
przechowywaniu)
zapewnia trwa∏oÊç

Fir ma Co mes wpro wa dzi ∏a w lip cu no -
wy mo del no te bo oka Ari sto Pre sti -
ge 700s. Jest on prze zna czo ny dla
osób pro fe sjo nal nie zaj mu jà cych si´
biz ne sem. Nie wàt pli wà za le tà no te -
bo oka jest du ̋y mo ni tor (15”) o roz -
dziel czo Êci 1400x1050. Ari sto Pre sti -
ge pra cu je na naj now szej, mo bil nej
plat for mie In te la. W po rów na niu
z mo de la mi wcze Êniej szy mi, wy daj -
noÊç wzro s∏a o oko ∏o 30%. Pro du cent
za sto so wa∏ dys ki twar de o pr´d ko Êci
ob ro to wej 5400 rpm i pa mi´ ci 8 MB.

Kar ta gra ficz na ATi Mo bi li ty Ra de on
X600 po zwo li na uzy ska nie wy so -
kiej ja ko Êci ob ra zu przy naj now -

szych grach lub apli ka cjach
gra ficz nych. No te bo ok wa ̋y

oko ∏o 2,5 kg, a na ba te riach
mo ̋e pra co waç na wet

do 5 go dzin.

W zwiàz ku z trwa jà cym se zo nem urlo -
po wym fir ma Ken sing ton wy pu Êci ∏a
na ry nek bar dzo przy dat ne urzà dze -
nie. Przej Êciów ka Ken sing ton Tra -
vel Plug Ada pter to ide al ne roz wià -
za nie dla tu ry stów, któ rzy wy bie ra jà
si´ do kra jów, gdzie obo wià zu jà ró˝ ne
stan dar dy gniaz dek elek trycz nych.
Przej Êciów ka wa ̋y za le d wie 250 g.
W jed nym kom ple cie za war to ze staw
ró˝ nych for ma tów wty czek, co da je
gwa ran cj´, ˝e w nie mal ka˝ dym miej -
scu na Êwie cie b´ dzie my w sta nie
u˝y waç do wol ne go urzà dze nia -
od no te bo oka do elek trycz nej go lar ki.

Sprz´t wspó∏ pra cu jà cy z przej -
Êciów kà jest chro nio ny

po przez umiesz cze nie we
wtycz ce bez piecz ni ka.

O swo ich klien tach w cza sie wa ka cji
pa mi´ ta fir ma Phi lips. Przy go to wa ∏a
w ostat nim cza sie cie ka wà ofer t´ dla
obu p∏ci. Mi ∏o Êni cy ∏ad nych ga d˝e tów
na pew no po lu bià no wy te le fon bez -
prze wo do wy De tect. ¸à czy on prak -
tycz noÊç z ory gi nal nym de si gnem. Te -

le fo ny sta cjo nar ne pod wzgl´ dem
funk cjo nal no Êci upo dab nia jà si´
do te le fo nów ko mór ko wych. De tect

ma do wy bo ru kil ka na -
Êcie ro dza jów sy gna ∏ów,
ko lo ro wy mo ni tor i jest

no
w

oÊ
ci

wakacji
Przydatne w czasie
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ide al nie do pa so wa ny do d∏o ni. Czas
dzia ∏a nia bez do ∏a do wy wa nia ba te rii
to pi´t na Êcie go dzin cià g∏ej roz mo wy
lub dwie Êcie go dzin czu wa nia. Rów nie
no wo cze snym i ∏a twym w ob s∏u dze
urzà dze niem jest no wy te le wi zor pla -
zmo wy Am bi li ght. Te le wi zo ry z p∏a -

skim ki ne sko pem to wcià˝ luk sus, ale
z bie giem cza su sta jà si´ co raz bar -
dziej po pu lar ne. Phi lips ko rzy sta z naj -
now szej tech no lo gii Pla sma Di splay,
dba rów nie˝ o mo der ni stycz ny wy glàd
pro duk tów. Idea, któ ra to wa rzy szy
wspó∏ cze snym pro jek tan tom i kon -
struk to rom to mak sy mal ne o˝y wie nie
i po wi´k sze nie ob ra zu.
Pa nie ce nià ce kom fort po lu bià z pew -
no Êcià no we, es te tycz ne
i ∏a twe w u˝y ciu
˝e laz ko Azur
Pre ci se. 

Uni kal ny sys tem wy rzu ca nia pa ry
spra wia, ˝e na wet naj bar dziej
nie do st´p ne miej sca b´ dà wy -
pra so wa ne. To, co do tych czas
wy wo ∏y wa ∏o u pra su jà cych za -
wrót g∏o wy (kie sze nie, szwy,
za k∏ad ki), prze sta nie byç

kosz ma rem.
˚e laz ko jest
lek kie, ma cie -
ka wy de sign
i sto p´ ∏a twà
do czysz cze nia. 
Ko ni ca Mi nol ta
przy go to wa ∏a grat k´ dla
wiel bi cie li fo to gra fo wa -
nia. W zwiàz ku z wy jaz -

da mi wa ka cyj ny mi, wzro Ênie
z pew no Êcià sprze da˝ apa ra -
tów fo to gra ficz nych, a iloÊç
klien tów po szu ku jà cych ide al -
ne go dla sie bie urzà dze nia
gwa∏ tow nie si´ po wi´k sza.
Dy nax 5D to apa rat cy fro wy,
w któ rym za sto so wa no no wo -
cze snà tech no lo gi´ za po bie -
ga jà cà wstrzà som. Kszta∏t do -
pa so wa no tak, aby ro bie nie
zdj´ç za pew nia ∏o mak sy mal ny
kom fort. Apa rat jest wy po sa -
˝o ny w funk cje, któ re po zwa -
la jà do sto so waç ja koÊç ob ra -
zu do wa run ków ze wn´trz -
nych. Pro du cent za pew nia, ˝e
za bra nie Dy nax 5D na urlop
za pew ni nie za po mnia ne
wspo mnie nia na d∏u gie la ta.

drukowanych zdj´ç
przez 100 lat!
Urzàdzenia informujà
u˝ytkownika o poziomie
atramentu, dzi´ki 
czemu mo˝na si´
zabezpieczyç przed
jego nag∏ym brakiem.

U∏atwieniem jest
mo˝liwoÊç drukowania
bezpoÊrednio 
z aparatu cyfrowego. 
Ale najwa˝niejsze, ˝e
wymiana atramentu 
jest podobno 
dziecinnie prosta.
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Na szcz´ Êcie „se zon ogór ko wy” nie
do ty czy dys try bu to rów fil mów dvd i vi -
deo. Na praw d´ jest co oglà daç.
Od nie daw na do wy po ̋y cze nia jest
bo wiem s∏yn ny „Avia tor” Mar ti na
Scor se se. Kto jesz cze nie zdà ̋y∏ zo -
ba czyç fil mu w ki nie, ma oka zj´ nad -
ro biç za le g∏o Êci. Fa bu la ry zo wa na hi -
sto ria ˝y cia Ho war da Hu ghe sa do cze -
ka ∏a si´ Êwiet nych re cen zji i wie lu na -
gród. Twór cy za dba li rów nie˝ o Êwiet -
ny do bór ak to rów. „Avia tor” jest bar -
dzo atrak cyj ny wi zu al nie – to za s∏u ga
cha rak te ry za to rów i sce no gra fów. Ho -

ward Hu ghes by∏
jed nà z naj bar -
dziej in te re su jà -
cych oso bo wo Êci
ubie g∏e go wie ku.
Ten pi lot, wy na laz -
ca, a tak˝e by wa -
lec sa lo nów i „po -
˝e racz” serc nie -

wie Êcich mia∏ fa scy nu jà ce ̋ y cie. W je -
go oso bie ∏à czy ∏y si´ in te li gen cja, pre -
zen cja, po wo dze nie, pie nià dze. Nic
dziw ne go, ˝e Scor se se po Êwi´ ci∏ mu
je den ze swo ich naj lep szych fil mów. 

Oprócz bar dzo zna nych, oska ro wych
fil mów ma my te˝ do wy bo ru ki no czy -
sto roz ryw ko we, na przy k∏ad „Osa -
dzo ne go” w re ̋y se rii Joh na Flyn na,

z g∏ów nà ro là
Syl we stra Stal -
lo ne. War to te˝
zwró ciç uwa g´
na Êwiet nà ro l´
Do nal da Su -
ther lan da, któ -
re mu wy jàt ko -
wo spa so wa ∏o

gra nie sa dy stycz ne go sze fa wi´ zie nia
o za ostrzo nym ry go rze. Stal lo ne
(zda rza mu si´ to nad zwy czaj cz´ sto)
pe cho wo tra fia do nie w∏a Êci we go
miej sca, na nie w∏a Êci wych lu dzi. I to
chwi l´ przed za koƒ cze niem wy ro ku
za nie wiel kie prze st´p stwo. Oczy wi -
Êcie pla ny spo koj ne go po wro tu
do uko cha nej ko bie ty „bio rà w ∏eb”.
Okrut ny Drum go ole wzià∏ so bie bo -
wiem za punkt ho no ru z∏a ma nie
cha rak te ru na sze go Fran ka Le one,
a na wet spro wo ko wa nie go
do uciecz ki. Stal lo ne jak zwy kle pr´ -
˝y mu sku ∏y, tak ̋e wiel bi cie le je go

po pi sów na pew no po czu jà si´ usa -
tys fak cjo no wa ni. 
Nie co in ny w kli ma cie jest ze sz∏o rocz -
ny film „Ta jem ni ca Ga lin de za”. Re -
˝y ser Ge rar do Her re ro zdo ∏a∏ po zy skaç
do ob sa dy Ha rveya Ke ite la, co znacz -
nie film uatrak cyj nia. Ak cja dzie je si´
w Hisz pa nii. G∏ów nà bo ha ter kà jest
m∏o da dok to -
rant ka, któ ra
za mie rza zbie -
raç ma te ria ∏y
do swej pra cy
na te mat ba -
skij skie go dzia-
∏a cza Je su sa
Ga lin de za.
Spra wa wy da je si´ ba nal na, jed nak,
jak mo˝ na si´ do my Êliç, ma po dwój -
ne dno. K∏o pot po le ga na tym, ˝e
Ga lin dez znik nà∏ kil ka lat wstecz,
w nie wy ja Ênio nych oko licz no Êciach.
Mu riel za czy na igraç z nie bez pie -
czeƒ stwem, spra wa ocie ra si´ bo -
wiem o wiel kà po li ty k´. Oczy wi Êcie,
ko muÊ za czy na za le ̋eç, ˝e by Mu riel
po rzu ci ∏a po szu ki wa nie ma te ria ∏ów
do pra cy.
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PREMIERY
„Pretty man”. Polski
dystrybutor nada∏
rodzimej wersji tytu∏
„Ch∏opak do wynaj´cia”.
Romantyczna komedia,
Êwietna na wakacje.
G∏ówna bohaterka – Kat
Ellis wybiera si´ do Anglii

na Êlub swojej siostry.
Chcàc uniknàç
k∏opotliwych pytaƒ
o w∏asne ˝ycie osobiste,
p∏aci przystojniakowi,
˝eby przed rodzinkà
udawa∏ zakochanego
do szaleƒstwa
narzeczonego. 
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Mat thew Pe arl „Klub
Dan te go”. Po wieÊç
po wsta ∏a na fa li po -
pu lar no Êci li te ra tu ry
sen sa cyj nej. Fa bu ∏a
oparta jest na ge nial -
nej „Bo skiej Ko me -
dii” Dan te go. Au tor

„Klu bu” jest spe cja li stà od twór czo Êci
Dan te go Ali ghie ri – pi sa∏ na ten te mat
pra c´ dok tor skà. Ty tu ∏o wy „Klub Dan -
te go” sku pia gru p´ zna jo mych na -
ukow ców, któ rzy ra zem pra cu jà
nad pierw szym, ame ry kaƒ skim prze -
k∏a dem ar cy dzie ∏a. Jak wi daç z prze -
bie gu ak cji, nie nie sie to ze so bà ni -
cze go do bre go. Naj wi´k szà prze szko -
dà w t∏u ma cze niu sta je si´ se ria mor -
derstw, ja ko ˝y wo przy po mi na jà ca
opis Pie k∏a. Mo˝ na si´ do my Êliç,
na ja kie sce ny na ra ̋e ni b´ dà de tek ty -
wi -ama to rzy. Oko licz no Êci za bójstw
do wo dzà nie zbi cie, ˝e se ryj ny mor der -
ca rów nie˝ jest wiel bi cie lem Dan te -
go... Fa bu ∏a nie za wie dzie mi ∏o Êni ków
do brej ksià˝ ki sen sa cyj nej. Mat thew

Pe arl: Klub Dan te go. Wy daw nic two

Li te rac kie, War sza wa 2005.

Be ata Paw li kow ska „Blon dyn ka
Tao”. Ko lej ny tom przy gód nie zwy k∏ej
Blon dyn ki, któ ra tym ra zem za bie ra
nas na eks cy tu jà cà wy pra w´ do Azji.
Je ste Êmy Êwiad ka mi mor der cze go
raj du Ra in fo rest Chal len ge, w któ rym
bie rze udzia∏ 40 ekip. Nie usta jà ce
desz cze, to ny b∏o ta i fa tal ne wa run ki
hi gie nicz ne – nic nie jest w sta nie
znie ch´ ciç Blon dyn ki. Tek sty jak zwy -
kle sà okra szo ne in te re su jà cy mi zdj´ -
cia mi i uro czy mi ry sun ka mi. Ka˝ da
ko lej na ksià˝ ka z se rii jest wy da rze -
niem. Po dró˝ nicz ka ma bar dzo lek ki
styl pi sa nia, je -
Êli ktoÊ chce
si´ ro ze rwaç
przy mi ∏ej lek -
tu rze, a przy
oka zji do wie -
dzieç si´ in te -
re su jà cych rze -
czy o eg zo tycz -
nych kra jach, na pew no si´ nie roz -
cza ru je. Ide al na ksià˝ ka na la to. 
Be ata Paw li kow ska: Blon dyn ka Tao.

Wy daw nic two Na tio nal Geo gra phic.

War sza wa 2005.

In ga -Brit ta Sun dqvist „Kuch nia we -
ge ta riaƒ ska”. We ge ta ria nizm sta je
si´ co raz bar dziej po pu lar ny w na szym
kra ju. Jest to zwià za ne z ro snà cym za -
in te re so wa niem fi lo zo fià Wscho du,
a tak ̋e z za po trze bo wa niem na eko -
lo gi´. Jed ni prze cho dzà na we ge ta ria -
nizm ze wzgl´ dów etycz nych, in ni

zdro wot nych. Nie
ma co dys ku to -
waç nad „za” i
„prze ciw”, war to
jed nak mieç pod
r´ kà ksià˝ k´ z
prze pi sa mi we -
ge ta riaƒ ski mi.
Po tra wy sà zwy -

kle nie skom pli ko wa ne, lek ko straw ne
i do sko na ∏e na let nie, go rà ce dni.
„Kuch nia we ge ta riaƒ ska” jest prak -
tycz na, przy pra wy i sk∏ad ni ki mo˝ -
na spo koj nie na byç w ka˝ dym su per -
mar ke cie. Jar skie da nia war to po le ciç
zw∏asz cza w okre sie wa ka cyj nym i je -
sie nià, kie dy bez pro ble mu mo˝ -
na do staç Êwie ̋e wa rzy wa. In ga -Brit -

ta Sun dqvist: Kuch nia we ge ta riaƒ ska.

Âwiat Ksià˝ ki, War sza wa 2005.

I o dziwo blef si´ udaje,
wszyscy sà oczarowani
ch∏opakiem Kat. Re˝.:
Clare Kilner, wyst.: Debra
Messing, Dermont
Mulroney.
„G∏osy”. Film opowiada
o zjawisku zwanym
Electronic Voice

Phenomenon. Bohater
(Michael Keaton)
za∏amany po stracie 
˝ony za wszelkà cen´
próbuje utrzymaç z nià
kontakt. Czyni to
za pomocà EVP, które
rzekomo jest w stanie
odczytywaç sygna∏y

wysy∏ane przez zmar∏ych.
Zinterpretowanie
przekazu staje si´ jego
obsesjà, prowadzi go
niemal na skraj
szaleƒstwa. Re˝.:
Geoffrey Sax, wyst.:
Michael Keaton, Deborah
Kara Unger.
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Równie˝ europejska
tradycja ezoteryczna
wià˝e Wawel z silnym
promieniowaniem
dobywajàcym si´
z tego miejsca.
Legenda mówi, ˝e
sta∏o si´ to za sprawà
greckiego mistyka,

Apoloniusza z Tiany.
Podró˝owa∏ on
do licznych oÊrodków
wiedzy duchowej,
dost´pujàc w nich
wtajemniczenia. By∏
mi´dzy innymi
w Egipcie, Babilonie,
Indiach i na Lesbos

– u kap∏anów orfickich.
Apoloniusz za∏o˝y∏
w kilku zakàtkach
Êwiata oÊrodki
ezoteryczne. Wybiera∏
na nie miejsca
o szczególnie silnym
promieniowaniu, zwane
czakramami Ziemi.

W trakcie swoich
licznych podró˝y
odwiedzi∏ te˝
tajemniczy „kraj
pó∏nocny”, pokryty
wówczas puszczami
i mokrad∏ami. By∏y to,
wed∏ug niektórych
badaczy, tereny Polski.

W miej scach mo cy kon cen tru je si´
po zy tyw na ener gia Zie mi i Ko smo su.
Prze by wa jàc w nich, ma my u∏a twio ny
kon takt z w∏a snà pod Êwia do mo Êcià.
Traf niej po dej mu je my de cy zje, le piej
nam si´ mo dli i me dy tu je. Cz∏o wiek,
któ ry pod czas me dy ta cji
otwo rzy si´ na od dzia ∏y wa nie
ta kie go miej sca, po czu je za -
cho dzà ce w so bie zmia ny. Je -
go au ra po wi´k szy si´, po -
ziom bio wi tal no Êci wzro Ênie.
Naj sil niej szym miej scem mo -
cy w Pol sce jest Wa wel, któ -
ry zaj mu je szcze gól ne miej -
sce w hi sto rii i Êwia do mo Êci
Po la ków. Pa pie˝ Jan Pa -
we∏ II wie lo krot nie pod kre -
Êla∏, ˝e tu w∏a Ênie po dziÊ
dzieƒ bi je ser ce Pol ski. To
wa pien ne wzgó rze w za ko lu
Wi s∏y do tej po ry skry wa
przed ba da cza mi wie le ta -
jem nic. Nie któ rzy hi sto ry cy
przy pusz cza jà, i˝ wzgó rze wa -
wel skie w pra daw nych cza -
sach by ∏o miej scem kul tu
Cel tów, a na wet We ne dów.

fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
SI

ER
PI

EŃ
/W

RZ
ES

IE
Ń

 2
00

5

58

Wawel
Tajemniczy

Nie wàt pli wie w okre sie póê niej szym
prze by wa li tu Wi Êla nie, zaÊ sa ma na -
zwa Wa wel, we d∏ug nie któ rych êró -
de∏, jest po cho dze nia s∏o wiaƒ skie go
i ma ozna czaç „wzgó rze po Êród ba -
gien”. Ist nie je wie le po daƒ zwià za -

nych z tym miej scem, z któ rych naj -
bar dziej zna ne do ty czy smo ka wa wel -
skie go – a w∏a Ênie smok jest ty po -
wym sym bo lem sto so wa nym dla
ozna cza nia miejsc mo cy. 
Wa wel, o czym ma ∏o kto wie, ma rów -

nie˝ zwià zek z le gen dà hin du -
skà. G∏o si ona, i˝ bóg Si wa,
pra gnàc ob da ro waç ludz -
koÊç, rzu ci∏ sie dem ma gicz -
nych ka mie ni w sie dem stron
Êwia ta. Je den z ka mie ni
spad∏ w∏a Ênie na wzgó rze
wa wel skie. Z miejsc upad ku
owych klej no tów za cz´ ∏a si´
do by waç sil na bo ska ener -
gia. O zwiàz kach hin du skie go
mi tu z Wa we lem wie dzia∏
pre mier In dii, Ja wa har lal
Neh ru, któ ry od wie dzi∏ to
miej sce w la tach pi´ç dzie sià -
tych XX wie ku. Wpra wi∏ on
w kon ster na cj´ opro wa dza jà -
cych go po zam ku ofi cje li,
kie dy to po pro si∏ o po zo sta -
wie nie na kil ka mi nut w sa -
mot no Êci w jed nej z kom nat,
aby móg∏ w tym Êwi´ tym



W czasie jednej ze
swoich wypraw w te
strony mia∏ odkryç, i˝
miejscem, które
emanuje bardzo silnà
energià jest wapienne
wzgórze za zakolem
Wis∏y. Poci´te by∏o ono
wieloma wàwozami

z licznymi pieczarami
i jaskiniami. M´drzec
ten, jak g∏osi legenda,
ukry∏ tam jeden ze
swoich magicznych
talizmanów, który
do dzisiaj pozwala
ludzkoÊci
na korzystanie 

w pe∏ni z mocy
czakramu
wawelskiego.
Wydobywanie si´
tajemniczego
strumienia energii
duchowej z Wawelu
odczuwali nie tylko
polscy ezoterycy, ale

równie˝ znani na ca∏ym
Êwiecie jasnowidze,
którzy przed wojnà
bardzo cz´sto
odwiedzali to miejsce.
Byli to mi´dzy innymi
Ann Besant, Charles
Leadbeater i George
Arundale. fia
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miej scu za g∏´ biç si´ na chwi l´ w me -
dy ta cji. Po dob no po tem stwier dzi∏, i˝
po t´ gi du cho we Wa we lu by ∏y mu bar -
dzo po moc ne w roz wià za niu pew ne go
wa˝ ne go pro ble mu. 
Me dy ta cja w pod zie miach zam ku
na Wa we lu do star cza g∏´ bo kich prze -
˝yç du cho wych. W umy s∏ach wie lu
osób, któ re me dy to wa ∏y w po bli ̋u ka -
pli cy Êw. Ge re ona, po ja wia ∏y si´ sym -
bo licz ne prze s∏a nia przed sta wia jà ce
la sk´ bi sku pa, stu ∏´ oraz grec kà li te r´
ome ga. Nie któ rzy wià ̋à pierw sze dwa
sym bo le z pa pie ̋em Ja nem Paw -
∏em II. Ome ga mo ̋e zaÊ sym bo li zo -
waç za mkni´ cie pew nej epo ki. Mo ̋e
byç te˝ zna kiem do sko na ∏o Êci.
Cie ka wym obiek tem wi -
szà cym u wej Êcia do ka -
te dry wa wel skiej jest
ma mu ci kie∏. Przy pusz -
cza si´, ˝e mo ̋e to byç
przed miot ry tu al ny u˝y -
wa ny w daw nych kul -
tach – ro dzaj stra˝ ni ka
wej Êcia. Po dob nà sym -
bo licz nà ro l´ spe∏ nia ∏y
przed daw ny mi ro maƒ -
ski mi ko Êcio ∏a mi ka -
mien ne lwy. Le gen da
po da je, ˝e tak d∏u go b´ -
dzie ist nieç ka te dra, jak
d∏u go u wej Êcia b´ dzie
ten kie∏ wi sia∏. W´ ze∏
nie skoƒ czo no Êci, sta no -
wià cy mo tyw zdob ni czy
na ko lum nach pierw szej
ka te dry wa wel skiej, jest
rów nie˝ ezo te rycz nym
sym bo lem geo man tycz -
nym. Zna ko mi tym zaÊ

wzmac nia czem ener gii geo man tycz -
nych Wa we lu oka zu je si´ Dzwon Zyg -
mun ta. Do by wa jà ce si´ z nie go fa le
dêwi´ ko we roz prze strze nia jà na du ̋à
od le g∏oÊç moc cza kra mu. Owa moc
prze ka zy wa na jest rów nie˝ po przez li -
nie geo man tycz ne, tak zwa ne ley li -
nes, któ rych sie dem krzy ̋u je si´
na Wa we lu, ∏à czàc ten cza kram z in -
ny mi naj wa˝ niej szy mi miej sca mi mo -
cy na Zie mi.
Zna cze nie kra kow skie go cza kra mu
wy kra cza da le ko po za od dzia ∏y wa nie
lo kal ne i ma aspekt ogól no Êwia to wy.
Nie jest dzie ∏em przy pad ku, ̋ e w∏a Ênie
na Wa we lu zor ga ni zo wa no w ro -
ku 1988 „Me dy ta cj´ Po ko ju”, w któ rej

uczest ni czy ∏o wie lu mi strzów ró˝ nych
kie run ków du cho wych, ˝e go Êci∏ tu
Mi cha i∏ Gor ba czow, a pre zy den ci Pol -
ski, Czech, S∏o wa cji i W´ gier pod pi sa li
w tym miej scu tzw. De kla ra cj´ Kra -
kow skà. W cza kra mie wa wel skim wi -
dzia no rów nie˝ po twier dze nie, ˝e na -
sze na ro do we idee me sja ni stycz ne
nie sà je dy nie wy my s∏em me ga lo ma -
nów i ˝e Pol sk´ cze ka wiel ka przy -
sz∏oÊç. Na wet dziÊ wie le osób uwa ̋a,
˝e wy bór bi sku pa wa wel skie go na pa -
pie ̋a oraz prze mia ny, któ re za sz∏y
w Eu ro pie na prze ∏o mie lat osiem dzie -
sià tych i dzie wi´ç dzie sià tych XX wie ku,
sà w∏a Ênie kon se kwen cjà od dzia ∏y wa -
nia cza kra mu wa wel skie go.
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FRESH 22.700** 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.143.2z4JD
ACTUAL 22.525 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.143.2
ACTIVE 23.375 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.243.2
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• 009 – ABS z∏ 1.955 • 025 – Kli ma t. z∏ 2.975 • 028 – Elektr. ster. szyby przed. z∏ 595 • 030 – Przy c. 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 m. el. kie row ni cy z∏ 1.615 • 195 – Siedz. tyl ne dzie l. z∏ 340 • 197 – Chlapacze z∏ 42,50 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 913,75 • 228 – Cen t. za mek z∏ 297,50
• 313 – Radioodt. kaset. z∏ 1.105 • 399 – Dach otw. elektr. – d∏u gi z∏ 2.040 • 431 – Felgi alum. 13” + opo ny 165/65/13 z∏ 1.232,50 • 457- Zde rza ki w ko l. nad wo zia z∏ 510 • 502 – Po dusz ka pow.
pa s. z∏ 935 • 564 – Ra dio z CD z∏ 1.360 • 718 – Sys tem au dio hi -fi (2 dod. g∏oÊ. 100W) z∏ 510 • 5B2 – La kier spor to wy z∏ 340 • 927 – Ochr. listwy boczne z∏ 127,50 • 58H – Pa kiet Es te ty ka z∏ 170

** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.  

ce
na

 (
pl

n)

po
je

m
no

Êç
 c

yl
in

dr
ów

 
cm

3

m
oc

 s
iln

ik
a 

K
M

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
0
0
 k

m
 

ro
dz

aj
 n

ad
w

oz
ia

ko
d

1.1 FRESH 27.800** 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.010.0z4JD
1.1 ACTUAL 25.330 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.010.0
1.1 ACTIVE 26.945 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.022.0
1.2 DYNAMIC 30.430 1242 60 155 5,6 5-drzwiowy 169.033.0
1.3 Multijet 16v FRESH 34.000** 1248 70 160 4,3 5-drzwiowy 169.014.0z4JD
1.3 Multijet 16v ACTUAL 30.600 1248 70 160 4,3 5-drzwiowy 169.014.0
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 32.980 1248 70 160 4,3 5-drzwiowy 169.034.0
1.2 4x4 38.165 1242 60 145 6,6 5-drzwiowy 169.063.0
1.2 4x4 CLIMBING 39.950 1242 60 145 6,6 5-drzwiowy 169.073.0

P
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N
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008 – Cen tr. 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, fotela kie row cy z∏ 467,50• 082 – Przyst. do mont.
radia z∏ 340 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m g. 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 • 315 – Ra dio z CD z∏ 1.275 • 329 – Kie rownica po kry ta skó rà
z∏ 255 • 392 – ESP (tyl ko z 1.3 JTD 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 • 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) z∏ 1.870 • 451 – Ra dio odtwarzacz ka -
se t. z∏ 850 • 499 – Pa kiet Fix&Go z∏ 42,50 • 502 – Po dusz ki pow. pas. z∏ 935 • 505 – Bocz ne po dusz ki pow. z∏ 1.020 • 511 – Trzeci zag∏ówek tylny z∏ 425 • 614 – Kur ty ny pow. z∏ 1.700 • 717
– Radioodtwarzacz CD MP3 + sub wo ofer z∏ 1.700 • 718 – Sub wo ofer z∏ 425 • 876 – Zderzaki w kol. nad wo zia z∏ 510 • 923 – Spo iler dach. z∏ 340 • 927 – Ochron ne listwy boczne z∏ 170

** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.

1.2 FRESH 31.500** 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.010.4z4JD
1.3 MULTIJET 16v FRESH 41.000** 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 188.011.4z4JD
1.2 ACTUAL 30.600 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.010.4
1.3 MULTIJET 16v ACTUAL 38.675 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 188.011.4
1.2 ACTIVE 32.810 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.110.4
1.3 MULTIJET 16v ACTIVE 40.035 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 188.111.4
1.2 8v DYNAMIC 35.105 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.210.4
1.2 16v DYNAMIC 37.485 1242 80 172 6,0 3-drzwiowy 188.213.4
1.3 MULTIJET 16v DYNAMIC 42.330 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 188.211.4
1.2 FRESH 32.500** 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.040.4z4JD
1.3 MULTIJET 16v FRESH 42.000** 1248 70 164 4,5 5-drzwiowy 188.041.4z4JD
1.2 ACTUAL 31.450 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.040.4
1.3 MULTIJET 16v ACTUAL 39.525 1248 70 164 4,5 5-drzwiowy 188.141.4
1.2 ACTIVE 33.660 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.140.4
1.3 MULTIJET 16v ACTIVE 40.885 1248 70 164 4,5 5-drzwiowy 188.141.4
1.2 8v DYNAMIC 35.955 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.240.4
1.2 16v DYNAMIC 38.335 1242 80 172 6,0 5-drzwiowy 188.243.4
1.3 MULTIJET 16v DYNAMIC 43.180 1248 70 164 4,5 5-drzwiowy 188.241.4
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• 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∏ 3.655 • 082 – Przystos. do mont. radia z∏ 340 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m -
giel ne z∏ 510 • 102 – Spryskiwacze reflek. z∏ 510 • 108 – Felgi alum. 14” + opony 185/65/14 z∏ 1.275 • 112 – Wpom. elektr. kie row. z∏ 1.487,50 • 140 – Kli mat. au to mat. z∏ 4.675 • 141 – Opony
165/70/14 (bie˝nik wysoki GRIP) z∏ 0 • 182 – Cztery 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∏ 1.062,50 • 218 – Elektr. ster. lu ster ka z∏ 425 • 245 – Ster. ra diem z ko ∏a kier. z∏ 382,50 • 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∏ 1.020 • 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∏ 1.020
• 508 – Czujn. park. z∏ 765 • 564 – Zint. ra dio z od twarz. CD z∏ 1.275 • 565 – Zmie niar ka CD z∏ 1.020 • 614 Kur ty ny pow. z∏ 1.700 • 626 – Reg. wys. siedz. kie row cy z∏ 340 • 665 – Za pal nicz ka
z∏ 170 • 717 – Zin tegr. ra dio z odtw. CD i MP3 z∏ 1.700 • 718 – Sys tem au dio Hi -Fi (g∏o Êni ki i sub wo ofer) z∏ 680 • 823 – Gniazd ko 12V z∏ 85 • 876 – Zde rza ki w ko lo rze nad wo zia z∏ 510 • 890
– Pakiet Komfort (uchwyty nadokienne + reg. wys. przed. pasów. bezp.) z∏ 127,50 • 904 – System Connect Nav+ z wyÊwietl. kolor. 7” z∏ 6.800 • 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, 097, 218, 245, 357, 564, 718, 927) z∏ 3.145 • 50K – Pa kiet Sky (za wie ra opcje 008, 097, 357, 399, 50X, 927) z∏ 3.060 • 50Y – Pa -
kiet Class (za wie ra opcje 008, 025, 357, 50X, 927) z∏ 3.570 • 59A – Pa kiet Es te ty ka z∏ 170 • 5B2 – La kier spor to wy z∏ 340 • 4DM – Pakiet Clima (zawiera opcje 008, 025, 218, 50X) z∏ 3.740 • 4DN
– Pakiet Panorama (zawiera opcje 008, 218, 399, 50X) z∏ 3.060 • 4DP – Pakiet Cult (zawiera opcje 008, 097, 218, 564, 245, 102, 108, 295, 626, 182, 140, 50X) z∏ 8.075 • 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* – Mapa Danii i Szwecji z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904) ** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.  
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CENA CHARAKTERYSTYKA
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1.4 16v FRESH 45.900** 1368 95 180 6,5 3-drzwiowy 192.3VA.2
1.9 JTD 100 FRESH 53.900** 1910 100 183 5,3 3-drzwiowy 192.3VS.2
1.4 16v ACTIVE 47.090 1368 95 180 6,5 3-drzwiowy 192.3JA.2
1.4 16v RACING 58.400** 1368 95 180 6,5 3-drzwiowy 192.3RA.2
1.6 16v ACTIVE 50.490 1596 103 185 7,3 3-drzwiowy 192.3JX.2
1.9 JTD 100 ACTIVE 53.890 1910 100 183 5,3 3-drzwiowy 192.3JS.2
1.9 JTD 115 ACTIVE 55.590 1910 115 192 5,3 3-drzwiowy 192.3J8.2
1.9 JTD 115 DYNAMIC 59.415 1910 115 192 5,3 3-drzwiowy 192.328.2
1.9 MULTIJET 16v 140 DYNAMIC 64.515 1910 140 203 5,4 3-drzwiowy 192.32R.2
1.9 MULTIJET 16v 140 SCHUMACHER 74.715 1910 140 203 5,4 3-drzwiowy 192.3SR.2
1.4 16v FRESH 45.900** 1368 95 178 6,8 5-drzwiowy 192.5VA.2
1.9 JTD 100 FRESH 53.900** 1910 100 181 5,5 5-drzwiowy 192.5VS.2
1.4 16v ACTIVE 47.090 1368 95 178 6,8 5-drzwiowy 192.5JA.2
1.6 16v ACTIVE 50.490 1596 103 183 7,4 5-drzwiowy 192.5JX.2
1.9 JTD 100 ACTIVE 53.890 1910 100 181  5,5 5-drzwiowy 192.5JS.2
1.9 JTD 115 ACTIVE 55.590 1910 115 190 5,4 5-drzwiowy 192.5J8.2
1.9 JTD 115 DYNAMIC 59.415 1910 115 190 5,6 5-drzwiowy 192.548.2
1.9 MULTIJET 16v 140 DYNAMIC 64.515 1910 140 200 5,6 5-drzwiowy 192.54R.2

S
T
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O

2
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• 023 – Szy by elektr. podn. tyl ne z∏ 850 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 4.250 • 097 – Zin te grow. Êwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 340 • 140 – Auto mat. klim. dwu stre fo wa z∏ 5.950 • 140 – Auto mat. klim. dwu -
stref. (do p∏a ta do opcji 025) z∏ 1.700 • 200 – Dod. pod grze wacz temp. wn´ trza (dla sil ni ków die sla) z∏ 425 • 205 – Au to nom. ogrze wacz We basto z∏ 3.910 • 210 – La kier me tal. z∏ 1.445 • 211 – Ta -
pi cer ka skó rzana 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
• 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 • 108 – Fel gi alum. i opony 195/55/15 4 szt. z∏ 1.360 • 431 – Fel gi alu m. 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. i poszerz. opony 205/55/16 91V 4 szt. (dla wer sji 3-drzw.) z∏ 2.210
• 465 – Zamykany gørny schowek przed pas. z∏ 170 • 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. podgrz. fotel kierowcy z funkcjà pami´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 • 614 – Kur ty ny pow. z∏ 1.105 • 510 – Tyl ne bocz ne po dusz ki pow. z∏ 1.275 • 451 – Ra dio od twa rzacz ka se to wy
z∏ 1.105 • 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 • 709 – Kie row. po kry ta skó rà z 11 przy ci ska mi z∏ 680 • 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 wn´trza 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 • 803 – Za pa so we ko ∏o do jaz do we (dla wersji Fresh) z∏ 127.50 • 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 jler tyl ny da cho wy z∏ 425 • 926 – Spo ile ry bocz ne (tyl -
ko do wer sji 3-drzw.) z∏ 425 • 980 – Ko ∏o za pa so we pe∏nowymiarowe z∏ 340 • 989 – Pakiet dla palàcych z∏ 127,50 • 59A – KIT es te tycz ny „Ki ron” z∏ 212,50 • 40K – Otwie ra na tyl na szy ba (dla Multi
Wagon) z∏ 765 • 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190 • 4HS* – Ma pa Wschodniej Europy (m. in. Polski) 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) ** Cena wersji FRESH, RACING nie podlega upustom.

1.4 16v FRESH 49.400** 1368 95 176 6,8 5-drzwiowy 192.7VA.2
1.9 JTD 100 FRESH 57.400** 1910 100 181 5,6 5-drzwiowy 192.7VS.2
1.4 16v ACTIVE 50.065 1368 95 176 6,8 5-drzwiowy 192.7JA.2
1.6 16v ACTIVE 53.465 1596 103 183 7,6 5-drzwiowy 192.7JX.2
1.9 JTD 100 ACTIVE 56.865 1910 100 181 5,6 5-drzwiowy 192.7JS.2
1.9 JTD 115 ACTIVE 58.565 1910 115 190 5,6 5-drzwiowy 192.7J8.2
1.9 JTD 115 DYNAMIC 62.390 1910 115 190 5,6 5-drzwiowy 192.748.2
1.9 MULTIJET 16v 140 DYNAMIC 67.490 1910 140 200 5,6 5-drzwiowy 192.74R.2
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• 008 – Zdalne sterowanie cen tral nym za mkiem z∏ 382,50 • 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. sterowane przed. szyby + centr. zamek 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. mechanicznie sie dze nie kie row cy (z pod par ciem l´ dê wio wym) z∏ 255

1.2 16v ACTIVE 29.742 1242 80 162 7,0 4-drzwiowy 172.164.0
1.2 16v DYNAMIC 32.292 1242 80 162 7,0 4-drzwiowy 172.166.0
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• 023 – Szy by tyl ne ster. elektr. z∏ 850 • 025 – Klimatyzacja z∏ 3825 • 051 – Czujnik zmroku z∏ 255 • 070 – Szyby przyc. boczne i tylna z∏ 595 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 425 • 102 – Sprysk.
reflekt. z∏ 595 • 108 – Ko∏a ze stopu 15”, opony 195/60/15 z∏ 1.530 • 431 – Ko∏a ze stopu 15”, opony 195/60/15 z∏ 1.700 • 432 – Ko∏a ze stopu 16”, opony 205/50/16 z∏ 2.550 • 406 – Ko∏a
stalowe 15”, opony 195/60 R15 z∏ 255 • 132 – Pod∏ok. siedzenia kier. z∏ 170 • 140 – Klimatyzacja aut. dwust. (dop. do wer. z klim. man.) z∏ 2.550 • 210 – Lakier metal. z∏ 1.530 • 245 – Ster.
radiem na kier. (6 przyc.) z∏ 595 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 255 • 357 – Relingi dachowe z∏ 595 • 365 – TMPS (czuj. ciÊ. pow. w oponach) z∏ 595 • 392 – ESP z∏ 3.825 • 400 – Dwucz. szklany dach
otw. elektr. z∏ 4.165 • 407 – Automat. skrzynia biegów (dost. z silnikami 1.4 16v i 1.3 JTD) z∏ 4.250 • 40 X  – Wielofunk. siedz. tylne (jak w wersji Dynamic) z∏ 850 • 40Y – Regul. l´dêw. siedz. kierowcy
z∏ 170 • 416 – Cruise Control z∏ 1.275 • 43H – Pod∏ok. siedz. pasa˝. z∏ 255 • 456 – Regul. l´dê. siedz. pasa˝. z∏ 170 • 499 – Zestaw fix&go z∏ 85 • 505 – Poduszki pow. boczne z∏ 1.105 • 508
– Czujnik park. z∏ 850 • 563 – Zmien. p∏yt CD z∏ 1.190 • 564 – Radio z CD z∏ 1.530 • 614 – Kurtyny pow. boczne z∏ 1.275 • 709 – Ster. radiem i naw. na kier. (8 przyc. + 3) z∏ 595 • 717 – Radio
z CD MP3 z∏ 1.530 • 718 – Instal. Hi-Fi z subwoof. z∏ 850 • 823 – Gniazdo 12V w bag. z∏ 85 • 833 – Przyst. do radiotelefonu z∏ 340 • 835 – Schowki na podsufitce z∏ 255 • 904 – System Connect
Nav+ z∏ 6.715 • 989 – Zestaw dla palaczy z∏ 85 • 352 – Korek wlewu paliwa zam. na kluczyk z∏ 187 • 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 • 549 – Mapa Danii*
z∏ 1.190 • 356 – Ma pa Por tu ga lii* z∏ 1.190 • 574 – Ma pa Hisz pa nii* z∏ 1.190 • 5B2 – Kolor pastelowy Extraserie z∏ 680 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 5.100 • 728 – Tapicerka z Alcantary z∏ 2.975
• 802 – Kolor met. Extraserie z∏ 1.700 • 129 – Pakiet zimowy z∏ 1.530 • 543 – Trzeci zag∏ówek tylnej kanapy z∏ 170 • 218 – Elektr. ster. lusterka z∏ 425 • 082 – Przystos. do instal. radia z g∏oÊ. i
antenà z∏ 340 • 256 – Pojemnik Cargo Box do baga˝nika z∏ 170 • 320 – Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów z∏ 595 • 4DK – Dezak. poduszki pow. pas. z∏ 170 • 923 – Spojler tylny z∏ 680
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem) ** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.  

ID
E

A 1.4 8v FRESH 46.210** 1368 77 163 6,2 5-drzwiowy 135.811.0
1.3 Multijet 16v FRESH 52.810** 1248 70 159 5,1 5-drzwiowy 135.815.0
1.4 8v ACTIVE 44.889 1368 77 163 6,2 5-drzwiowy 135.011.0
1.3 Multijet 16v ACTIVE 50.499 1248 70 159 5,1 5-drzwiowy 135.015.0
1.4 8v DYNAMIC 48.799 1368 77 163 6,2 5-drzwiowy 135.511.0
1.4 16v DYNAMIC 50.669 1368 95 175 6,6 5-drzwiowy 135.512.0
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 54.409 1248 70 159 5,1 5-drzwiowy 135.515.0

• 009 – ABS z∏ 2.465 • 023 – Szy by tyl ne ster. elektr. z∏ 765 • 097 – Reflektory przeciwmgielne z∏ 425 • 025 – Klimatyzacja manualna z∏ 3400 • 140 – Klimatyzacja pó∏autom. z∏ 4.250 • 140
– Klimatyzacja pó∏autom. dop∏ata do wersji z klim. man. 025 - wersje 411, 431) z∏ 1.700 • 205 – Dodatkowe ogrzew. ster. pi lo tem dla wersji JTD z∏ 4.250 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.530 • 213
– Alarm z∏ 1.020 • 451 – Radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.105 • 413 Pakiet AUDIO z∏ 680 • 980 – Pe∏ no wy mia ro we ko ∏o za pasowe z∏ 85 • 431 – Fel gi alu mi nio we 15” i opo ny 195/60/15 4 szt. z∏ 1.700
• 435 – Fel gi alu mi nio we 17” i opo ny 205/45/17 4 szt. z∏ 2.125 • 982 – Ko∏o zapasowe – felga alum. 15”, opona 195/60/15 z∏ 680 • 441 – Elektrycznie ustaw. i sk∏a da ne lu ster ka z∏ 425 • 465
– Konsola z lo dów kà z∏ 255 • 505 – Po dusz ki pow. bocz ne przed nie z∏ 1.105 • 508 – Czuj niki par ko wa nia tylne z∏ 850 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.190 • 576 – Podwójny dach otwierany elektr. z∏ 4.250
• 070 – Szyby tylne przyc. w kolorze niebieskim z∏ 595 • 564 – Ra dioodtwarzacz CD z∏ 1.530 • 499 – Pa kiet Fix&Go z∏ 85 • 499 – Trzeci kluczyk z∏ 85 • 320 – Kie rownica i ga∏ ka zmia ny bie gów ob -
szy te skó rà z∏ 425 • 614 – Kurtyny powietrzne z∏ 1.275 • 245 – Ster. ra diem na kie row. z∏ 595 • 269 – Nawigator z∏ 5.525 • 903 – Con nect Nav z∏ 9.350 • 392 – ESP z∏ 3.825 • 469 – Fotel tylny
Êrodkowy przesuwany z∏ 170 • 658 – Schowek pod siedzeniem pasa˝era z∏ 255 • 672 – Pa kiet Komfort z∏ 850 • 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 z∏ 1.190 • 554* – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190 • 4AN* – Ma pa Polski z∏ 1.190 • 220 – Tab. rozdzielcza wykonana z PCV (w stand. tab. pokryta tkan.) z∏ 0 
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 269, 903 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem) ** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.

1.6 16v FRESH 59.950** 1580 103 170 8,6 5-drzwiowy 186.211.2z4JD
1.9 JTD FRESH 65.450** 1910 115 173 6,4 5-drzwiowy 186.231.2z4JD
1.6 16v ACTIVE 58.098 1580 103 170 8,6 5-drzwiowy 186.211.2
1.9 JTD ACTIVE 62.773 1910 115 173 6,4 5-drzwiowy 186.231.2
1.6 16v DYNAMIC 62.348 1580 103 170 8,6 5-drzwiowy 186.411.2
1.9 JTD DYNAMIC 66.598 1910 115 173 6,4 5-drzwiowy 186.431.2

N
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ACTIVE 1.9 JTD MULTIJET 120KM 83.300** 1910 120 195 6,1 5-drzwiowy 194.742.0
ACTIVE 1.9 JTD MULTIJET 150KM 77.945 1910 150 210 6,1 5-drzwiowy 194.747.0
ACTIVE 1.9 JTD MULTIJET 150KM AUT. 82.195 1910 150 205 7,1 5-drzwiowy 194.748.0
DYNAMIC 1.9 JTD MULTIJET 120KM 76.755 1910 120 195 6,1 5-drzwiowy 194.752.0
DYNAMIC 1.9 JTD MULTIJET 150KM 83.045 1910 150 210 6,1 5-drzwiowy 194.757.0
DYNAMIC 1.9 JTD MULTIJET 150KM AUT. 87.295 1910 150 205 7,1 5-drzwiowy 194.758.0
EMOTION 1.9 JTD MULTIJET 150KM 86.445 1910 150 210 6,1 5-drzwiowy 194.767.0
EMOTION 1.9 JTD MULTIJET 150KM AUT. 90.695 1910 150 205 7,1 5-drzwiowy 194.768.0
EMOTION 2.4 JTD MULTIJET 200KM AUT. 110.415 2837 200 216 8,0 5-drzwiowy 194.764.0
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• 392 – ESP, ASR, Hill Holder z∏ 2.465 • 510 – Airbag Boczne Tylne z∏ 1.105 • 347 – Czujnik Deszczu z∏ 425 • 051 – Czujnik Zmierzchu z∏ 425 • 146 – Cruise Control z∏ 1.615 • 564 – Radio z CD
z∏ 1.275 • 41A – Radio z CD MP3 z∏ 1.700 • 904 – Connect NAV+ z∏ 8.075 • 4HS – Ma pa Po lski 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 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.190• 356 – Ma pa Por tu ga lii 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 – Mapa Danii z∏ 1.190 • 549 – Mapa Finlandii z∏ 1.190 • 549 – Mapa Szwecji z∏ 1.190 • 549 – Mapa Norwegii z∏ 1.190 • 718 – System
Audio Hi -Fi z∏ 850 • 563 – Zmie niar ka CD w desce rozdzielczej z∏ 1.020 • 441 – Lusterka zewn´trzne sk∏adane elektrycznie z∏ 680 • 431 – Ko∏a ze stopu 215/55/R16 z∏ 1.700 • 432 – Ko∏a ze
stopu 215/50/R17 z∏ 2.125 • 432 – Ko∏a ze stopu 215/50/R17 (dop∏ata do wersji Dynamic) z∏ 850 • 433 – Ko∏a ze stopu 225/45/R18 (dop∏ata do wersji Emotion) z∏ 850 • 980 – Ko∏o zapasowe
pe∏nowymiarowe - 205/55 R16 z∏ 425 • 982 – Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe, felga ze stopu 215/55 R16 z∏ 850 • 140 – Klimatyzacja Automatyczna Dwustrefowa z∏ 2.550 • 44J – Fotele przednie
sk∏adane w stolik z∏ 765 • 501 – Regulacja foteli z pami´cià z∏ 4.165 • 452 – Siedzenia przednie podgrzewane z∏ 680 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 5.100 • 632 – Zas∏ony przeciws∏oneczne tylnych
bocznych szyb z∏ 425 • 762 – Siatka ochronna baga˝y pionowa z∏ 255 • 070 – Przyciemniane szyby z∏ 595 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 595 • 525 – Lusterko wsteczne elektrochromatyczne z∏ 425
• 245 – Sterowanie radiem z ko∏a kierownicy (6 przycisków) z∏ 425 • 709 – Sterowanie radiem i nawigacjà z ko∏a kierownicy (8+3) przycisków z∏ 850 • 320 – Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów
z∏ 425 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 3.400 • 230 – Reflektory przeciwmgielne z∏ 850 • 350 – Pakiet zimowy 102+110+452 z∏ 1.275 • 499 – Pakiet Fix and Go z∏ 255 • 213 – Alarm z czujnikiem
grawitacyjnym z∏ 1.105 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.530 • 400 – Elektrycznie otwierany szklany dach z∏ 5.865 • 133 – Dodatkowa nagrzewnica (wersje diesel) z∏ 2.975 • 357 – Relingi dachowe
z∏ 1.020 • 365 – Czujnik ciÊnienia powietrza (TPMS) z∏ 680 • 44X – Baga˝nik o podwójnym dnie z∏ 850 • 927 – Listwy ochronne na progach (w kolorze nadwozia) z∏ 425 • 55G – Bluetooth z∏ 680
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)
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• 064 – Su per blo ka da z∏ 595 • 070 – Przy ciem nia ne tyl ne szy by (tyl ko z pa kie tem Su per wi docz noÊç) z∏ 850 • 087 – 3 rzàd sie dzieƒ (2+3+2 ra zem 7 miejsc) z∏ 2.932 • 102 – Spry ski wa cze re flek -
to rów z∏ 850 • 108 – Fel gi alu mi nio we 15”, opo ny 215/65/15 z∏ 1.700 • 119 – Sie dze nie kie row  cy elektr. re gul. pod grzew. z pa mi´ cià z∏ 3.825 • 131 – Roleta baga˝nika (d∏uga) standard w wer. 5
osob. opcja w przyp. zamów. 087 lub 897 lub 965 z∏ 255 • 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∏ 10.625 • 224 – Su per blo ka da + alarm z∏ 1.530 • 230 – Âwiat∏a kse no no we z∏ 2.975 • 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∏ 1020 • 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 (siatka pionowa) z∏ 425 • 392 – ESP +
ASR + MSR z∏ 2.465 • 406 – Fel gi stalowe 16”, opo ny 215/60/16 z∏ 595 • 416 – Tem po mat z∏ 765 • 440 – Fo te le przed nie ob ro to we z∏ 1.020 • 452 – Przed nie fo te le pod grze wa ne z∏ 935 • 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 tylne elektr. ster., elektr. blo ka da drzwi, os∏o ny prze ciw s∏o necz ne dla 2 rz´ du, elektr. ustaw. lu st. zew. z∏ 1.530 • 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∏ 2.465 • 903 – Sys tem CON NECT NAV z∏ 5.100 • 904 – Sys tem CON NECT NAV+ z∏ 8.925 • 965 – Ka na pa w 3 rz´ dzie sie -
dzeƒ (2+3+3 ra zem 8 miejsc) z∏ 4.250 • 40E – Pa kiet Su per wi docz noÊç z∏ 1.275 • 40EK – Pa kiet Professional (zawiera opcje 359, 381, 508) z∏ 2.720 • 40F – Pa kiet skó rza no -elek trycz ny z∏ 14.450
• 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 • 554* – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190 • 5A1 – Fel -
gi alu m. opo ny 215/60/16 z∏ 2125

* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 903, 904 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)

ACTIVE 2.0 16v 90.185 1997 136 185 9,1 5-drzwiowy 179.111.0
ACTIVE 2.0 JTD 97.920 1997 109 174 7,0 5-drzwiowy 179.115.0
DYNAMIC 2.2 JTD 16v 116.280 2179 128 182 7,4 5-drzwiowy 179.957.0

U
LY

S
S

E

• 008 – Centr. zamek ster. z pilota 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
• 070 – Przyc. szyby boczne i tylne z∏ 765 • 072 – Przyst. pod ra dio (okablowanie + antena) z∏ 170 • 082 – Przyst. pod ra dio (okablowanie + antena + g∏oÊniki) 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. kaset. z∏ 1.317,50 • 352 – Ko rek wle wu pa li wa zam. na kluczyk z∏ 102 • 360 – Podwy˝szony dach (za wie ra 519) z∏ 3.485 • 428 – Elektr. opusz -
cza ne szy by + centr. za mek z∏ 1.275 • 453 – Ogrz. sie dze nie kie row cy (tyl ko z opcjà 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
– Przesuwny dach nad ba ga˝. z∏ 1.317,50 • 58H – Obramowanie tylnych Êwiate∏ w kolorze nadwozia z∏ 212,5 • 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 i tylne z∏ 170 • 833 – Przyst. do te le fo nu z∏ 272 • 876 – Zde rza ki w ko lo rze nad wo zia z∏ 425 • 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∏ 1.190 554 – 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 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)

1.2 BZ ACTUAL 37.995 1242 65 142 7,5 4-drzwiowy 119.410.1
1.3 JTD ACTUAL 44.115 1251 70 145 5,5 4-drzwiowy 119.417.1
1.2 BZ ACTIVE 39.780 1242 65 142 7,5 4-drzwiowy 119.510.1
1.6 16v ACTIVE 43.350 1596 103 168 8,6 4-drzwiowy 119.511.1
1.9 JTD ACTIVE 48.790 1910 105 168 5,8 4-drzwiowy 119.513.1
1.3 JTD ACTIVE 45.900 1251 70 145 5,5 4-drzwiowy 119.517.1
1.6 16v FAMILY 48.280 1596 103 168 8,6 5-drzwiowy 119.521.1
1.9 JTD FAMILY 53.720 1910 105 168 5,8 5-drzwiowy 119.523.1
1.6 16v DYNAMIC 46.070 1596 103 168 8,6 5-drzwiowy 119.711.1
1.9 JTD DYNAMIC 51.510 1910 105 168 5,8 5-drzwiowy 119.713.1
1.3 JTD DYNAMIC 48.620 1251 70 145 5,5 5-drzwiowy 119.717.1
1.9 JTD MALIBU 62.305 1910 105 168 5,8 5-drzwiowy 119.813.1

D
O
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1.8 TS IMPRESSION 92.650 1747 140 200 8,5 2-drzwiowy 125.432.0
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 – Spry ski wacze re flek to rów z∏ 595 • 132 – Pod∏okietnik z przodu z∏ 425 • 140 – Klimatyzacja aut. dwustrefowa z∏ 4.675 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.700
• 211 – Sie dze nia ze skó ry z∏ 4.500 • 213 – Autoalarm z∏ 1.275 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 2.550 • 270 – La kier per∏owy z∏ 7.225 • 303 – Przyciski na kie row ni cy sterujàce radiem z∏ 680 •
350 – Pa kiet zi mo wy z∏ 1.360 • 392 – VDC (ESP) uk∏. stab. tor jazdy z∏ 2.465 • 415 – Fel gi alum. 15” 195/60 ELEGANT z∏ 1.275 • 420 – Fel gi alum. 17” 215/45 SPORT z∏ 425 • 421 – Fel gi alum.
16” 205/55 SPORT I z∏ 1.275 • 431 – Fel gi alum. 17” 225/45 SUPER SPORT z∏ 425 • 433 – Fel gi alum. 17” 215/45 SPORT z∏ 1.530 – 2.805* • 433 – Fel gi alum. 17” 215/45 SPORT II z∏ 1.870
– 3.145* • 454 – Reg. wys. sie dze nia pa sa˝. z∏ 425 • 508 – Czuj nik par k. z ty∏u z∏ 850 • 563 – CD Chan ger w ba ga˝ ni ku z∏ 1.530 • 564 – Radio z CD  z∏ 1.785 • 709 – przyc. na kie row . ster. radiem
i tel. z∏ 850 • 717 – Ra dio z CD i MP3 z∏ 425 – 2.210* • 718 – System Hi -Fi Bo se z sub wo ofe rem z∏ 2.550 • 728 – Tapicerka z mat. Alfatex z∏ 680 • 732 – Tapicerka  siedzeƒ, deska roz. i obicia
drzwi obszyte skórà “Pieno Fiore” z∏ 18.275 • 740 – Pa kiet Kli ma ty za cja z∏ 1.105 • 762 – Siatka zab. baga˝e z∏ 425 • 833 – Przy st. do mon ta ̋u tel. z∏ 680 • 903 – Con nect Nav+ (mapa) z∏ 12.750
• 980 – Ko∏o zap. pe∏nowym. z∏ 425 • 41l – System bluetooth z∏ 1.360 • 56J – Fel gi alum. 18” 225/40 SPORT III z∏ 2.720 – 3.995*• 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 i Por tu ga lii z∏ 1.530
* w zale˝noÊci od wersji

A
L

F
A

 R
O

M
E

O
 G

T



CENA CHARAKTERYSTYKA

fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
SI

ER
PI

EŃ
/W

RZ
ES

IE
Ń

 2
00

5

64

ce
ny

 s
am

oc
ho

dó
w

A
L

F
A

 R
O

M
E

O
 1

5
6 1.6 TS IMPRESSION 69.615 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.121.3

1.6 TS IMPRESSION BUSINESS 71.315 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.121.3
1.6 TS PROGRESSION 75.225 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.221.3
1.6 TS PROGRESSION CLASSIC 77.605 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.221.3
1.8 TS PROGRESSION CLASSIC 79.730 1747 140 208 8,5 4-drzwiowy 116.223.3
2.0 JTS PROGRESSION CLASSIC 85.255 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.375.3
2.0 JTS DISTINCTIVE 93.160 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.075.3
2.0 JTS DISTINCTIVE SPORT 98.175 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.075.3
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE 97.155 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.074.3
1.9 JTD IMPRESSION BUSINESS 76.755 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.146.3
1.9 JTD PROGRESSION CLASSIC 83.045 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.246.3
1.9 JTD DISTINCTIVE 91.035 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.286.3
1.9 JTD 16v IMPRESS. BUSINESS 79.475 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.156.3
1.9 JTD 16v PROGRESSION  84.235 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.546.3
1.9 JTD 16v PROGRESSION CLASS. 86.615 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.546.3
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE 94.605 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.586.3
2.4 JTD 20v PROGRESSION CLASS. 106.420 2387 150 212 6,6 4-drzwiowy 116.257.3
2.4 JTD 20v DISTINCTIVE 114.070 2387 150 212 6,6 4-drzwiowy 116.457.3
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147 1.6 TS 105 KM IMPRESSION 56.015 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.521.1
147 1.6 TS 105 KM PROGRESSION 60.265 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.021.1
147 1.6 TS 105 KM DISTINCTIVE 64.600 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.221.1
147 1.6 TS 120 KM DISTINCTIVE 67.490 1598 120 195 8,2 3-drzwiowy 190.421.1
147 2.0 TS DISTINCTIVE 78.540 1970 150 208 8,9 3-drzwiowy 190.325.1
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE 84.830 1970 150 208 8,9 3-drzwiowy 190.825.1
147 1.9 JTD 120 KM PROGRESSION 71.230 1910 120 191 5,8 3-drzwiowy 190.135.1
147 1.9 JTD 150 KM PROGRESSION 74.715 1910 150 208 5,9 3-drzwiowy 190.127.1
147 1.9 JTD 150 KM DISTINCTIVE 78.965 1910 150 208 5,9 3-drzwiowy 190.427.1
147 1.6 TS 105 KM IMPRESSION 57.715 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.571.1
147 1.6 TS 105 KM PROGRESSION 61.965 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.071.1
147 1.6 TS 105 KM DISTINCTIVE 66.300 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.271.1
147 1.6 TS 120 KM DISTINCTIVE 69.190 1598 120 195 8,2 5-drzwiowy 190.471.1
147 2.0 TS DISTINCTIVE 80.240 1970 150 208 8,9 5-drzwiowy 190.375.1
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE 86.530 1970 150 208 8,9 5-drzwiowy 190.875.1
147 1.9 JTD 120 KM PROGRESSION 72.930 1910 115 191 5,8 5-drzwiowy 190.155.1
147 1.9 JTD 150 KM PROGRESSION 76.415 1910 150 208 5,9 5-drzwiowy 190.157.1
147 1.9 JTD 150 KM DISTINCTIVE 80.665 1910 150 208 5,9 5-drzwiowy 190.457.1

• 015 – ASR z∏ 850 • 023 – Elektryczne podn. szyb z ty∏u z∏ 765 • 025 – Kli ma ty za cja ma nu al na z∏ 4.675 • 082 – Przy st. do mon ta ̋u ra dia z∏ 425 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 595 • 102
– Spryskiwacze reflektorów z∏ 595 • 132 – Pod∏ok. z przodu z∏ 425 • 205 – Ogrze wa nie do dat ko we 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 – Autoalarm
z∏ 1.275 • 270 – La kier per ∏o wy z∏ 6.375 • 302 – G∏o Êni ki tyl ne wy so ko to no we z∏ 255 • 303 – Przy ci ski ste ru jà ce ra diem na kie row ni cy z∏ 510 • 320 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia ny bie gów ob szy ta
skó rà z∏ 510 • 321 – Kie row. i dêwi gnia zmia ny bie gów ozdobiona drew nem z∏ 765 • 392 – VDC z∏ 1.615 – 2.465* • 400 – Dach otwie ra ny elek trycz nie z∏ 2.550 • 410 – Lust. wew. autom. przyc.
z∏ 340 • 415 – Fel gi alu mi nio we Sport 15” opo ny 195/60/15” z∏ 0 – 1.870* • 416 – Tem po mat z∏ 850 • 431 – Fel gi alu mi nio we Ele ganti 15” opo ny 195/55 z∏ 0 – 1.870* • 432 – Fel gi alu mi nio we
Sport 16” opo ny 205/55/16” z∏ 0 – 2.550* • 433 – Fel gi alu mi nio we Sport 17” opo ny 215/45/17” z∏ 1.700 – 2.975* • 435 – Fel gi alu mi nio we wieloszprychowe 16” opo ny 205/55(niemo˝liwy mont.
∏aƒc.) z∏ 850 – 2.550* • 439 – Fel gi alu mi nio we Su per sport 17” opo ny 215/45  z∏ 1.700 – 2.975* • 454 – Regulacja wys. fotela pas. z∏ 340 • 508 – Czujnik parkow. z ty∏u z∏ 850 • 564 – Ra dio
z CD z∏ 1.785 • 709 – Przy ci ski ste ru jà ce radiem i te l. na kier. z∏ 680 • 711 – Sterowanie g∏osowe z∏ 425 • 718 – Sys tem Hi-Fi BO SE z subwooferem z∏ 2.210 • 728 – Tapicerka siedzeƒ z materia∏u
ALFATEX z∏ 425 • 732 – Fo te le spor to we - tapicerka 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 • 903 – System CONNECT
NAV (piktogramy) z∏ 9.265 • 904 – System CONNECT NAV+ (mapa) z∏ 12.750 • 976 – Lust. boczne lakier. w kol. nadw. z∏ 0 – 680* • 980 – Ko ∏o za pa so we pe∏ no wy mia ro we z∏ 170 • 41A – Autoradio
z mp3 z∏ 2.125  • 51Y – Pa kiet Kom fort z∏ 595 • 56B – Pa kiet Zi mo wy z∏ 1.530 • 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 • 549 – Ma pa Wielkiej Brytanii z∏ 1.530 • 574 – Ma pa Hisz -
pa nii i Portugalii z∏ 1.530
* w zale˝noÊci od wersji
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W 1.6 TS IMPRESSION 73.780 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.721.3
1.6 TS IMPRESSION BUSINESS 75.480 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.721.3
1.6 TS PROGRESSION 78.795 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.621.3
1.6 TS PROGRESSION CLASSIC 81.175 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.621.3
1.8 TS PROGRESSION CLASSIC 83.300 1747 140 208 8,6 5-drzwiowy 116.723.3
2.0 JTS PROGRESSION CLASSIC 88.825 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.675.3
2.0 JTS DISTINCTIVE 96.730 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.175.3
2.0 JTS DISTINCTIVE SPORT 101.745 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.175.3
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE 100.725 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.174.3
1.9 JTD IMPRESSION BUSINESS 80.325 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.746.3
1.9 JTD PROGRESSION CLASSIC 86.615 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.646.3
1.9 JTD DISTINCTIVE 94.605 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.686.3
1.9 JTD 16v IMPRESSION BUSINESS 83.045 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.756.3
1.9 JTD 16v PROGRESSION 87.805 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.846.3
1.9 JTD 16v PROGRESSION CLASSIC 90.185 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.846.3
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE 98.175 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.886.3
2.4 JTD 20v PROGRESSION CLASSIC 109.990 2387 150 212 6,7 5-drzwiowy 116.657.3
2.4 JTD 20v DISTINCTIVE 117.640 2387 150 212 6,7 5-drzwiowy 116.847.3

• 058 – Pa kiet Ti z∏ 6.800 • 103 – Zas∏ony przeciws∏oneczne z∏ 340 • 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 pam. fot.
kierowcy 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 – Autoalarm z∏ 1.870 • 253 – Ogrze wa nie cz´ Êci przed -
niej szy by przy wy cie racz kach z∏ 765 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 500 • 386 – Sys tem na wi ga cji z∏ 6.800 • 392 – VDC uk∏ad stab. tor jazdy z∏ 2.975 • 400 – Dach otwie ra ny elek trycz nie z∏ 3.400 • 410
– Lu ster ko we wn´trz ne aut. przyc. z∏ 425 • 416 – Tem po mat z∏ 850 • 431 – Fel gi alu mi nio we 16” 205/55 CLASSIC z∏ 850 • 432 – Fel gi alu mi nio we 17” 225/45 SPORT z∏ 1.105 – 1.700* • 435
– Fel gi alu mi nio we 18” 235/40 SPORT z∏ 1.275 – 2.125* • 441 – Po dwój ne lu ster ko elektr. z od szra nia czem z∏ 425 • 508 – Czujnik parkowania z ty∏u z∏ 1.700 • 563 – Zmie niar ka CD w baga˝niku
z∏ 1.700 • 564 – Ra dio Hi-Fi z CD i magazynkiem na 3 CD z∏ 3.825 • 709 – Przyciski sterujàce radiem i telefonem na 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 do mont. telefonu 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 i Portugalii z∏ 1.530
* w zale˝noÊci od wersji

2.0 TS IMPRESSION 118.150 1970 150 211 9,7 4-drzwiowy 136.020.1
2.4 JTD IMPRESSION 137.190 2387 150 204 7,6 4-drzwiowy 136.024.1
2.4 JTD PROGRESSION 141.950 2387 150 204 7,6 4-drzwiowy 136.102.1
2.4 JTD 20v PROGRESSION 151.130 2387 175 222 7,5 4-drzwiowy 136.101.1
2.4 JTD 20v PROGRESSION A/T 157.930 2387 175 222 7,5 4-drzwiowy 136.104.1
2.5 V6 24v PROGRESSION 150.450 2492 188 245 11,9 4-drzwiowy 136.156.1
3.0 V6 24v PROGRESSION A/T 169.575 3179 239 245 12,5 4-drzwiowy 136.105.1
3.0 V6 PROGRESSION 162.350 2959 220 241 12,5 4-drzwiowy 136.103.1
3.2 V6 24v DISTINCTIVE 168.300 3179 239 245 12,5 4-drzwiowy 136.303.1
3.2 V6 24v LUXURY 170.850 3179 239 245 12,5 4-drzwiowy 136.402.1
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4 1.9 JTD 150 KM STRADALE PROG. 110.500 1910 150 192 7,1 5-drzwiowy 116.056.3
1.9 JTD 150 KM PROGRESSION 119.000 1910 150 192 7,1 5-drzwiowy 116.046.3
1.9 JTD 150 KM DISTINCTIVE 127.500 1910 150 192 7,1 5-drzwiowy 116.086.3

102 – Spry ski wa cze re flek to rów z∏ 595 • 104 – Ro le ta ba ga˝ ni ka z∏ 425 • 200 – Ogrze wa nie dod. (tyl ko JTD) z∏ 1.700 • 208 – Fel gi alu mi nio we 17” (podwójna szprycha) chromowane z∏ 2.550 • 210
– La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.700 • 211 – Ta pi cer ka skó rza na z∏ 3.825 • 213 – Autoalarm 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 • 357 – Re lin gi da cho we aluminiowe z∏ 1.275 • 400 – Elektr. otwie -
ra ny dach z∏ 2550 • 416 – Tem po mat z∏ 850 • 41l – System Bluetooth z∏ 1360 • 508 – Czuj ni k par ko wa nia z ty∏u z∏ 850 • 563 – Zmie niar ka CD  w baga˝niku z∏ 1.530 • 587 – Pa kiet zi mo wy z∏ 1.360
• 718 – Sys tem Hi-Fi Bose z subwooferem z∏ 2.550 • 732 – Fotele obszyte skórà P. Fiore z∏ 5.950 • 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 z∏ 680 • 890 – Pa kiet Kom fort z∏ 680 • 903 – Con nect Nav (piktogramy) z∏ 9.265 • 976 – Lakier. lusterka bocz. z∏ 425 • 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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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∏. 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 z. 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 tyw∏am. 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 • 460 – 6 miejsc z∏ 2.210 • 493 – Elek tr. prze su wa ne drzwi bocz ne z∏ 3.230
• 565 – Zmie niar ka CD z∏ 1.700 • 628 – Po trój ne elek tr. otwierane okno da cho we z∏ 4.675 • 40F – Pa kiet skó rza no -elek trycz ny z∏ 8.075

• 023 – Tylne szyby ster. elektr. z∏ 1.190 • 051 – Czujnik zmierzchu z∏ 595  • 070 – Boczne szyby tylne i tylna szyba przyciem. z∏ 680 • 097 – Âwia t∏a p.  m giel ne z∏ 595 • 108 – ko∏a ze stpów lekkich
15“ z∏ 1.530  • 129 – Sziedz. przednie ogrzew., boczne pod. pow.*  z∏ 2.210 • 140 – Au tom. kli mat. dwustref. z∏ 1.955 • 241 – La kier met. z∏ 1.530 • 245 – Przy ci ski ster. ra diem na kier. (6 przyc.)
z∏ 765 • 320 – Ko ∏o kier. i ga∏ ka dêwi gni zm. bie gów w skó rze (w wer. z aut. skrz. bieg. tylko kierownica) z∏ 680 • 347 – Czuj nik desz czu z∏ 680 • 357 – Relingi dach. z∏ 1.190 • 365 – Czujnik ciÊ. w
oponach TPMS* z∏ 1.445 • 392 – Sys tem stab. to ru jaz dy ESP z∏ 2.210  • 400 – Elektr. otw. szklany dach GranLuce z∏ 3.570 • 416 – Tempomat z∏ 1.190 • 432 – Ko∏a ze stop. lekkich 16“, posz. opony
205/50 z∏ 1.955  • 433 – Ko∏a ze stop. lekkich 16“, 2-kolor. posz. opony 205/50 z∏ 2.125 • 4CQ – Pakiet Dolce Far Poco: autom. klim. dwustr., przed. pod∏okietn., regulacja l´dêw. foteli przed., czujnik
zmierzchu, czujnik deszczu, czujnik parkowania, tempomat z∏ 4.675 • 4DK – Dezaktyw. pod. pow. pasa˝.* z∏ 255 • 4LG – Pod∏okiet. foteli przedn., reg. l´dêw. foteli przed. z∏ 680 • 4LK – Pakiet BOSE:
radioodtwarz. CD system Audio HiFi Bose, kier. i ga∏ ka dêwi gni zm. bie gów w skó rze, przyciski ster. radiem na kierown. (6 przycisków) z∏ 4.675 • 505 – Boczne pod. pow. z∏ 1.105 • 508 – Czujnik parkowania
z∏ 935 • 563 – Zmien. CD w ba ga˝. z∏ 1.700 • 564 – Ra dio odtw. CD z∏ 1.530 • 631 – Uchwyty tylne Isofix do mocow. fot. dla dzieci* z∏ 340 • 58B – La kier opa li zu jà cy z∏ 850 • 709 – Ster. radiem na
kierow. do systemu nawig.* z∏ 850 • 707 – Radioodtwarzacz CD + MP3 z∏ 1.615 • 718 – Sys tem au dio Hi Fi Bo se z∏ 2.975 • 823 – Gniazdo 12V w baga˝. z∏ 340 • 833 – Przyst. do monta˝u telef. z∏
595 • 904 – Connect Nav+* z∏ 6.800 • 989 – Kit dla pa là cych z∏ 340 • 365 – Mapa Portugalii z∏ 1.445 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.445 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.445 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.445
• 538 – Mapa Belgii z∏ 1.445 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.445 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.445 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.445 • 549 – Mapa Danii i Szwecji z∏ 1.445 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.445
* – opcja nie do st´pna podczas premiery

1.4 16v ORO 64.175,00 1368 95 175 6,6 5-drzwiowy 184.112.0
1.4 16v D.F.N ORO 67.320,00 1368 95 175 6,4 5-drzwiowy 184.152.0
1.3 MULTIJET ORO 69.691,50 1248 70 159 5,1 5-drzwiowy 184.115.0
1.3 MULTIJET D.F.N. ORO 73.440,00 1248 70 159 5,0 5-drzwiowy 184.155.0
1.3 MULTIJET ORO 75.055,00 1910 100 179 5,5 5-drzwiowy 184.117.0
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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 p. 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 3- miej sc. 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 • 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 – Pod. pow. boczna przednia 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 • 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 • 904 – Connect Nav+ z∏ 6 800 • 927 – Li -
stwy prze ciw u de rze nio we z∏ 170 • 989 – Kit dla pa là cych z∏ 170 • 365 – Mapa Portugalii z∏ 1.360 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.360 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.360 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.360 •
538 – Mapa Belgii z∏ 1.360 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.360 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.360 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.360 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.360 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.360 • 4DL
– Dwukol nadw. i tapic. Glamour (koÊç s∏on+bràz lub koÊç s∏on. + czerw.) - wersja B-colore z∏ 2.270 • 4DL – Dwukol nadw. i tapic. Glamour (szary+bràz) - wersja B-colore z∏ 2.270

1.2 8v 41.905 1242 60 KM 155 5,7 3-drzwiowy 101.030.0
1.3 JTD 51.935 1248 70 KM 164 4,5 3-drzwiowy 101.031.0
1.2 8v ARGENTO 44.115 1242 60 KM 155 5,7 3-drzwiowy 101.230.0
1.4 16v ARGENTO 47.515 1368 95 KM 178 6,1 3-drzwiowy 101.233.0
1.3 JTD ARGENTO 54.145 1248 70 KM 164 4,5 3-drzwiowy 101.231.0
1.4 16v PLATINO 53.805 1368 95 KM 178 6,1 3-drzwiowy 101.333.0
1.3 JTD PLATINO 60.435 1248 70 KM 164 4,5 3-drzwiowy 101.331.0

• 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∏ 5.950 • 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 neCom -
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 • 549 – Ma pa Danii
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 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 850
• 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 • 982 – Ko∏o zapasowe styl klasyczny z∏ 1.105 • 991 – Ko∏o zapasowe styl elegancki z∏ 1.105
* – opcja chwi lo wo nie do st´p na dla wersji 3.2 A/T 

2.0 TURBO 20v EXECUTIVE 6M 163.965 1998 185 224 11,1 4-drzwiowy 115.368.0
2.4 20v EMBLEMA A/T 202.215 2446 170 217 10,9 4-drzwiowy 115.474.0
2.4 JTD 20v EXECUTIVE 185.810 2387 110 206 8,2 4-drzwiowy 115.363.0
2.4 JTD 20v EMBLEMA A/T 203.490 2387 110 206 8,2 4-drzwiowy 115.473.0
3.2 V6 EMBLEMA A/T 214.115 3179 230 240 14,9 4-drzwiowy 115.472.0L
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ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074350, 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, 43-430 Skoczów
Tel. (0-33) 8538200, Fax (0-33) 8532964
Wiceprezes: Marek Kanafek

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) 295 79 22, Fax (0-32) 2957958
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132199, Fax (0-33) 8132955
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
Wiceprezes Zarzàdu: Alfredo d’Errico

ul. Konwojowa 51, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132242, 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. Konwojowa 57, 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: Giuseppe Tammaro

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

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

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

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
Prezes Zarzàdu: Tadeusz Âwierczek

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132549, Fax (0-33) 8126988
Cz∏onek Zarzàdu: Tomasz Trombala

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074941, Fax (0-22) 6074849

us∏ugi bankowe

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

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce stan na 30 lipca 2005 r.

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.

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.

Joint Ventures
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