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O tym się mówi
Nazywa się Panda!
Panda – nazwa łatwa do zapamiętania oraz wzmocniona 23-letnią tradycją samochodu o tej samej nazwie, która jest dziedzictwem
Fiata. Nowy Fiat Panda będzie zaprezentowany mediom w Lizbonie na międzynarodowej premierze na początku września. To będzie
symboliczny dzień. 5 września bowiem zakończy się produkcja dotychczasowego modelu o tej nazwie, z którą Włosi są związani
wy jątkowo emocjonalnie. Według przeprowadzonych sondaży, prawie 90 % osób pamięta tę nazwę, gdy inne, bardziej znane nazwy
modeli samochodów, tylko 40%. Nowy mały samochód Fiata nie tylko przejmuje dotychczasową tradycję Pandy, ale także jej ducha,
dodając nowoczesne rozwiązania techniczne do tych zalet, które Pandzie nadały szczególnego znaczenia w wyobraźni społecznej.
Ostatnie dziecko firmy Fiat, to samochód projektowany i produkowany zgodnie z najnowocześniejszymi parametrami technologicznymi, odpowiadającymi oczekiwaniom dzisiejszych kierowców.
Jest zrywny, funkcjonalny i ma rozpoznawalny styl. Solidności
konstrukcji i wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa towarzyszą
awangardowe rozwiązania techniczne oraz nowoczesny silnik
1,3 Multijet 16v spełniający europejskie normy emisji spalin Euro 4.
Wybór nazwy przez Fiat Auto dla nowego, małego modelu,
eliminuje ponadto wszystkie obawy jednego z producentów
samochodów, któremu nazwa Gingo, pod którą Fiat na początku
prezentował swój nowy samochód, brzmiała podobnie jak nazwa
modelu, znajdującego się już w sprzedaży.

Rozkręca się kampania reklamowa nowego Fiata Panda
Kampania reklamująca najnowszy model Fiata Auto Poland przybiera na sile. Można było zresztą przewidzieć, że wprowadzeniu
na rynek samochodu produkowanego w Polsce towarzyszyć będzie szczególna oprawa. Nie bez znaczenia jest również fakt,
że nasz rynek, po włoskim, będzie na drugim miejscu w Europie, jeśli chodzi o sprzedaż nowego modelu.
Przedpremierowa prezentacja odbyła się w maju, na targach Poznań Motor Show. Premiera rynkowa przewidziana jest na wrzesień –
i to zarówno europejska, jak i polska. I właśnie w połowie września, rozpocznie się sprzedaż tego samochodu, któremu już towarzyszy
duże zainteresowanie, jak przed jedenastu laty Cinquecento, chociaż oba modele dzieli od siebie niemal cała epoka.
Zbieranie zamówień na nowy model dealerzy rozpoczęli już
w czerwcu. Kolejnym etapem kampanii reklamowej jest statyczny
pokaz samochodu w salonach sprzedaży Fiata. „Nowy samochód
mogą obejrzeć wszyscy, którzy odwiedzą nasz salon, chociaż
zapraszamy przede wszystkim tych klientów, którzy w czerwcu
wyrazili chęć jego zakupu – mówi Lechosław Uciński, z Centrum
Sprzedaży Samochodów FAP w Bielsku-Białej. – Podczas takiego
pokazu można sobie dokładnie obejrzeć samochód, usiąść za
kierownicą, poznać jego wnętrze i podjąć ostateczną decyzję”.
Zrobili to już również pracownicy Fiat Auto Poland, którym
podczas Dnia Rodzinnego (patrz str. 36) umożliwiono
Każdy chciał wsiąść do nowego Fiata Panda
uczestniczenie w tej formie prezentacji.
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Iveco Stralis jeżdżą w PEKAES-ie
PEKAES kupił w tym roku od Iveco Poland 42 ciężarówki Stralis, a odbiór
ostatnich dziesięciu zbiegł się z obchodami jubileuszu tej największej polskiej
firmy transportowej. Jej 45-lecie świętowano bardzo uroczyście podczas
wielkiego pikniku dla pracowników i ich rodzin. Nad całym otoczeniem
dominowały stojące w równym szeregu żółte (kolor PEKAES-u) ciężarówki Iveco
Stralis. Prezes Iveco Poland, Natale Rigano, wręczając kierowcom kluczyki do
Stralisów przypomniał, że początki współpracy z PEKAES-em sięgają 1975 r.
Z upływem lat stosunki między obiema firmami wzmocniły się, opierając się
na zasadach partnerstwa. Iveco traktuje współpracę z PEKAES-em nie tylko jako
swój wkład w rozwój Polski i transportu międzynarodowego. Więcej na ten
temat będzie w następnym wydaniu Fiata Wokół Nas.

Pierwsze półrocze za nami
W pierwszym półroczu Fiat Auto Poland sprzedał na polskim rynku
31,1 tys. nowych samochodów, w tym 19,4 tys. wyprodukowanych w Polsce.
W stosunku do roku ubiegłego jest to wynik lepszy o ponad 13 procent.
Najlepiej sprzedającym się samochodem był Fiat Seicento (18,2 tys.).
Jednak już niebawem, we wrześniu, na rynek zostanie wprowadzony
najnowszy model Fiata Auto Poland – nowy Fiat Panda, z którym
wiązane są duże nadzieje na odniesienie sukcesu, zarówno w Polsce,
jak i na innych rynkach europejskich.

Michael Schumacher testuje Alfę 156 GTA
Autodelta, oficjalny team Alfy Romeo, intensywnie trenuje na torze w Mugello.
Na torze pojawił się także Michael Schumacher, który - podczas przerwy w jazdach
próbnych Ferrari - zasiadł za kierownicą Alfy GTA. Schumacherowi wystarczyło
20 okrążeń, by zaznajomić się z tajnikami Alfy 156 GTA. „To naprawdę wspaniałe
doświadczenie – powiedział mistrz świata na zakończenie jazdy próbnej.
– Jestem wdzięczny Alfie Romeo, że stworzyła mi taką okazję. Celem dzisiejszego
dnia było pokazanie jak bliskie są obydwie marki, Ferrari i Alfa Romeo”.

Michael Schumacher oraz Gabriele Tarquini na Torze w Mugello

Poprawa wyników Grupy Fiat
31 lipca br. odbyło się posiedzenie zarządu Fiat SpA, na którym przedstawiono wyniki Grupy za II kwar tał 2003 roku.
Najbardziej znaczące dane to znaczne obniżenie straty operacyjnej Grupy dzięki pierwszym wynikom procesu
restrukturyzacji Fiata Auto, osiągniętym pomimo niesprzy jającej sytuacji na rynku. Wynik netto zbliża się do poziomu równowagi,
poprawiła się także pozycja finansowa Grupy dzięki, między innymi, sprzedaży Toro Assicurazioni.
Rok 2003 będzie nadal trudny dla Grupy Fiat, ale wyniki wskazują, że podstawowe parametry finansowe i ekonomiczne
ulegają poprawie. Ponadto przewiduje się, że w II połowie tego roku będą odczuwalne pozytywne efekty – ogłoszonego w ostatnim
czasie – Planu Ożywienia firmy na lata 2003-2006.

sier pień 2003 f i a t wo kó ł n a s
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ZE świata Fiata
1

3
2

1. NEW HOLLAND,
PIĘĆ NAGRÓD W HISZPANII

2. W MOSKWIE POWSTAŁA
SPÓŁKA COMAU RUSSIA

3. INGEST FACILITY
W LABORATORIACH CERN

Program rozwoju wyrobu wpłynął na
zdobycie przez New Holland pięciu
tytułów na ostatnich międzynarodowych Targach Maszyn Rolniczych
w Saragossie. Produkowane przez firmę kombajny zdobyły dwie nagrody
za „wy jątkowe innowacje techniczne”, a jedna nagroda za „innowacje
techniczne” przypadła nowej maszynie do zbioru winogron. Czwar ty tytuł
przyznano traktorom TM175 i TM190
za elektroniczny system sterowania
„Power Management”.
New Holland LM410 Dual Lift otrzymał
także jedną z trzech nagród za przenośniki teleskopowe.

Kierownictwo Comau Russia na tle powiększonej fotografii zakładu Vaz w rosyjskim Toglliattigradzie.
Nowo powstała spółka znajduje się
w Moskwie i zajmuje się obsługą klientów lokalnych oraz międzynarodowych,
którzy realizują w tym kraju plan globalnego rozwoju. Oprócz wspierania inicjatyw Grupy (Fiata Auto i Iveco), do zadań
spółki należy kontrola polityki Global
Sourcing w obrębie własnego sektora.
W Rosji rysują się szerokie perspektywy
dla rynku motoryzacyjnego. Korzystając z tego dobrego klimatu, Comau Russia rozpoczęła już per traktacje z lokalnymi konstruktorami pojazdów.

Ingest Facility wystar towało i wygrało
konkurs zamówień publicznych, zorganizowany przez CERN (Europejski Ośrodek Badań Nuklearnych) w Szwajcarii.
Włoskiemu przedsiębiorstwu Grupy
Fiata powierzono zarządzanie Facility
management. Kontrakt o war tości 24
milionów euro, zawar ty na trzy lata,
zakłada koordynację prac związanych
z konser wacją budynków, instalacji
technologicznych oraz usług ogólnych. CERN zajmuje powierzchnie około pół miliona metrów kwadratowych,
w Szwajcarii i we Francji, i posiada największy na świecie akcelerator cząsteczek, o obwodzie 27 kilometrów.
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4. ALFA 147
DLA AGENTKI JANE

5. FIAT AUTO I GM
RAZEM W MEKSYKU

6. UZBEKISTAN
ZDECYDOWAŁ SIĘ NA CNH

W Bondi, najsłynniejszej nadmorskiej
miejscowości Australii, policja porusza
się Alfami Romeo. Po Alfie 156 oraz
GTV siły porządkowe zaangażowały do
pracy Alfę 147. Samochód w barwach
hrabstwa Nowej Południowej Walii będzie wykorzystywany do walki z przestępczością. „Będzie bardzo pomocny
w naszej pracy” – twierdzi agentka Jane Hef fernan (na zdjęciu) i dodaje
„Ludzie podchodzą, żeby z bliska obejrzeć samochód i to sprawia, że kontakt
z obywatelami jest łatwiejszy. Stwarza
okazję do rozmowy o bezpieczeństwie
za kierownicą oraz o tym, jak bronić się
przed przestępcami”.

Fiat Auto i GM Meksyk podpisały umowę
o sprzedaży samochodów Fiata na rynku meksykańskim. W założeniu, GM
Meksyk ma utworzyć nowy kanał dystrybucyjny dla sprzedaży i serwisu całej
gamy samochodów Fiata. Działalność
rozpocznie się w trzecim kwar tale tego
roku. Początkowo będą sprzedawane
Fiaty Palio wyprodukowane przez Fiat
Automòveis w Brazylii. Docelowo przewiduje się sprzedaż dwudziestu tysięcy
samochodów rocznie. Fiat Auto pojawia
się na rynku meksykańskim, wykorzystując know-how oraz infrastrukturę
GM Meksyk, firmy, która umacnia swoją
pozycję udanymi produktami.

Spółka CNH będzie sprzedawała w Uzbekistanie maszyny rolnicze o war tości
22 milionów dolarów. Wiadomość tę
przekazał Paolo Monferino, prezes
i dyrektor generalny firmy, 12 czerwca
przy okazji przekazania pierwszych
traktorów. W ramach kontraktu zawar tego między rządem uzbeckim, CNH
dostarczy 100 kombajnów Case IH, 50
traktorów Case IH magnum oraz części
zamienne. A oprócz tego serwis i szkolenie operatorów na miejscu.
Marki takie jak CNH i New Holland
przyczyniły się w znaczącym stopniu
do rozwoju rolnictwa w krajach byłego
ZSRR.
sier pień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Chwila
refleksji
prof. Krzysztof Ciałowicz

Amulet przynosi
mi szczęście...
W Egipcie wykopaliska trwają od lat. Ale to kraj wciąż pełen zagadek.
Zwłaszcza rejon Delty. Podejrzewam, że jego poznanie – a trzeba na to
jeszcze z piętnaście lat – może odmienić naszą wiedzę o przeszłości.

O

czarowany jestem egipskà pustynià, jej absolutnà
ciszà – zw∏aszcza o zmroku, gdy wszystko wokó∏
jest czarne. Mam te˝ estym´ dla pierwszego faraona Egiptu, Narmera, który ˝y∏ przesz∏o trzy tysiàce lat
przed narodzeniem Chrystusa, panowa∏ lat dwadzieÊcia
i by∏ geniuszem podobnym Napoleonowi lub Karolowi
Wielkiemu. Nie doÊç, ˝e swój kraj potrafi∏ ujàç w organizacyjne ramy, to wzniós∏ w nim wspania∏e budowle,
nadzorowa∏ szlaki handlowe, itp. Mój amulet przedstawia miniaturk´ palety zwiàzanej w∏aÊnie z Narmerem. T´
s∏ynnà palet´ odnaleziono w Hierakonpolis, w Êwiàtyni
Horusa, boga soko∏a. S∏u˝y∏a albo jako wotum, albo do
obrz´dów zwiàzanych z królem, np. w czasie koronacji.
Amulet przynosi mi szcz´Êcie. Bo szcz´Êciem jest wracaç
z Egiptu w poczuciu zawodowego spe∏nienia. A w tym
sezonie mia∏em fart. W Tell el-Farcha, miejscowoÊci po∏o˝onej w delcie Nilu, 120 kilometrów od Kairu, nasza
ekipa – w odkopanym podczas wczeÊniejszych ekspedycji cmentarzysku – niespodziewanie ods∏oni∏a fragment
grobowca z wczeÊniejszej ni˝ I historyczna dynastia,
w którym pochowano najprawdopodobniej osobistoÊç
bardzo wa˝nà dla Górnego Egiptu. Dla zwyk∏ego ÊmierProf. dr hab. Krzysztof Ciałowicz
jest zastępcą dyrektora Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Po raz pierwszy wy jechał
do Egiptu jako archeolog przez 25 laty.
Z ostatniej wyprawy powrócił w czerwcu
fot. J. Zych

tego roku, dokonując odkryć, które
odbiły się szerokim echem w świecie
naukowym.
8

telnika nie buduje si´ przecie˝ „twierdzy” o szerokoÊci
8 i d∏ugoÊci 15 metrów. Nie okala si´ jej 2,5 metrowym
murem, w Êrodku którego tkwià mu∏owe ceg∏y; w tym
fragmencie grobu znaleêliÊmy te˝ r´kojeÊç sztyletu wykonanà z k∏a hipopotama, zawieszk´ kamiennà z wyrytym
imieniem jednego z faraonów egipskich i wiele przedmiotów z 3 tysiàclecia przed naszà erà.
Pierwszy raz – nie jako turysta, a ju˝ archeolog – pojecha∏em do Egiptu çwierç wieku temu. Na wykopaliskach
sp´dzi∏em w tym kraju ze cztery lata. Nasiàk∏em tamtejszà atmosferà, ju˝ nie dra˝nià mnie zachowania tubylców. To efekt wspólnej pracy, mieszkania, wielogodzinnych rozmów.
Jak w konfrontacji wypada moja wiedza o staro˝ytnym
Egipcie sprzed 25 lat z tà, jakà dziÊ posiadam? Có˝, wiele teorii upad∏o. Przyczynili si´ do tego zresztà i Polacy.
Ich samodzielne badania, które zapoczàtkowa∏ w 1937 r.
profesor Micha∏owski, i liczne znaleziska. Mog´ powiedzieç, ˝e krakowsko-poznaƒska grupa egiptologów od
5 lat ma wyjàtkowe szcz´Êcie! Nie tylko z ostatniej, ale
z poprzednich wypraw te˝ wróciliÊmy z tarczà. OdnaleêliÊmy bowiem najstarsze dwa browary w delcie Nilu,
a wszystko wskazuje, ˝e dokopiemy si´ do kolejnego...
W∏osi pewnie ˝a∏ujà, ˝e to nie oni, lecz Polacy weryfikujà histori´ Egiptu, ale sami wycofali si´ z Tell el-Farcha
po 4 latach bezowocnych prac na stanowisku, które nam
po nich przypad∏o w udziale. W du˝ej mierze za sprawà
dr. Marka Ch∏odnickiego z Poznania, który jako jedyny
Polak pracowa∏ w w∏oskiej ekipie i by∏ przekonany, ˝e nie
wolno zniech´caç si´ w poszukiwaniach. Tak˝e dr. Tomasza Herbicha z Warszawy, którego badania geofizyczne
metodà magnetycznà wskazywa∏y, ˝e Wzgórze Kurczaka

fot. J. Zych

(tak t∏umaczy si´: Tell el-Farcha) kryje tajemnice.
Na poczàtek odkryliÊmy donic´ z gliny kopalnej
o kszta∏cie cylindrycznym, w której ros∏a pelargonia. Sta∏a sobie zwyczajnie na tarasie domu, gdzie akurat mieszka∏ dr Ch∏odnicki, i nikomu wczeÊniej do g∏owy nie
przysz∏o, ˝e ma z 5 tysi´cy lat i pami´ta epok´ przeddynastycznà! To znalezisko okaza∏o si´ drogowskazem.
ZdwoiliÊmy prac´ sàdzàc, ˝e pod nami tkwià prawdziwe
skarby. W efekcie odkryliÊmy fragmenty budowli z czasów tzw. kultury Nagada (okres przed powstaniem paƒstwa egipskiego). A przy okazji mnóstwo naczyƒ, pionków do gry, miedzianych bransolet, kamiennych paciorków; z poczàtku paƒstwa egipskiego pochodzà te˝ figurki i grzechotki znalezione w sanktuarium. Obszar, który
penetruje polska ekipa (w jej sk∏ad, oprócz archeologów,
wchodzà paleobotanicy, geofizycy, osteolodzy, geolodzy,
ceramolodzy, antropolodzy) to a˝ 4 hektary!
Ostatnie odkrycia (obok nas pracuje ekipa francuska
i niemiecka) pozwalajà ju˝ np. na nowà ocen´ procesów
zwiàzanych z poczàtkiem paƒstwa egipskiego. W tych
procesach du˝à rol´ odgrywa∏a w∏aÊnie Delta. Z Palestyny i Synaju w∏aÊnie do Tell el-Farcha dociera∏y transporty z oliwà, szlachetnymi kruszcami i kamieniami, winem.
Tell el-Farcha by∏a centrum handlowym. I to znaczàcym
– co obala dotychczasowe teorie, które g∏oszà, ˝e wszystko, co dzia∏o si´ w Egipcie, dzia∏o si´ wy∏àcznie na jego
Po∏udniu. Niestety, ale po 200 latach rozkwitu Tell

el-Farchy – za Dena, czwartego w∏adcy po Menesie,
za∏o˝yciela I historycznej dynastii – ta wielka osada
upad∏a. Transport karawanami os∏ów wypar∏a najprawdopodobniej konkurencja wykorzystujàca mo˝liwoÊci
˝eglugi morskiej i rzecznej.
Czego wspó∏czesny cz∏owiek szuka w prehistorii i czy
ta naprawd´ zaciekawia go w czasach morderczego
wr´cz poÊpiechu i cywilizacyjnego post´pu? MyÊl´, ˝e
warto wiedzieç jak powstawa∏y wielkie cywilizacje, dlaczego upada∏y. Warto te˝ poznaç swoje korzenie –
te mniej i te bardziej odleg∏e. Archeologia temu sprzyja
bardziej ni˝ êród∏a pisane, które na ogó∏ przybli˝ajà nie
codziennoÊç zwyk∏ych ludzi a wydarzenia z kr´gu w∏adzy. Tymczasem my chcemy wiedzieç jak ˝yli przeci´tni
zjadacze chleba, czym si´ zajmowali. Dowiedzieç si´, ˝e
Egipcjanin sprzed 5 tysi´cy lat mia∏ Êrednio 160-170 cm
wzrostu, jad∏ soczewic´, bób, ryby, ptaki i... wieprzowin´, której dziÊ muzu∏manin nie tknie! Motory jego dzia∏ania niewiele ró˝ni∏y si´ od naszych – jeden dominowa∏,
inny by∏ mu podporzàdkowany, itp.
Nie ukrywam, ˝e mimo zm´czenia dwumiesi´cznà pracà w ˝arze Egiptu, ju˝ w samolocie lecàcym do Polski,
korci∏ mnie powrót na Wzgórze Kurczaka i dalsze penetrowanie delty Nilu. W marcu przysz∏ego roku nast´pny
odlot. Wtedy najefektywniej si´ pracuje, bo ju˝ z koƒcem
maja pola zalewane sà pod upraw´ ry˝u, podnoszà si´
wody gruntowe i trudno kopaç w g∏àb ziemi...
sier pień 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Pełna techniki
i wdzięku

Stefania Castano

Specjaliści z Ośrodka Stylu Lancia
opowiedzą, jak narodził się
nowy model, kompaktowy,
ale zarazem luksusowy.
Samochód, który – dzięki
charakterystycznej sylwetce
i wyposażeniu – ma wszelkie dane,
aby stać się przedmiotem kultu.

O

tacza nas wiele po˝ytecznych przedmiotów u∏atwiajàcych nam ˝ycie. Jednak wszystkie, po krótkim okresie zachwytu, tracà na atrakcyjnoÊci.
Tylko niektóre z nich potrafià zainteresowaç nas na d∏u˝ej. Nie tylko dlatego, ˝e sà w modzie, ale dlatego, ˝e
odkrywamy w nich przedmioty jedyne w swoim rodzaju.
Dotyczy to równie˝ samochodów. I wcale nie mam na
myÊli drogich modeli wyÊcigowych. Dream car (auto marzeƒ) mo˝e mieç zaledwie 378 centymetrów d∏ugoÊci. Jak
Lancia Ypsilon, model „kompaktowy” z wyposa˝eniem
porównywalnym do prawdziwego pojazdu flagowego.
Favio Manzoni, odpowiedzialny za OÊrodek Stylu
Lancia, wraz ze swoim zespo∏em, pomaga nam zrozumieç charakter nowego modelu. Mówi: „ChcieliÊmy
stworzyç samochód miejski, atrakcyjny i nietuzinkowy.
Dynamiczny, innowacyjny i jednoczeÊnie pe∏en dyskretnej elegancji. Taki jak dawne Lancie: symbol luksusu, ale
bez ostentacji”. Taki cel wyznaczyli sobie projektanci
i przy jego realizacji wzorowali si´ na Êwietnej tradycji
marki, dostosowanej do wspó∏czesnych gustów i wra˝liwoÊci estetycznej”.
10

Niektóre szkice nowego modelu
Ypsilon, wykonane przez Ośrodek
Stylu Lancia.
Na stronie obok: szczegóły karoserii.

„Nowy model Ypsilon – kontynuuje Manzoni – nawiàzuje do Y10 i Y oraz pasma ich wielkich sukcesów, które
pragniemy powtórzyç, a wr´cz zwi´kszyç. Nawiàzuje te˝
do aktualnej gamy Lancii: od Phedry do Thesis, a tak˝e
do concept car Dialogos. Od razu widaç, ˝e wszystkie
majà wspólny «kod genetyczny». To pokrewieƒstwo wykraczajàce poza detale, a uwidaczniajàce si´ w podejÊciu
do rysunku kszta∏tów i powierzchni”.
Jakie sà zatem te „znaki szczególne” nowego modelu?
Mówi Marco Tencone, chief designer linii zewn´trznej:
„Popatrzmy na przód samochodu. ZachowaliÊmy kszta∏t
Thesis, z wielkimi zespo∏ami Êwiate∏ oddzielonymi przez
du˝à os∏on´ ch∏odnicy. Jednak kszta∏t reflektorów jest
wyd∏u˝ony, bardziej dynamiczny, równie˝ dlatego, ˝e jest
to model zaprojektowany z myÊlà o m∏odych klientach.
Os∏ona ch∏odnicy jest bardziej prostopad∏a ni˝ w samochodach z poprzedniego dziesi´ciolecia, choç mniej
imponujàca ni˝ w Thesis”.
Wygi´ta w ∏uk linia opasajàca samochód, w jednakowej
odleg∏oÊci od kó∏, charakterystyczna dla Lancii Y, tutaj
robi wra˝enie wyrzeêbionej. WyjaÊnia to Tencone:
„Element czysto graficzny, który w pierwszej serii Y by∏
podkreÊlony przez gumowe listwy ozdobne, teraz jest
12

uwidoczniony poprzez przet∏oczenie blachy. Rodzaj
„zarysowania” wywo∏ujàcego gr´ Êwiate∏ i ∏àczàcego
wirtualnie przednià i tylnà cz´Êç samochodu”.
Patrzàc, widzimy dwa solidne boki samochodu obejmujàce centralnà cz´Êç kabiny i zbiegajàce si´ na tylnych
Êwiat∏ach, pionowych i ozdobionych chromowanà
oprawà. W Êrodku znajdujà si´ drzwi, bardzo wysokie
i z wypuk∏à szybà, przypominajàcà Lanci´ Ardea z lat
czterdziestych.
„Równie˝ w tym wypadku – zauwa˝a Manzoni – rodzinne wi´zy z Thesis sà bardzo silne: niemniej zespo∏y
Êwiate∏ sà mniej symetryczne, poniewa˝ chcieliÊmy, aby
graficznie otwiera∏y si´ ku do∏owi w celu zrównowa˝enia
pionowego kszta∏tu samochodu. Do Ardei nawiàzaliÊmy
nieÊwiadomie. Przy projektowaniu Lancii kreatywnoÊç jest
owocem pami´ci, tradycji i doÊwiadczenia, codziennie
wzbogacanych o nowe elementy”.
Styl Lancii Ypsilon narodzi∏ si´ po d∏ugich „bólach”.
„Pierwsze szkice – wspomina Adriano Piovano, chef designer samochodu – si´gajà koƒca 1998 roku. WykorzystaliÊmy najbardziej nowoczesne technologie jak Computer
aided styling: tzn. software pozwalajàcy na opracowanie
kszta∏tu karoserii na komputerze. Potem wykonaliÊmy

warto wiedzieć

Hołd
dla tradycji
Nowy model Ypsilon ma w sobie coś
niespotykanego, co nawiązuje
do przeszłości. Uważnemu spojrzeniu
nie umknie podobieństwo
nowoczesnej sylwetki do modelu
Aprilia z 1936 roku oraz następnego
w kolejności modelu Ardea:
dwóch samochodów, które wyróżniły
się nie tylko w historii marki.
Szczególnie Aprilia była prawdziwym
arcydziełem Vicenza Lancii.
Wielki innowator, były rajdowiec
Fiata, który stał się później
producentem, krok po kroku śledził
powstawanie nowego modelu
charakteryzującego się
nowoczesnymi rozwiązaniami,
jak na przykład samonośne nadwozie,
silnik 1500 cm3, 4-cylindrowy
widlasty o małym rozwidleniu,
drzwi otwierane „jak w szafie”.
Szczególną cechą Aprilii była jednak
aerodynamiczna sylwetka. Była to
pierwsza karoseria samochodu
poddana próbom i udoskonaleniom
w tunelu aerodynamicznym.
Rezultatem była maksymalna
prędkość – 130 km/h. Tak duża
na owe czasy, że Vincenzo Lancia
nakazał ją ograniczyć do 125.
Natomiast Ardea, pomniejszona
kopia Aprilii, z dynamicznym
silnikiem o pojemności zaledwie
900 cm3, była doskonałym
przykładem małego,
ale luksusowego samochodu.
To, że projektanci Lancii, kreśląc
sylwetkę Ypsilon wzorowali się
na tych dwóch modelach,
nie jest wynikiem mody retro,
ale hołdem złożonym historii Lancii
i charakterowi jej modeli.

jedenaÊcie pomniejszonych modeli wed∏ug dwóch
alternatywnych za∏o˝eƒ: przy pierwszym zachowaliÊmy
budow´ modelu Y, w drugim po∏o˝yliÊmy nacisk na wysokoÊç. W koƒcu postawiliÊmy na bardziej innowacyjne
rozwiàzanie”.
OryginalnoÊç i tradycja, elegancja i sportowy charakter,
emocje: delikatna równowaga widoczna równie˝ we wn´trzu modelu Ypsilon.
Manzoni wyjaÊnia: „Niewiele trzeba, aby nadaç wn´trzu
charakter: symetryczna deska rozdzielcza z centralnie
umieszczonym zespo∏em sterowaƒ, rozplanowana w sposób bardzo wygodny dla kierowcy: dêwignia zmiany biegów u góry, obok ko∏a kierownicy; obicia drzwi sprawiajàce wra˝enie mi´kkich draperii; obicie równie˝ na desce
rozdzielczej. Podobnie jak model flagowy, tak i wn´trze
Ypsilon ma bardzo w∏oski charakter: sprawia wra˝enie ciep∏a i przytulnoÊci. Jest wyszukane, ale dyskretne, eleganckie i funkcjonalne. I bardzo przestronne – cecha sk∏adajàca
si´ na poj´cie luksusu. Narzuca mi si´ w tym momencie
metafora ukuta przez naszych specjalistów od marketingu,
którzy nazwali Ypsilon „tender di Thesis” („∏odzià
Thesis”), przywo∏ujàc obraz niektórych eleganckich jachtów p∏ywajàcych po najbardziej malowniczych zatokach”.
„Nawiàzanie do ˝eglarstwa – t∏umaczy Roberto Corongiu, odpowiedzialny za colour i trim – jest widoczne równie˝ w przyrzàdach analogowych, z t∏em w kolorze koÊci
s∏oniowej wpadajàcym w odcieƒ per∏owy i z chromowanym obramowaniem. A tak˝e w obiciach Glamour, które
– wzorujàc si´ na takich markach jak Prada – sà po∏àczeniem materia∏ów ciep∏ych i mi´kkich, jak skóra, czy
innych, o bardziej technicznym wyglàdzie, kojarzàcych si´
z p∏ótnem ˝aglowym”.
„Wn´trze Ypsilon – kontynuuje Serena Chionetti,
wspó∏pracownica Corongiu (kolor i kszta∏t) – opiera si´ na
kontrastach uzyskanych dzi´ki zestawieniu odmiennych
odcieni i materia∏ów. Skóra i mikrofibra Madra na przyk∏ad, same z siebie dajà efekt dwutonowy. W przypadku
tkanin jednokolorowych, kontrast wywo∏ano przez zastosowanie innego materia∏u do cz´Êci bocznej, a innego do
obicia cz´Êci Êrodkowej siedzeƒ. Podobnà tendencj´ stosujà obecnie projektanci obuwia. ChcieliÊmy potraktowaç
wn´trze Ypsilon nie jak klasyczne wn´trze samochodu, ale
jako przedmiot Êwiata mody, stylu”.
Równie du˝o uwagi poÊwi´cono kolorom karoserii.
„Dla egzemplarza przeznaczonego na prezentacj´ – mówi
Corongiu – wybraliÊmy pastelowà koÊç s∏oniowà: przypomina samochody z lat pi´çdziesiàtych i podkreÊla op∏ywowe kszta∏ty karoserii, której niektóre powierzchnie sà
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555 SPOSOBÓW NA BYCIE YPSILON
Nie przesadzimy mówiąc, że każdy może znaleźć Lancię
Ypsilon odpowiadającą jego wymaganiom i gustom.
Krzyżując wyposażenia (Ypsilon, Argento i Platino)
dostępne w ośmiu różnych odcieniach, 11 kolorach
karoserii (metalizowane, z cząsteczkami miki i w kolorze
kości słoniowej nie oferowane seryjnie) oraz pięć rodzajów obręczy kół ze stopu od 15” do 16” (łącznie z tymi
z Lineaccessori) otrzymujemy aż 555 różnych połączeń.
Nie licząc bogatego wyboru dostępnych opcji.

bardziej pe∏ne, podkreÊlone kilkoma wyraênymi liniami.
Równie pi´kny jest po∏yskujàcy kolor czerwony Guttuso
z czàsteczkami miki oraz b∏´kitny metalizowany De Chirico, podkreÊlajàce gr´ Êwiate∏ na karoserii. Podobnie jak
w Êwiecie mody, chcemy co roku prezentowaç nowe wyposa˝enie, tak by na czas dostosowaç si´ do zmieniajàcych
si´ gustów”.
Tegoroczna praca przynios∏a niezwyk∏y samochód.
Kompaktowy pod wzgl´dem rozmiarów, a zatem ∏atwy do
parkowania, szybko przemykajàcy w ruchu miejskim.
A jednoczeÊnie samochód przestronny, komfortowy, przeznaczony do wielorakiego zastosowania. „W sumie – okreÊli∏ Manzoni – to ma∏y wielki samochód, ∏adny i oryginalny, doskona∏y przyk∏ad wzornictwa w∏oskiego, które
uczyni∏o nas s∏ynnymi na ca∏ym Êwiecie”.

warto wiedzieć
Wnętrze, a u góry
deska rozdzielcza Lancii Ypsilon

Opcje jak
w pojeździe
flagowym
W świecie Lancii Ypsilon także i opcje zwiększają
poczucie luksusu. Przykładem są takie niezwykłe
rozwiązania jak szeroki dach Skydom,
sprzęt Hi-Fi Sound System Bose® czy
automatyczna dwustrefowa klimatyzacja.
Pierwsze z nich zajmuje 70 procent powierzchni
dachu samochodu i składa się ze dwóch szklanych
paneli, z których jeden jest stały, a drugi
ruchomy, oraz z dwóch osłon przeciwsłonecznych, które niezależnie od siebie można przesuwać w kierunku tyłu samochodu. Rozwiązanie
jest nowością w tym segmencie, pozwala nam
przekształcić samochód albo w pojazd ze szklanym dachem, albo z dachem otwieranym, oferując przy jemność typową dla jazdy kabrioletem.
Sound System Bose® to sprzęt Hi-Fi, który
został zaprojektowany jednocześnie z wnętrzem
pojazdu, by zharmonizować właściwości techniczne obydwu. W wyniku takiego podejścia
uzyskano doskonałą jakość dźwięku w każdych
warunkach. Dźwięk dociera bowiem jednakowo
do wszystkich pasażerów i daje wrażenie, jakby
rozchodził się w dużo w większym pomieszczeniu.
Automatyczna klimatyzacja działa według systemu kontroli środowiska wewnętrznego zgodnie
z metodą „temperatury ekwiwalentnej”.
Za pomocą odpowiednich czujników rejestruje
temperaturę wewnątrz i na zewnątrz samochodu
i ocenia wymianę energetyczną pomiędzy ciałem
ludzkim i kabiną, na które wypływa wilgotność,
temperatura i nawiew powietrza. Inny czujnik
pozwala przewidzieć nadmierny wzrost
temperatury wywołany promieniowaniem
słonecznym. Wszystkie te parametry służą
ciągłemu dostosowywaniu poziomu wentylacji,
rozdziału i wymieszania powietrza. Skutkiem
jest stała temperatura również wtedy,
gdy warunki zewnętrzne ulegają dość dużym
zmianom. Temperaturę wewnątrz pojazdu można
dodatkowo regulować oddzielnie dla części
prawej i lewej kabiny, ponieważ klimatyzacja
w Lancii jest „dwustrefowa”.
sier pień 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Przyjemność
prowadzenia Lancii
Prawdziwà Lanci´ mo˝na poznaç zasiadajàc za kierownicà. Samochody tej marki, oryginalne i innowacyjne,
zawsze demonstrowa∏y swój niepowtarzalny charakter
tak˝e na drodze. A nowy model nie jest wyjàtkiem. Jego
zadaniem jest zapewnienie przyjemnoÊci prowadzenia
oraz tak zwanych wymaganych osiàgów. To oznacza, na
przyk∏ad, regularny moment umo˝liwiajàcy p∏ynnà jazd´,
szybkie przyspieszenie i bezpieczne wyprzedzanie. Równie˝ w bardziej dynamicznych wersjach ma∏a Lancia stara
si´ usatysfakcjonowaç takiego kierowc´, który raczej woli
„smakowaç” osiàgi, ni˝ si´ nimi popisywaç.
To charakterystyka prawie wszystkich silników Lancii
Ypsilon, poczàwszy od dobrze znanego 1.2 Fire, do którego do∏àczy∏a mocniejsza wersja 16-zaworowa. Przede
wszystkim jednak opis ten pasuje do dwóch nowych silników: turbodiesel 1.3 Multijet 16-zaworowego i benzynowego Fire 1.4 16-zaworowego. O pierwszym z nich mówiliÊmy ju˝ wielokrotnie. To ma∏y turbodiesel, jedyny w swoim rodzaju. Niewielkich rozmiarów, lekki (przy d∏ugoÊci
50 cm, wa˝y 130 kg), dzi´ki swoim 70 KM o 4000
obr/min. i momencie 180 Nm przy zaledwie 1750
obr/min., to najmocniejszy ze wszystkich ma∏ych silników
diesel, wyposa˝onych w turbospr´˝ark´ o sta∏ej geometrii.
Zapewnia doskona∏e osiàgi: na ka˝dy litr pojemnoÊci osiàga 56 KM mocy i 144 Nm momentu. Trzeba te˝ pami´taç,
˝e jest przyjazny dla Êrodowiska (ju˝ dzisiaj jest zgodny z limitami emisji Euro 4, które wejdà w ˝ycie w 2006 roku),
zu˝ywa tylko 4,5 litra paliwa na 100 kilometrów w cyklu
mieszanym i zosta∏ zaprojektowany tak, aby wytrzymaç
250 tysi´cy kilometrów, a nie zwyczajowe 150 tysi´cy.
Silnik ten zosta∏ skonstruowany zgodnie z najnowszymi
Êwiatowymi osiàgni´ciami techniki. I z pewnoÊcià podoba∏by si´ Vincenzo Lancia. Za∏o˝yciel marki by∏ prawdziwym pasjonatem innowacji. Jako pierwszy na Êwiecie
zastosowa∏ bardzo Êmia∏e rozwiàzania na ówczesnà epok´,
tzn. samonoÊne nadwozie i niezale˝ne zawieszenia.
Ale powróçmy do zespo∏ów nap´dowych. Silnik benzynowy 1.4 16-zaworowy stanowi ostatnià wersj´ projektu
– silnika Fire – kamienia milowego w rozwoju przemys∏u
motoryzacyjnego, o niewiarygodnych mo˝liwoÊciach rozwoju. Dysponujàc mocà 95 KM oferuje doskona∏e osiàgi:
maksymalnà pr´dkoÊç 175 km/h oraz 10,9 sekund potrzebnych na przyspieszenie od 0 do 100. Dynamiczny
charakter, który wcale nie odbija si´ niekorzystnie na
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zu˝yciu benzyny (6,5 litra na 100 kilometrów w cyklu
mieszanym). Jego najwa˝niejszà cech´ mo˝na odkryç
dopiero za kierownicà, czyli elastycznoÊç uzyskanà dzi´ki
odpowiedniemu software’owi. Centralka elektroniczna
steruje funkcjami (wyprzedzenie zap∏onu, pozycja przepustnicy, wtrysk itd.) w zale˝noÊci od momentu, jaki
pragnie osiàgnàç kierowca, naciskajàc peda∏ przyspieszenia. Niezwyk∏e rozwiàzanie!
Do czterech silników dobrano trzy ró˝ne skrzynie biegów: dwie pi´ciobiegowe mechaniczne oraz innowacyjnà
przek∏adni´ zautomatyzowanà D. FN System. Ta ostatnia
dost´pna na ˝àdanie z silnikiem 1.3 Multijet 16-zaworowym, dzia∏a w trybie sekwencyjnym lub automatycznym.
Podwójna osobowoÊç, która pozwala kierowcy na wybór
pomi´dzy jazdà sportowà a spokojnà, umo˝liwiajàcà
pe∏ny relaks.
W zakresie bezpieczeƒstwa nowa Ypsilon oferuje
wszystkie najlepsze zabezpieczenia: ABS (seryjnie), system
elektronicznej kontroli stabilnoÊci ESP, do szeÊciu
poduszek powietrznych. A tak˝e mocowania Isofix dla
fotelików dzieci´cych.

SILNIKI I OSIĄGI
1.2 8v

1.2 16v

1.4 16v

1.3 Multijet 16v

1.3 Multijet 16v D.FN System

POJEMNOŚĆ

1242 cm3

1242 cm3

1368 cm3

1251 cm3

1251 cm3

MAKS. MOC

60 KM
5000 obr/min

80 KM
5000 obr/min

95 KM
5800 obr/min

70 KM
4000 obr/min

70 KM
4000 obr/min

MAKS. MOMENT

102 Nm
2500 obr/min

114 Nm
4000 obr/min

128 Nm
4500 obr/min

180 Nm
1750 obr/min

180 Nm
1750 obr/min

MAKS. PRĘDKOŚĆ

153 km/h

165 km/h

175 km/h

165 km/h

165 km/h

16,8 sec

13,2 sec

10,9 sec

15,1 sec

14,2 sec

6,0 l/100 km

6,5 l/100 km

4,6 l/100 km

4,5 l/100 km

PRZYSPIESZENIE
od 0 do 100 km/h

ZUŻ. PALIWA (miesz.) 6,0 l/100 km

Nowy model w czasie jazdy.
U góry po prawej: silnik 1.4 16-zaworowy
z rodziny Fire.
Na stronie obok:
element otwieranego dachu Skydome.

Styl typowy dla szkoły włoskiej, dynamika, technologia i bardzo wysokie
osiągi – oto tajemnica nowych modeli, które po raz kolejny potwierdzają
niepowtarzalną osobowość samochodów spod znaku Alfy Romeo.

Styl i moc

Franco Daria

Czas na Alfę Romeo
Porywajàcy styl typowy dla Giugiaro oraz doskona∏e
jednostki nap´dowe Alfy Romeo to klasyczne w∏oskie zestawienie, które da∏o poczàtek nowym Alfom 156 i Sportwagon: nast´pczyniom cieszàcego si´ uznaniem modelu.
Oba samochody sà prawdziwym ucieleÊnieniem idei samochodu, dalekiego od poj´cia „powszechnego Êrodka
transportu”. Zawsze bowiem, modele Alfy Romeo przeznaczone by∏y dla tych, którzy oczekujà od samochodu
pi´kna i wyrafinowanej technologii.
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Te za∏o˝enia stanowi∏y dla stylistów i in˝ynierów Alfy
Romeo punkt wyjÊcia do stworzenia dwóch samochodów,
tak odmiennych od aktualnych modeli. Ich prac´ wspiera∏
Giorgetto Giugiaro (wyró˝niony w 1999 r. w Las Vegas
tytu∏em „Designera Stulecia”), który od ponad trzydziestu
lat wspó∏pracuje z Alfa Romeo.
„Odnowiç architektur´ tak udanego samochodu –
mówi Giugiaro – nie by∏o ∏atwym zadaniem, lecz prawdziwym wyzwaniem, które doprowadzi∏o do nadania

nowemu modelowi jeszcze bardziej porywajàcego wizerunku”. Zespó∏ stylistów z Italdesign zintegrowa∏ kratk´
wlotu powietrza w pe∏ny kszta∏t przodu samochodu, podkreÊlajàc jego znaczenie i sportowy charakter. Nowe
reflektory nada∏y modelowi szczególnego wigoru. PodkreÊlajà go okràg∏e, chromowane elementy usytuowane na
czarnym tle, po∏àczone jednà szklanà „powiekà”. Ponadto
zintegrowanie elementów przodu samochodu jest wyrazem si∏y, dynamizmu i klasy samochodu.

PODBIŁA ŚWIAT
36 międzynarodowych nagród i ponad 540 tys. sprzedanych samochodów.
Oto rekordy osiągnięte przez Alfę 156 w ciągu pięciu lat. Ten model Fiata
Auto sprzedawany jest w największej liczbie krajów świata. Samochód zyskał w Europie ważną pozycję w segmencie D, gdzie Alfa Romeo potroiła
swój udział w rynku. Limuzyna zaprezentowana została 9 października
1997 roku w Lizbonie. Powodzenie, jakie zyskała i sukces, jaki odniosła pod
względem sprzedaży, przeszły najśmielsze oczekiwania. Jest to zasługa niepowtarzalnego stylu, wyrafinowanej technologii oraz kompletnej gamy
oferowanych wersji. Nie bez znaczenia okazało się zastosowanie nowości:
silnik turbodiesel z technologią Common Rail, który pojawił się po raz
pierwszy w Alfie (1997). Wersje Sportwagon 2000 i Selespeed wyposażone
w silnik 2.0 T. Spark 16v oraz zrobotyzowaną skrzynię biegów ze sterowaniami w kierownicy. W 2002 roku zaprezentowane zostały odnowione wersje Alfy 156 i Sportwagon oraz model 156 GTA. Wprowadzono także nowy
silnik benzynowy z wtryskiem bezpośrednim (2.0 JTS). I wreszcie, kilka
miesięcy później, nadszedł czas na debiut silnika 1.9 Multijet 16v o mocy
140 KM, pierwszego z drugiej generacji silników turbidiesel Common Rail.
Dziś na nowych Alfach 156 i Sportwagon, spoczywa zadanie potwierdzenia
aktualności modelu. Tej aktualności, która tkwi u źródeł sukcesu.

„Nowy kszta∏t kratki wlotu powietrza – kontynuuje
Giugiaro – jej powi´kszone wymiary, reflektory oraz dolna cz´Êç zderzaka o mniejszej szerokoÊci w stosunku do
poprzedniej wersji, majà wp∏yw na sportowy i agresywny
wizerunek. Ponadto wszystkie poziome linie przet∏oczenia
dochodzà do kratki wlotu powietrza pod kàtem, co te˝
podkreÊla agresywnoÊç modelu”.
Przeróbkom poddano równie˝ lampy tylne. W dolnej
ich cz´Êci znajdujà si´ niewielkie przet∏oczenia na kszta∏t
wàsów, natomiast w górnej cz´Êci zaprojektowano

stylistyczne rozwiàzanie, które obejmuje logo marki i podkreÊla pojemnoÊç baga˝nika.
Zmiany stylistyczne, których celem jest uzyskanie jasnoÊci i elegancji, obj´∏y równie˝ wn´trza nowej Alfy 156
i Sportwagon. Ca∏kowicie przeprojektowano desk´ rozdzielczà. Jest teraz ∏adniejsza dzi´ki wprowadzeniu trzech
dwukolorowych zestawieƒ: czerni z be˝em, czerni z szarym, ciemnego szarego z jasnym szarym. Do tych rozwiàzaƒ
dochodzi aktualna czarna sportowa deska. Ponadto nowe
Alfy 156 i Sportwagon sà pierwszymi samochodami w tej
sier pień 2003 f i a t wo kó ł n a s
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klasie, w których zastosowano desk´ obità skórà.
Tkaniny zmieniajà si´ w zale˝noÊci od wersji i wyposa˝enia. Wprowadzono nowà tkanin´ Alfatex, opatentowanà przez Alf´ Romeo i wykonanà ze specjalnych mikrow∏ókien, które poprawiajà przewiewnoÊç tkaniny i gwarantujà komfort oraz elegancj´. W wersjach ze skórzanymi obiciami, dopasowano kolorystycznie siedzenia z wykoƒczeniami deski rozdzielczej (czarny, szary i be˝owy).
Na Êrodku deski znajduje si´ wielofunkcyjny ekran, poni˝ej zintegrowane radio i sterowanie klimatyzacjà, która
w zale˝noÊci od wyposa˝enia, mo˝e byç r´czna lub automatyczna „dwustrefowa”. Radio wyposa˝one w odtwarzacz kaset lub w odtwarzacz CD, wyró˝nia si´ doskona∏à
akustykà – na miar´ wn´trza tego samochodu (szeÊç
g∏oÊników o mocy 4x40 W).

Pięć cylindrów i 175 koni
Zmiany wprowadzone w nowych Alfach 156 i Sportwagon nie ograniczajà si´ wy∏àcznie do nadwozia i wn´trza. Pod maskà t´tni najwa˝niejsza nowoÊç: pionierski
silnik turbodiesel 2.4 JTD pieciocylindrowy Multijet 20v
o mocy 175 KM. Jest to ju˝ drugi silnik z rodziny Common Rail Alfy Romeo skonstruowany w oparciu o technologi´ Multijet i posiadajàcy wielozaworowy rozrzàd.
Jest to z pewnoÊcià najbardziej rozwini´ty silnik Diesla
w ca∏ej panoramie samochodów Êwiata i zosta∏ wprowadzony obok kolejnego awangardowego silnika: benzynowego 2.0 JTS o wtrysku bezpoÊrednim. Technologia JTS,
zastosowana po raz pierwszy w 2002 roku w∏aÊnie w Alfie 156, pozwala na zwi´kszenie mocy i osiàgów silnika
bez konsekwencji dla zu˝ycia paliwa – wykorzystuje
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system ubogiego spalania przy obrotach do 1500 na minut´. Wachlarz silników w nowych Alfach 156 i Sportwagon kompletujà: znany turbodiesel 1.9 JTD i mocy
115 KM, niezawodne silniki 1.6 T. Spark (120 KM) oraz
1.8 T. Spark (140 KM) i 2.5 V6 24v (192 KM) benzynowy (ze skrzynià mechanicznà lub automatycznà Q-System). Gama silników podkreÊla temperament samochodów i pozostaje w harmonii ze sportowà tradycjà marki.
Nowe Alfy 156 i Sportwagon przybli˝ajà ekskluzywny
Êwiat klientom tak˝e nowym wyposa˝eniem Impression,
które uzupe∏nia dost´pne ju˝ wczeÊniej Progression
i Distinctive. Oba modele oferujà tak˝e wersje TI (Turismo
Internazionale) skrót, który niegdyÊ Alfa Romeo rezerwowa∏a wy∏àcznie dla najbogatszego sportowego wyposa˝enia samochodów. DziÊ te dwie literki pojawiajà si´ tak˝e
w wyposa˝eniu, które mo˝na zamówiç dla modeli 147,
156 i Sportwagon.

warto wiedzieć
Warto wspomnieç tak˝e o oferowanym
przez nowe Alfy Romeo bezpieczeƒstwie
i przyjemnoÊci prowadzenia. Uk∏ad zawieszeƒ (przedni czworoboczny wysoki, tylny typu
Mc Pherson) gwarantuje dynamiczne osiàgi
wraz z komfortem podró˝owania. Elektroniczny system VDC (Vehicle Dynamic Control) nadzoruje stabilnoÊç pojazdu i wspiera kierowc´
w sytuacjach utraty panowania nad samochodem;
reflektory ksenonowe (w opcji) charakteryzujà si´ intensywnoÊcià Êwiat∏a i ˝ywotnoÊcià dwukrotnie wy˝szà w stosunku do tradycyjnych reflektorów z ˝arówkami halogenowymi. W zakresie bezpieczeƒstwa biernego nale˝y
wspomnieç o montowanych seryjnie poduszkach powietrznych window bag we wszystkich wersjach i mocowaniach isofix dla fotelików dzieci´cych. W wyposa˝eniu
na zamówienie znajdujà si´ wszystkie nowoczesne obecnie
urzàdzenia teleinformatyczne: nawigator piktogramowy,
telefon z urzàdzeniem g∏oÊnomówiàcym, zintegrowany
system Connect i uk∏ad Hi-Fi firmy Bose.

Od granatu Dayton po czerwień Siena
Przy okazji zaprezentowania nowych Alf 156 i Sportwagon, firma – bazujàc na historycznej tradycji marki –
wprowadza nowatorskie odniesienia dla okreÊlenia 16
nowych kolorów. Dla zdefiniowania sportowych odcieni
nadwozia, wybrano nazwy torów samochodowych, na
których samochody spod znaku Biscione odnosi∏y wielkie zwyci´stwa – granat Dayton i czerƒ Jarama. Dla
okreÊlenia kolorów, które oddajà klasyczny styl samochodu, wybrano pi´kne zakàtki W∏och. I tak szary

Dynamika silnika
Multijet 20V
Na rynek wchodzi pi´ciocylindrowy turbodiesel o pojemnoÊci 2.4, 20 zaworach
i mocy 175 KM, drugi wielozaworowy silnik Alfy Romeo z rodziny JTD, opracowany z wykorzystaniem technologii Multijet.
Charakteryzuje go przede wszystkim cichsza praca w fazie rozgrzewania – w zale˝noÊci od iloÊci obrotów i temperatury otoczenia od 3 do 6 decybeli mniej. Ale te˝ du˝e
wartoÊci mocy i momentu (385 Nm
– 39,3 kgm przy 2000 obrotów).
Stosunek masa / moc Alfy 156
2.4 JTD Multijet wynosi: 7,9 kg na
ka˝dy KM. Parametr ten potwierdza prawdziwà
sportowà dusz´ tego
samochodu. Wy˝sze
sà te˝ osiàgi w stosunku do poprzedniego
silnika 2.4 JTD 10v przy
nie zmienionym zu˝yciu paliwa.
Ponadto nowy Multijet 20v charakteryzuje si´ ograniczonà emisjà zanieczyszczeƒ, choç nie dysponuje wyrafinowanymi urzàdzeniami oczyszczania gazów wydechowych. Tak doskona∏e rezultaty osiàgni´to dzi´ki ró˝nej kalibracji kontroli silnika, zwi´kszeniu ciÊnienia wtrysku i nowej
regulacji turbospr´˝arki. Do∏adowanie jednostki nap´dowej powierzone zosta∏o turbospr´˝arce Garret, wyposa˝onej w turbin´
o zmiennej geometrii, która sprzyja uzyskiwaniu wi´kszej mocy przy zachowaniu wysokiego momentu przy niskich obrotach.
W przedziale od 1750 do 3500 obrotów
uzyskuje si´ 90% momentu maksymalnego.
Wszystkie te parametry wp∏ywajà na
przyjemnoÊç prowadzenia i doskona∏e osiàgi. Alfy 156 uzyskuje pr´dkoÊç do
225 km/h, a przyspieszenie – od 0 do 100
kilometrów w 8,3 sekundy (8,6 s. Sportwagon). Zu˝ycie paliwa ograniczono do 6,6
litra na 100 km w cyklu mieszanym – model 156 i 6,7 – Sportwagon.

Âwiat∏o Amalfi, szary Lipari, granat Capri i czerwieƒ
Siena. Pierwsze dwa kolory, jeden jasny drugi ciemny,
odzwierciedlajà perfekcyjnie sportowà elegancj´, w∏aÊciwà tej marce. Granat Capri doskonale nadaje si´ dla
reprezentacyjnego samochodu. Czerwieƒ Siena nadaje
samochodowi szczypty elegancji.

Nowa Alfa Romeo Spider I GTV
Nowe modele Alfy Romeo zapewniajà maksimum sportowych wra˝eƒ, si∏´, doskona∏à kontrol´ i przyjemnoÊç
jazdy. Z ca∏à pewnoÊcià spe∏nià oczekiwania
klientów marzàcych o wolnoÊci oraz przyjemnym sp´dzeniu wakacji.
OÊrodek w Pininfarina przygotowa∏ równie˝ tym razem trzy wersje wyposa˝enia,
ka˝dà z innym rodzajem silnika. Wystarczy popatrzeç na zewn´trznà lini´ Alfy
Spider i Alfy GTV, ˝eby przekonaç si´
o ich atrakcyjnym wyglàdzie, który
∏àczy elementy tradycji z nowoczesnoÊcià. Przednia cz´Êç pojazdów
wyraênie dominuje nad resztà silnym charakterem. S∏upki boczne
sprawiajà wra˝enie du˝ej solidnoÊci
i dynamiki; to od nich wychodzà tradycyjne, zbiegajàce si´ przet∏oczenia w kszta∏cie litery V, podkreÊlajàce wypuk∏oÊç maski, pod którà
mieÊci si´ super mocny silnik.
Zgodnie z tradycjà marki, nowe modele zachowa∏y klinowy kszta∏t nadwozia ze Êci´tym nieco ty∏em, który nadaje ca∏oÊci agresywny wyglàd. Z tych samych powodów
styliÊci zachowali tak˝e niski kàt nachylenia przedniej szyby, wyraêne przet∏oczenia po bokach, które podkreÊlajà
strzelistà i dynamicznà form´ nadwozia. Tak wi´c, profil
nowych modeli pozostaje tradycyjny, ze Êci´tym i podniesionym ty∏em w wersji GTV, a nieco ∏agodniejszy u Alfy
Spider. Inny kszta∏t majà za to alufelgi 16” z lekkiego aluminium, wprowadzono tak˝e trzy nowe kolory karoserii:
Rosso Brunello, Verde Racing, Blu Cobalto.
Silniki w Alfie Spider i GTV wnoszà sporo nowoÊci. Dwa z nich zastosowano ju˝ w innych modelach Alfy: benzynowy 2.0 JTS z bezpoÊrednim wtryskiem paliwa i mocy 165 KM oraz
3.2 6V 24 zaworowy o mocy 240 KM.
GTV z tym ostatnim silnikiem osiàga pr´dkoÊç 255 km/h, stajàc si´ najszybszym
samochodem w historii Alfy Romeo. Dost´pny jest poza tym silnik 2.0 T. S. o mocy
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150 KM. To kwintesencja doÊwiadczenia Alfy w technologii Twin Spark – czterocylindrowy silnik rozp´dza
Alf´ GTV max. do 215 km/h (do 210 w wersji Spider). Razem z silnikami montowane sà dwa rodzaje mechanicznej
skrzyni biegów: szeÊciobiegowa dla silników 3.2 V6 24v
oraz pi´ciobiegowa dla silników 2.0 T. S. i 2.0 JTS.

Wn´trze zaprojektowano z myÊlà o ergonomii i z du˝à
dba∏oÊcià o szczegó∏y. NowoÊcià jest przede wszystkim obni˝ona pozycja kierowcy (w punkcie H), co zwi´ksza komfort jazdy. Wyró˝nia si´ te˝ nowa czarna deska rozdzielcza,
konsola centralna, gdzie znajduje si´ przycisk ASR, radio
oraz nawigator satelitarny. W najnowszych modelach, zestaw wskaêników oraz zespó∏ przycisków podÊwietlony
jest na czerwono. Dost´pny jest tak˝e Alfatex – nowy materia∏ obiciowy na fotele i tapicerk´ wn´trza.
Wszystkie te modyfikacje podkreÊlajà sportowy i elegancki
styl Alfy Romeo.

Alfa Romeo Spider.
Poniżej: nowe siedzenia, deska rozdzielcza oraz samochód
z zamkniętym dachem. Na dole po lewej: Alfa Romeo GTV.

Jakie sà zatem najwa˝niejsze cechy nowych modeli?
Styl, temperament i technologia. A poza tym, ju˝ tradycyjnie, doskona∏e zachowanie si´ na drodze.
Na uwag´ zas∏ugujà tylne zawieszenia typu multi link
oraz przednie, niezale˝ne, typu McPherson, z wahaczami
i drà˝kiem stabilizacyjnym, zapewniajàce du˝à przyjemnoÊç prowadzenia. Dzisiaj jednak od sportowych aut wymaga si´ tak˝e komfortu. Dlatego w nowych modelach zamontowano automatycznà klimatyzacj´ z filtrem przeciwpy∏owym, zaÊ sztywne nadwozie, oprócz tego, ˝e pozwala
na dynamiczne prowadzenie auta, zapewnia tak˝e pe∏ne
wyciszenie wn´trza. Komfort akustyczny panuje tak˝e
w modelu z otwieranym dachem, który ulepszono pod kàtem estetycznym, aerodynamicznym i funkcjonalnym.
W wersji Spider mo˝na te˝ doceniç walory systemu audio
Hi Fi sk∏adajàcego si´ z radia samochodowego z odtwarzaczem CD i g∏oÊnikami (4x40 Watt) wraz z subwooferem tylnym (jeden w Alfie Spider, dwa w GTV).
Nowa gama sk∏ada si´ z trzech wersji wyposa˝enia,
wspólnych dla obydwu modeli. Pierwsza z nich zawiera
silnik 2.0 Twin Spark o mocy 150 KM a w standardzie
oferuje siedzenia i panele obite materia∏em, napinacze
przednich pasów bezpieczeƒstwa, poduszk´ powietrznà
po stronie kierowcy i pasa˝era, podnoÊniki szyb i lusterka
wsteczne sterowane elektrycznie, zamek centralny drzwi
i check control dla sprawdzenia zamkni´cia drzwi i pokrywy baga˝nika. Oprócz tego kierownica o trzech ramionach, z podwójnà regulacjà, przystosowanie do monta˝u
radia z antenà i g∏oÊnikami, hydrauliczne wspomaganie
kierownicy, trzecie Êwiat∏o stop, korektor Êwiate∏ reflektorów, przednie Êwiat∏a przeciwmgielne, klucz elektroniczny
i dach z tkaniny tessuto (w wersji Spider). Poza tym obydwa modele majà alufelgi ze stopu aluminium o wymiarach 205/50/16’’ w nowym kszta∏cie. Oprócz tego bogatego wyposa˝enia proponuje si´ wersj´ „Êrednio bogatà”
z automatycznà klimatyzacjà i filtrem przeciwpy∏owym,
panele i siedzenia pokryte materia∏em Alfatex oraz wsteczne lusterka podgrzewane i sterowane elektrycznie.
¸àcznie z tym wyposa˝eniem Alfa Spider i GTV proponuje nowatorski silnik 2.0 JTS o mocy 165 KM. Ofert´ zamyka wersja luksusowa, posiadajàca dynamiczny silnik
3.2 V6 24 zaworowy o mocy 240 KM. Wn´trze pojazdu
jest rozpoznawalne ze wzgl´du na kszta∏t i obicia siedzeƒ
oraz panele pokryte skórà, a tak˝e ze wzgl´du na alufelgi
225/45/17” oraz klocki hamulcowe koloru czerwonego.
Wszystkie modele na ˝yczenie mogà byç wyposa˝one
w nawigator satelitarny, radio samochodowe, odtwarzacz
CD, a w wersji Spider – elektrycznie sterowany dach.
sier pień 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Modelowe
gospodarstwa
Francesca Rech

firmowane przez

New Holland

W Hiszpanii powstało pierwszych 25 gospodarstw rolnych stosujących wyłącznie
maszyny marki New Holland. Oryginalna formuła dzierżawy pozwala rolnikom na
ograniczenie kosztów, dając im do dyspozycji najnowocześniejsze modele.
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omys∏ jest oryginalny: sieç gospodarstw rolnych
pracujàcych wy∏àcznie na maszynach dzier˝awionych od New Holland. Tak w skrócie wyglàda
projekt hiszpaƒskich „New Holland farm”. W jego ramach do koƒca roku powstanie 25 gospodarstw. Ze
wzgl´du na ró˝norodnoÊç upraw zostanie im udost´pniona ca∏a gama wyrobów marki. Inicjatywa skierowana jest
do rolników, którzy cz´sto muszà liczyç si´ z wysokimi
wydatkami, zw∏aszcza, gdy pragnà zró˝nicowaç swojà
produkcj´.
„Wspó∏praca z farmami – mówi Victoria Huerga, dyrektor rynku rolniczego Hiszpania CNH oddzia∏ New Holland – jest okazjà do pokazania naszym klientom bogatej
oferty marki, która przecie˝ zosta∏a zaprojektowana tak,
aby spe∏niç zró˝nicowane wymagania. Ka˝de gospodarstwo b´dzie mia∏o, w zale˝noÊci do potrzeb, dost´p do najnowoczeÊniejszych maszyn i awangardowych technologii
dost´pnych na rynku, co pozwoli im jak najlepiej wykorzystaç swoje zasoby i Êrodki”.
Luis Pichot, odpowiedzialny za marketing ciàgników
i traktorów do winobrania New Holland Spagna t∏umaczy,
i˝ pierwszym krokiem gospodarstwa pragnàcego przystàpiç
do projektu powinno byç zastanowienie si´ nad
sposobem racjonalizacji parku maszyn. W tym zakresie
pomocà s∏u˝y Wydzia∏ Rolniczy Uniwersytetu w Madrycie. Nast´pnie zostaje podpisana umowa, na podstawie której New Holland zobowiàzuje si´ dostarczaç

ROLNICTWO NA EKSPORT
W Hiszpanii jest ponad milion dwieście tysięcy gospodarstw
rolnych. Ich średnia wielkość to 21 hektarów, czyli nieco
powyżej średniej w Europie, która kształtuje się na poziomie
18,5 hektara. W środkowej części półwyspu rolnicy
specjalizują się przede wszystkim w uprawach zboża,
ziemniaków, roślin oleistych i buraków cukrowych.
Obszary nawadnianie, huer tas, znajdujące się w wielkich
dolinach i na nadmorskich nizinach, dostarczają owoców,
głównie cytrusów oraz warzyw (zwłaszcza pomidorów),
które w przeważającej części przeznaczane są na eksport.
W Hiszpanii są największe w całej Europie winnice:
ponad milion hektarów, na których coraz częściej
uprawia się szlachetne odmiany winorośli.
Poza tym, kraj ten zajmuje pierwsze miejsce na świecie
w produkcji oliwy z oliwek.

Przekazanie maszyn
jednemu z pierwszych
gospodarstw New Holland.
Na pozostałych zdjęciach:
ciągniki pracujące
na wsi hiszpańskiej.

Dzi´ki naszym metodom
B¢DZIESZ LEPSZY OD INNYCH
Foldery, czasopisma, druk reklam
Wydawnictwa techniczne i informacyjne
Fotografia, projektowanie graficzne
Studio DTP, naÊwietlanie, druk

SATIZ POLAND:
TWÓJ
PRZEWODNIK
W BIZNESIE
Pe∏na gama us∏ug
w zakresie komunikacji:
od pomys∏u
do zarzàdzania,
od realizacji
do dystrybucji.
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warto wiedzieć

klientowi potrzebne urzàdzenia. Umowa, w formie dzier˝awy okreÊla, i˝ w zamian za comiesi´czne op∏aty farma
mo˝e korzystaç przez ca∏y rok z maszyn New Holland. Po
up∏ywie dwunastu miesi´cy klient oddaje u˝ywane maszyny
i wymienia je na nowe. System taki prawie do zera obni˝a
koszty konserwacji. Ka˝de gospodarstwo mo˝e tak˝e zawsze liczyç na nowoczesne maszyny, co przynosi wymierne
korzyÊci. Poza tym, roczne okresy dzier˝awy pozwalajà rolnikom na cyklicznà zmian´ upraw w zale˝noÊci od sytuacji
na rynku. Po up∏ywie roku mo˝e on bowiem wymieniç maszyny na takie, jakie b´dà mu potrzebne w danym roku.
Na wspó∏prac´ z rolnikami nastawieni sà tak˝e dealerzy.
Poza serwisem technicznym uczà klientów obs∏ugi nowych
maszyn; w „New Holland Farm” organizowane sà równie˝ kursy dokszta∏cajàce dla sprzedawców.
Wszystkie gospodarstwa, które przystàpi∏y do programu nale˝à do Gea Organization, stowarzyszenia przedsi´biorców, które w Hiszpanii reprezentuje najwi´kszych
producentów rolniczych. „Dla nas – mówi∏ w trakcie
podpisywania umowy José Manuel Pomar, wiceprezes
Organizacji – koszt mechanizacji, obs∏ugi urzàdzeƒ, ich
konserwacji i szkolenia operatorów sta∏ si´ bardzo du˝ym
wydatkiem. Projekt realizowany przez New Holland przynosi zatem naszym cz∏onkom du˝e korzyÊci”.

Wystawa Intermat
w Paryżu
Najnowsze wyroby CNH można było zobaczyć
na Intermat (zdjęcie po lewej), jednej z najważniejszych wystaw światowych poświęconych
inżynierii cywilnej i przemysłowej, która
odbyła się w Paryżu od 13 do 17 maja br.
Po raz pierwszy różne marki CNH z branży
maszyn budowlanych zaprezentowały się w jednolity sposób pod egidą CNH. Przedsiębiorstwo
chciało nie tylko pokazać swoje osiągnięcia
w poszczególnych markach, ale również umocnić
pozycję pierwszoplanowego producenta w tej
branży. W 2002 roku CNH osiągnęło bardzo
dobre wyniki w sektorze maszyn budowlanych,
gdzie zdobyło trzecie miejsce na świecie pod
względem wielkości obrotów, a pierwsze pod
względem wielkości jednostkowej sprzedaży.
Do tego należy dodać wiodącą pozycję światowego producenta lekkiego sprzętu budowlanego, koparko-ładowarek, ciągników rolniczych
i kombajnów. Główne marki CNH z branży
maszyn budowlanych (New Holland
Construction, Case Construction,
Fiat Kobelko, Kolebko i 0&K) zaprezentowały na targach Intermat 96 swoich
produktów, z czego aż 42 stanowią
całkowitą nowość.
Najbogatszą ofer tę w Paryżu przedstawiła firma Fiat Kobelko, która zaprezentowała nową gamę obejmującą 17 nowych modeli składających się na 15 linii
wyrobów. Ta szeroka ofer ta zdolna jest
zaspokoić najprzeróżniejsze wymagania
rynku. W gamie tej wyróżniają się
zwłaszcza nowe koparki, które są
połączeniem technologii Kobelko
z doskonałymi rozwiązaniami Fiat
Kobelko z zakresu ciężkiego i lekkiego
sprzętu budowlanego. Uwagę zwracała
poza tym, nowa seria koparek kołowych
produkowanych w zakładzie San Mauro
Torinese, która wyposażona jest w silniki NEF (New Engine Family) produkcji
Engine Allinace, spółki joint venture
utworzonej przez CNH, Iveco i Cummins.

Zupełnie nowe
Francesca Rech

EuroCargo

Nowa gama Eurocargo zaprojektowana została pod hasłem technologii
i niezawodności. W taki sposób Iveco przygotowuje się do potwierdzenia
swojego przewodnictwa na europejskim rynku średnich pojazdów ciężarowych.

„

Z

wyci´skiej dru˝yny si´ nie zmienia” – tymi s∏owami Dario Salvati, odpowiedzialny za produkt
i sprzeda˝ w Business Unit Truck Iveco, scharakteryzowa∏ nowy model Eurocargo 2003. W 12 lat po
wylansowaniu modelu i ca∏ej serii sukcesów w sprzeda˝y,
Eurocargo przechodzi kolejnà odnow´ z zachowaniem
charakteru, dzi´ki któremu model zosta∏ liderem w segmencie samochodów Êrednich.
„Choç zdecydowaliÊmy o pozostawieniu takiej samej
nazwy – mówi Salvati – Eurocargo 2003 okreÊla nowà
kompletnà gam´ wyrobów. Sà to pojazdy z trzema typami
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kabin: kabinà krótkà, do wszelkich zastosowaƒ bez potrzeby nocowania; d∏ugà – z jednym lub dwoma ∏ó˝kami
i brygadowà dla siedmiu osób (6+1), przeznaczonà do
specjalnego u˝ytku, na przyk∏ad jako pomoc drogowa
lub stra˝ po˝arna. W ostatnich latach Iveco zaanga˝owa∏o si´ w powtórnà klasyfikacj´ wyrobów inwestujàc
ponad dwa miliardy euro. Eurocargo 2003 jest nowym
etapem tej inicjatywy, dzi´ki której Firma pragnie osiàgnàç najwy˝szy poziom jakoÊci i niezawodnoÊci”.
Przyjrzyjmy si´ teraz nowemu, ci´˝arowemu pojazdowi
Iveco.

Markowa kabina
Appeal. DziÊ w projektowaniu termin ten jest kluczem
do realizacji przebojowych wyrobów. Dotyczy to tak˝e pojazdów ci´˝arowych, a przede wszystkim ich kabin. Równie˝ w tej kategorii pojazdów klienci cenià sobie wizerunek. Zaprojektowanie kabiny nowego Eurocargo, powierzy∏o Iveco firmie Stile Bertone. ¸agodne i harmonijne linie projektu odwo∏ujà si´ do nowego poj´cia family feeling
Iveco, którego elementy odnaleêç mo˝na tak˝e w niedawno wylansowanych modelach Stralis Active Time i Active
Day. Zderzaki, ze zintegrowanymi zespo∏ami Êwiate∏,

wykonane zosta∏y w oparciu o dwa projekty: jeden o bardziej ∏agodnych liniach, przewidziany dla gamy od 7 do 12
ton, drugi – o kszta∏cie otulajàcym, dla gamy 12 do 26 ton.
Tak jak w modelach Stralis Active Time i Active Day, równie˝ w Eurocargo deflektory kierujà powietrze na boki
kabiny, tworzàc w ten sposób barier´ dla bryzgów wody.
Takie rozwiàzanie chroni szyby boczne, lusterka wsteczne
i klamki drzwi przed zabrudzeniami. Szyba przednia jest
tym razem wklejana, co gwarantuje lepszà szczelnoÊç.
Dost´p do przedzia∏u silnika mo˝liwy jest po przechyleniu
kabiny bez koniecznoÊci podnoszenia atrapy.
sier pień 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Z myślą o kierowcy
Rozwo˝àc towar trzeba wielokrotnie wsiadaç i wysiadaç z pojazdu. Niejednokrotnie 55 razy w ciàgu
siedmiu godzin pracy. PomyÊlano o tym podczas projektowania Eurocargo Iveco. Dlatego do wszystkich
kabin wsiada si´ i wysiada bez wi´kszego wysi∏ku. Pomaga w tym schodek umieszczony 50 cm od pod∏o˝a
w wersjach 7,5 do 12 ton, a w wersjach 12 do 18 ton,
dwa schodki. Drzwi zamyka si´ bez wysi∏ku i ha∏asu,
a przy ich otwieraniu zapalajà si´ Êwiate∏ka oÊwietlajàce schodki i ich otoczenie.
Miejsce kierowcy jest wygodne, niezale˝nie od
wzrostu prowadzàcego, dzi´ki regulowanemu siedzeniu zawieszonemu pneumatycznie. Kierownica ma
mo˝liwoÊç regulacji w dwóch p∏aszczyznach – nie tylko podnosi si´ i opuszcza, ale tak˝e pochyla.
Równie wygodnie siedzi si´ pasa˝erom. Istnieje
mo˝liwoÊç wyboru siedzenia pojedynczego, bàdê
dwuosobowego z dzielonym oparciem. Deska rozdzielcza pokryta zosta∏a tkaninà soft touch i zaprojektowana tak, aby prowadzàcy mia∏ wszystkie wy∏àczniki w zasi´gu r´ki.
W centralnym miejscu na desce rozdzielczej umieszczony jest ciek∏okrystaliczny wyÊwietlacz, na którym
umieszczono wi´kszà iloÊç potrzebnych informacji
podawanych przez komputer pok∏adowy np: przebyty dystans, Êrednie zu˝ycie paliwa, itd., co umo˝liwia
prowadzàcemu dobrà koncentracj´ i nie wymaga odwracania uwagi podczas prowadzenia. Ekran otoczony jest czterema tradycyjnymi wskaênikami (pr´dkoÊciomierz, obrotomierz, wskaênik temperatury p∏ynu
ch∏odnicy i poziomu paliwa).
Wn´trze kabiny odpowiednio wyg∏uszono, wyciszeniu poddano równie˝ silnik Tector oraz wnikliwie
przeszukano i zneutralizowano wszelkie êród∏a drgaƒ,
obijajàc wn´trze kabiny wyg∏uszajàcà bawe∏nà.
Rozwo˝enie towarów wymaga wielu odpowiednio
przygotowanych miejsc na przechowywanie niezb´dnych do pracy drobiazgów. Pod tym wzgl´dem
ju˝ poprzednie Iveco Eurocargo by∏o doskonale wyposa˝one. Tym razem zaprojektowano dodatkowe
schowki a inne powi´kszono. Tak jak w poprzednim
modelu, oparcie Êrodkowego siedzenia mo˝na z∏o˝yç przekszta∏cajàc je w praktyczny stolik.
D∏uga kabina posiada wygodne szerokie ∏ó˝ko,
poni˝ej którego znajduje si´ pojemna wn´ka na ko∏dry i poduszki.
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TO TAKŻE DZIECKO WYŚCIGÓW
Iveco Eurocargo to nazwa dobrze znana Mikiemu Biasion,
który ma za sobą 25 lat kariery sportowej i dwukrotne rajdowe
mistrzostwa świata. Kieruje nie tylko samochodami, ale także
ciężarówkami. W drugiej połowie lat 90., za kierownicą Eurocargo
zdobył dwa tytuły mistrza świata w rajdach. Te bardzo trudne
współzawodnictwa rozgrywane są na granicy wytrzymałości pojazdu
i kierowcy. „Udział w rajdach – mówi Biasion – wspominam jako
fantastyczny okres w mojej działalności sportowej. Dzięki Eurocargo
i jego niezawodności, co wieczór dojeżdżaliśmy do mety, po długich
godzinach prowadzenia w słońcu, docieraliśmy do obozowisk. I choć
nasi rywale podróżowali pojazdami zdecydowanie mocniejszymi,
my wygrywaliśmy wyścigi. Z Eurocargo nie było nigdy problemów.
I jeśli dziś, dzięki Eurocargo 2003, firma Iveco dysponuje jeszcze
bardziej niezawodnym pojazdem, to jest w tym także szczypta mojej
zasługi. Podczas wyścigów bowiem, przekazywaliśmy inżynierom
firmy wszystkie nasze uwagi, co okazało się pożyteczne
przy projektowaniu nowego modelu”.
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Kwesia stylu
Firma Ber tone, która opracowała stylistycznie nowy
model Eurocargo, jest jedną z największych w dziedzinie designu samochodowego. Atelier powstało
w 1912 roku, kiedy Giovanni Ber tone otworzył w Turynie warsztat „carradore”, zajmujący się konstrukcją
karet do konnego zaprzęgu. Od samochodu dzielił go
już tylko jeden krok. Tak Ber tone rozpoczął współpracę z Fiatem i Lancią. Podczas Salonu Turyńskiego
w 1954 roku, została zaprezentowana Alfa Romeo
Giulietta Sprint, zaprojektowana przez Nuccio Ber tone, syna Giovanniego. W 1965 powstała Alfa Romeo
Giulia GT i Fiat 850 Spider. W 1970 firma Ber tone liczyła 1500 pracowników i talentowi Nuccio zawdzięczano samochody, które były kamieniem milowym
w historii projektowania, jak Lancia Stratos, Fiat
X1/9 czy Ferrari 308 GT4 i Lamborghini Countach.

Z korzyścią dla pojazdu
Moc, osiàgi, wymiary, noÊnoÊç – to niektóre parametry,
od których zale˝y op∏acalnoÊç eksploatacji. Nowy Eurocago pomyÊlany zosta∏ tak, aby uzyskaç maksymalnà ocen´
dla wszystkich wymienionych parametrów. Silniki Tector
sà wydajne i oszcz´dne. Dost´pne w wersjach cztero- i szeÊciocylindrowych o mocy od 130 do 275 KM, wszystkie
dysponujà wysokim momentem ju˝ przy niskich obrotach,
co gwarantuje elastycznoÊç i mniejszà potrzeb´ zmiany
biegów. Elektroniczne sterowanie silnikiem daje optymalne osiàgi i zu˝ycie paliwa oraz u∏atwia diagnostyk´.
W nowych Eurocargo usprawniono zmian´ biegów.
¸atwoÊç kierowania by∏a od zawsze atutem wszystkich
Eurocargo. Tak˝e model 2003 dysponuje doskona∏ym
promieniem skr´tu, co pozwala na sprawne poruszanie si´
w ruchu miejskim. Wyjàtkowo skuteczne jest hamowanie
hamulcem silnikowym w∏àczanym na trzy sposoby: tradycyjnym, poprzez sterowanie osobnym peda∏em, za∏àczanym przy u˝ywaniu hamulca zasadniczego lub tylko przez
puszczanie peda∏u przyspieszania. Wybór zale˝y od sytuacji: w du˝ym ruchu, kiedy cz´sto trzeba zwalniaç, trzecie
rozwiàzanie jest najlepsze.
Elementem, którego nie mog∏o zabraknàç, jest tempomat – urzàdzenie przydatne na d∏ugich trasach, pozwalajàce kierowcy na ustawienie i utrzymanie sta∏ej pr´dkoÊci.
Uk∏ad hamowania w Iveco Eurocargo charakteryzuje si´
nast´pujàcà nowoÊcià: poza ABS, w ca∏ej gamie zastosowano hamulce tarczowe we wszystkich wersjach. Nowe

tylne mosty, na których zamontowano hamulce, gwarantujà ∏atwe przeglàdy i utrzymanie, przy jednoczesnej
oszcz´dnoÊci czasu i pieni´dzy.
W zakresie zawieszenia zmiany dotyczà modeli do 10
ton. W modelach 8-10 ton zastosowano zawieszenie zintegrowane pneumatyczne, natomiast w gamie 6-10 ton
zawieszenie paraboliczne jednopiórowe, zapewniajàce
mniejszy ci´˝ar, wi´kszy komfort i mniejsze koszty
utrzymania.
sier pień 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Tegoroczna, czwarta już edycja Pucharu Alfa Romeo jest pełna niespodzianek.
Na torach wyścigowych liderów z poprzednich lat mocno naciskają młodsi
zawodnicy, uczestniczący w tej pasjonującej rywalizacji.

Puchar

Anna Borsukiewicz
fot. Jerzy Kozierkiewicz

Alfa Romeo 2003
J

u˝ po raz czwarty na torach wyÊcigowych w Poznaniu, Kamieniu Âlàskim i w Kielcach trwa walka
o Puchar Alfa Romeo. W tym roku uczestniczy
w niej 19 zawodników. Rozstrzygni´cie ich rywalizacji nastàpi 5 paêdziernika podczas szóstej, ostatniej eliminacji,
rozgrywanej w Miedzianej Górze ko∏o Kielc.

Nowi zawodnicy, stare zasady
Obsada „Czerwonego Expressu”, jak ze wzgl´du na kolor wyÊcigowych Alf 156 nazywane sà te rozgrywki, w stosunku do poprzedniego sezonu widocznie si´ zmieni∏a.
Startuje mniej pojazdów (w Pucharze 2002 by∏o ich 21),
z rozgrywek wycofa∏o si´ kilkoro zawodników – w tym
zwyci´zca ubieg∏orocznej, trzeciej edycji Artur Czy˝ i jedna z dwóch paƒ, Ma∏gorzata Serbin. Przybyli za to nowi:
Rados∏aw Kr´t z Automobilklubu Che∏mskiego, Tomasz
Mituta z AMK Gliwice i Jacek Szurgot z Automobilklubu
Wielkopolskiego, po roku nieobecnoÊci powróci∏ na tory
Wojciech Âwiechowski (17 miejsce w Pucharze 2001).
Nie zmieni∏y si´ za to regu∏y pucharowych zmagaƒ.
W ka˝dej rundzie rozgrywane sà dwa wyÊcigi. Pierwszym
jest sprint na szeÊciu okrà˝eniach toru. O pozycjach startowych zawodników decyduje pomiar czasu podczas obo32

wiàzkowego treningu. Rywalizacja na torze jest pe∏na
emocji i napi´ç – miejsce na mecie sprintu decyduje przecie˝ o tym, z którego pola zawodnik wystartuje do wyÊcigu g∏ównego, majàcego 15 okrà˝eƒ. Ci, którym si´ nie powiod∏o, muszà przebijaç si´ do przodu, pokonujàc rywali
jadàcych przed nimi.
Mi´dzy wyÊcigami jest dwudziestominutowa przerwa,
podczas której mechanicy mogà usunàç w samochodach
drobne usterki lub zmieniç ogumienie. Naprawy oglàda
publicznoÊç, odbywajà si´ bowiem w tzw. depo, czyli strefie serwisowej usytuowanej w pobli˝u linii start-meta.
Ka˝dy z wyÊcigów jest punktowany osobno, od miejsca pierwszego do pi´tnastego. Za pierwsze miejsce
w sprincie zawodnik otrzymuje 25 pkt., za drugie 20,
trzecie 16, czwarte 13, piàte 11, szóste 9. Ka˝de nast´pne miejsce to punkt mniej. WyÊcig g∏ówny jest punktowany podwójnie.

Faworytów wielu
Tegoroczne pucharowe zmagania, zainaugurowane na
torze Poznaƒ, pokaza∏y, ˝e walka o zwyci´stwo b´dzie
pasjonujàca i nie ograniczy si´, jak w poprzednich sezonach, do rywalizacji mi´dzy dwoma zawodnikami:

Dramaty
Rywalizacja podczas wyÊcigów jest pasjonujàca równie˝ z powodu dramatycznych wydarzeƒ, których bohaterami sà zawodnicy. Ju˝ podczas tegorocznej pierwszej
eliminacji Pucharu publicznoÊç patrzy∏a z przera˝eniem,
jak na zakr´cie poznaƒskiego toru dos∏ownie frunà∏
w powietrzu samochód Macieja Tomaszewskiego. Oglàdajàc pokiereszowane auto, trudno by∏o uwierzyç, ˝e jego kierowca wyszed∏ z wypadku bez szwanku. Wi´cej, po
miesiàcu, w kolejnej eliminacji nie tylko wystartowa∏, ale
równie˝ zwyci´˝y∏ w wyÊcigu g∏ównym. Dramaty, choç
w innej skali, prze˝ywa∏o wielu kierowców. W Poznaniu
Robert Kisiel na poczàtku sprintu pope∏ni∏ falstart i s´dziowie ukarali go wykluczeniem, a do wyÊcigu g∏ównego
musia∏ startowaç z ostatniego pola. W Kamieniu Âlàskim
z ostatniej pozycji rusza∏ do g∏ównego biegu Maciej Tomaszewski, gdy˝ jego serwis nie zdà˝y∏ na czas naprawiç miski olejowej i nie uczestniczy∏ w okrà˝eniu zapoznawczym.
Jakub Golec, który równie˝ podczas sprintu uszkodzi∏ misk´ olejowà, wyjecha∏ z depo w ostatniej chwili, uderzajàc
w narz´dzia serwisowe i podnoÊniki.
Lipcowy wyÊcig w Kamieniu udramatyzowa∏a ulewa.
Na pokrytym wodà torze co chwila dochodzi∏o do kolizji.
W tej scenerii rozgrywa∏ si´ pojedynek Marcina Bartkowiaka, walczàcego o prowadzenie z Robertem Kisielem.
Bartkowiak czyha∏ na b∏àd rywala i pod koniec biegu
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poznaniakiem Arturem Czy˝em i warszawiakiem Robertem Kisielem. Pierwszy z nich, jak ju˝ wspomnieliÊmy,
w tym roku nie startuje, drugi zaÊ musi walczyç z kilkoma
groênymi konkurentami.
Najpowa˝niejszy z nich to Jakub Golec, prowadzàcy po
trzech eliminacjach. Ubieg∏oroczny debiutant w Pucharze
Alfa Romeo zajà∏ w nim wówczas trzecie miejsce. Teraz
ma szanse stanàç wy˝ej na podium, tym bardziej, ˝e Kisielowi nie zawsze dopisuje szcz´Êcie. Musi on zresztà walczyç z silnà koalicjà Wielkopolan, do których poza Golcem nale˝à przecie˝ zajmujàcy czo∏owe miejsca w klasyfikacji Marcin Bartkowiak, Zbigniew Szwagierczak, Maciej
Garstecki. Poznaƒski tor znajà znakomicie, sà u siebie, to
ich dopinguje publicznoÊç. A przecie˝ w∏aÊnie w Poznaniu
rozgrywane sà a˝ trzy eliminacje Pucharu.
Automobilklub Wielkopolski reprezentuje równie˝
Karolina Czapka, jedynaczka w pucharowej rywalizacji.
Startuje po raz trzeci. Ju˝ w poprzednich sezonach walczy∏a z du˝ym powodzeniem, a teraz na wyÊcigach plasuje si´ w czo∏ówce, mimo ˝e koledzy nie traktujà jej
po d˝entelmeƒsku i jej auto po starciach na torze bywa
bardzo poobijane.

Koło ratunkowe
Pomysł organizacji Pucharu Alfa Romeo
powstał w 1999 r., ale już wcześniej Fiat Auto
Poland był bardzo aktywnie zaangażowany
w rozwój polskiego spor tu samochodowego.
Więcej! Jak twierdził nieży jący już dziennikarz
motoryzacyjny Bogusław Koperski, jeden
z najlepszych znawców tej tematyki, Fiat Auto
Poland rzucił zamierającym w latach
osiemdziesiątych wyścigom koło ratunkowe.
Udostępniono zawodnikom kilkadziesiąt
Fiatów Cinquecento i stworzono pierwszy
cykl wyścigów o Puchar Cinquecento,
a potem Puchar Seicento. Oba stały się
dla wielu młodych, nie dysponujących jeszcze
sponsorami i kasą zawodników jedyną szansą
na wejście do wyczynu.
Kolejnym krokiem stała się organizacja
Pucharu Alfa Romeo, dającego kierowcom
możliwość dalszego rozwoju kariery spor towej
dzięki star tom w samochodach znacznie
nowocześniejszych i silniejszych.
Rozgrywki, odbywające się już po raz czwar ty,
są najatrakcyjniejszymi wyścigami
samochodowymi w Polsce – jedynymi, które
na torach gromadzą tłumy kibiców.
Organizacja zawodów to ogromne
przedsięwzięcie, również finansowe.
Niemożliwe byłoby bez sponsorów. W tym roku
wspomagają imprezę firmy: Fiat Ubezpieczenia.
Alfa Leasing, Selenia, Dunlop i JVC.

g∏ównego doczeka∏ si´ takiej sytuacji. Wygra∏ i to mimo
awarii wspomagania uk∏adu kierowniczego.
Zwyci´stwa i pora˝ki, nag∏e zmiany sytuacji na torach. Tak b´dzie a˝ do paêdziernikowego wyÊcigu
w Miedzianej Górze. Pucharowy serial Alfa Romeo to
najciekawsze zawody samochodowe w Polsce, widowisko dostarczajàce kibicom mnóstwo emocji.

Robert Kisiel – czuję głód zwycięstwa
W zesz∏ym roku przegra∏ Puchar zaledwie o 1 punkt. WczeÊniej zapowiada∏,
˝e to ostatni sezon wyÊcigów, ale postanowi∏ si´... odegraç.
– Sporo si´ zmieni∏o od ubieg∏ego roku. Rozsta∏em si´ z zespo∏em Autorexu,
a sponsor Idea Meritum wycofa∏ si´
w ostatniej chwili. Na szcz´Êcie szybko znalaz∏ si´ inny
operator. Obecnie startuj´ w barwach NOM Racing
Team. W pierwszych rundach straci∏em sporo punktów.
Raz zdarzy∏ mi si´ falstart w sprincie, co kosztowa∏o mnie
anulowanie wyniku i start do wyÊcigu g∏ównego z ostatniej pozycji. Teraz zaczynam odrabiaç straty i zamierzam
walczyç o koƒcowe zwyci´stwo. Jestem dobrej myÊli,
ambicji mi nie brakuje, mog´ powiedzieç, ˝e czuj´ g∏ód
zwyci´stwa.
Moja Alfa jest bardzo dobrze przygotowana, a to efekt
wspó∏pracy z partnerem technicznym, którym jest Krzysztof Bo∏towicz, jedyny w Polsce wy∏àczny dealer Alfy
Romeo. Mam zapewniony serwis, cz´Êci. Pozostaje mi
tylko... wygraç Puchar.

Jakub Golec – potrzebne jest szczęście
Do tego kierowcy pasuje powiedzenie
„raz na wozie, raz pod wozem”. Po
dwóch rundach uzyska∏ ogromnà przewag´ nad konkurentami, a˝ 54 punkty.
W trzeciej „zarobi∏” ich zaledwie 17.
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– Gdyby w Kamieniu Âlàskim deszcz przesta∏ padaç
5 minut wczeÊniej, wszystko potoczy∏oby si´ inaczej. Mimo niepewnej pogody na przód Alfy za∏o˝y∏em slicki
(opony na suchà nawierzchni´), a na ty∏ deszczowe. Asfalt
nie zdà˝y∏ jednak przeschnàç. Mia∏em r´ce pe∏ne roboty,
aby utrzymaç auto na torze. W pewnym momencie wynios∏o je na pobocze i uszkodzi∏em misk´ olejowà.
Podczas wyÊcigu g∏ównego postanowi∏em jechaç nie za
szybko, aby tylko znaleêç si´ na mecie i zdobyç troch´
punktów. Straci∏em sporo z przewagi jakà mia∏em, lecz nie
szans´ na zwyci´stwo. Byç mo˝e, tak jak w ubieg∏ym roku,
o zdobyciu Pucharu rozstrzygnie ostatni wyÊcig.

Karolina Czapka – będzie jeszcze gorąco
W tym sezonie jest jedynà kobietà startujàcà w Pucharze Alfa Romeo, bo Ma∏gorzata Serbin z braku sponsora wzi´∏a
roczny „urlop”.
– W ostatnich wyÊcigach b´dzie goràco, ka˝dy do∏o˝y wszelkich si∏, aby poprawiç swojà pozycj´. Na razie trzymam
si´ planu minimum, jaki za∏o˝y∏am przed sezonem, a jest
nim znalezienie si´ w pierwszej dziesiàtce. Celuj´ jednak
znacznie wy˝ej.
Koledzy-rywale nie majà dla mnie litoÊci na torze. Zbyt
cz´sto walczà bez pardonu, a potem serwis ma sporo
klepania karoserii w mojej Alfie.

W dniu 20 lipca br. Pszczyna po raz ósmy stała się stolicą pol-

Adam Gazda, konsekwentnie podtrzymuje tradycję sportową w ro-

skiego kolarstwa. W Międzynarodowym Kryterium Ulicznym – zna-

dzinie, nie szczędząc środków finansowych na coroczną organiza-

nym bardziej jako Memoriał Kazimierza Gazdy – wystartowali naj-

cję kryterium kolarskiego w Pszczynie. Bez wątpienia tradycja

lepsi kolarze polscy oraz dawni mistrzowie. Blisko 300 zawodników

sportowa, która nierozerwalnie wiążę się z firmą GANINEX, ułatwia

i zawodniczek ścigało się krętymi uliczkami miasta wokół rynku.

kreowanie niepowtarzalnego wizerunku firmy, przez co identyfika-

Piękna, słoneczna pogoda ściągnęła na centralny plac miasta tłumy

cja marki Fiat i oferty produktowo-usługowej firmy staje się łatwa

ludzi. Gdy wystartowali pierwsi kolarze rynek pękał w szwach.

i czytelna dla potencjalnego klienta.

Kolarze bardzo chętnie przyjeżdżają do Pszczyny, ponieważ niezwykle cenią sobie wysoki poziom organizacyjny imprezy. W tym roku najlepszy był Marcin Sapa z grupy zawodowej Mikomax Browary,

Adam Gazda i Ryszard Szurkowski

dealer Fiat i Alfa Romeo
zorganizowa∏ najlepsze
Kryterium Uliczne w Polsce

który zdobył główną nagrodę. W kryterium o zwycięstwo walczyli

Wyniki memoria∏u

młodzicy, kobiety, juniorzy młodsi oraz juniorzy. Ogromną atrakcją dla
licznie zgromadzonych sympatyków kolarstwa był wyścig VIP-ów
oraz byłych olimpijczyków, w którym udział wzięli m. in. Stanisław
Gazda, brat Kazimierza, Ryszard Szurkowski, Zygmunt Hanusik, Józef Gawliczek oraz przedstawiciele władz miasta, instytucji publicznych, środowiska biznesowego oraz duchowni. Zawodnicy mieli do
pokonania jedną rundę.
Pszczyńskie kryterium to jednak nie tylko walka kolarzy, ale

Kobiety (10 rund)

Juniorzy (20 rund)

1. Alnea Vanduchova (Czechy, Sigma Hranice)
2. Andrea Babunkova (Czechy, Favorit Brno)
3. Barbara Gromaczek (Start Lublin)

1. Piotr Karpacki (feniks Wodzisław)
2. Michał Pilarski (Jura Częstochowa)
3. Karol Olejniczka (Kolejarz Czestochowa)

M∏odzicy (10 rund)

Elita i Orlicy (50 rund)

1. Patryk Ratajczak (MOSiR Mysłowice)
2. Kamil Markowski (Scout Częstochowa)
3. Grzegorz Marcinkowski (MAKS. Wieluń)

1. Marcin Sapa (Mikomax Browar Staropolski)
2. Sebastian Jezierski (Legia Bazyliszek)
3. Przemysław Mikołajczyk (Servisco Koop)
4. Sławomir Chrzanowski (JOKO Velamos)
5. Krzysztof Jeżowski ( Mikomax)
6. Mariusz Kamiński (Mikomax)

trwający cały dzień festyn. Atrakcji nie brakowało, były helikoptery

Juniorzy M∏odsi (15 rund)

nad rynkiem, jednak największą popularnością cieszyła się przygo-

1. Piotr Chudziński (Start)
2. Piotr Malucha (Ziemia Raciborska)
3. Adrian Honkisz (Victoria Kozy)

towana przez głównego organizatora i sponsora wyścigu – firmę
GANINEX Adam Gazda dealer Fiat i Alfa Romeo z Pszczyny – ekspozycja samochodów marki Fiat i Alfa Romeo.
Zdaniem Ryszarda Szurkowskiego – byłego olimpijczykauczestnika tegorocznego wyścigu VIP-ów – Memoriał Kazimierza Gazdy
jest najlepiej zorganizowanym kryterium ulicznym w Polsce, o ile
nie na świecie (wypowiedź dla TVP). Właściciel firmy Ganinex,

GANINEX

GANINEX

44-100 GLIWICE, ul. Pszczyńska 306
tel.: (032) 230 17 30

43-200 PSZCZYNA, ul. Bielska 31c

tel.: (032) 210 10 00

www.ganinex.com.pl

tekst reklamowy

GANINEX

W rodzinnym
gronie

Mirosława Malich
Fot: Ireneusz Kaźmierczak, EOS Poland

Występy znanych ar tystów, konkursy, wystawy i nagrody były atrakcją
Dnia Rodzinnego zorganizowanego przez Fiat Auto Poland. Dzieci zwiedzały
miejsca pracy rodziców i linie produkcyjne najnowszego modelu Fiata.

D

o Êwi´tujàcych w rodzinnej atmosferze „fiatowców” tym razem do∏àczy∏y nie tylko rodziny pracowników spó∏ek Grupy Fiat w Polsce, ale tak˝e
firm-dostawców, obecnych na terenie tyskiego Fiat Auto
Poland. Przyby∏o kilka tysi´cy osób, które chcia∏y t´ lipcowà niedziel´ sp´dziç w mi∏ej atmosferze, wÊród kolegów
z pracy. Ideà Dnia Rodzinnego jest bowiem, mi´dzy
36

innymi, integracja ludzi z miejscem pracy. Dlatego, jak co
roku, zwiedzano wydzia∏y zak∏adu: t∏oczni´, spawalni´,
lakierni´ i monta˝. W tym roku przygotowano jednak dodatkowà atrakcj´ – mo˝liwoÊç obejrzenia linii produkcyjnych najnowszego modelu produkcji FAP – Fiata Pandy.
Uzupe∏nieniem by∏ – specjalnie przygotowany na ten dzieƒ
– film, stanowiàcy swego rodzaju histori´ powstania

modelu – od „narodzin” w Centrum Szkoleniowym
w Beinasco po obecny etap produkcji. Du˝e zainteresowanie wzbudza∏y te˝ prezentowane na wystawie wszystkie
wersje i kolory najnowszego modelu. „Zapisujàc si´ na ten
samochód – mówi spotkany przy ekspozycji Jan Danielczyk z Fenice Poland – wybraliÊmy kolor czerwony. Ale po
obejrzeniu tutaj ca∏ej palety barw, zmieniliÊmy zdanie i wybraliÊmy wanili´ – ten kolor bardzo spodoba∏ si´ ˝onie”.
Nie lada gratk´ stanowi∏a prezentacja studyjnych wersji
nowego modelu, które z regu∏y prezentowane sà tylko na

salonach samochodowych. „Niesamowite autka, zarówno Marrakech,
jak i Simba”– mówi Bo˝ena W∏odarska, ˝ona Bogus∏awa, pracownika lakierni. Oboje od lat uczestniczà
w Family Day i – jak zapewniajà –
zawsze Êwietnie si´ bawià.
Przygotowano tak˝e atrakcyjny
program artystyczny tak, by ka˝dy znalaz∏ coÊ dla siebie.
Na estradzie wystàpili mi´dzy innymi Golec uOrkiestra
oraz Robert Janowski, który, poza swoim koncertem – podobnie jak w TVP – zaprasza∏ uczestników do konkursu

muzycznego pod nazwà „Jaka to melodia”. Pracownicy –
hobbyÊci wystawiali swoje zbiory bàdê kolekcje. Sporo
osób gromadzi∏a wystawa samochodów Fiata, gdzie mo˝na by∏o obejrzeç pe∏nà gam´ samochodów produkowanych przez Grup´ – od tych najbardziej popularnych (Seicento, Punto) po sportowe i pi´kne Alfy (przy których
spotkaliÊmy rozdajàcà autografy Karolin´ Czapk´, jedynà
kobiet´ startujàcà w Pucharze Alfy Romeo) oraz ekskluzywne Lancie. „Mojemu 3 letniemu synowi Wiktorowi
podobajà si´ wszystkie samochody – mówi Marek Gr´dys,
pracownik Magneti Marelli. – Najwi´kszà jednak radoÊç
sprawia∏ mu fakt, ˝e móg∏ usiàÊç za ich kierownicà”.

Dla dzieci przygotowano
du˝o innych atrakcji. Chocia˝ ich zainteresowaniem
cieszy∏y si´ zw∏aszcza
konkursy sprawnoÊciowe,
w których ch´tnie sprawdzali swojà sprawnoÊç
i umiej´tnoÊci sportowe
równie˝ rodzice, np.
w rzutach pi∏kà. Doros∏ych
kusi∏y ponadto stoiska gastronomiczne, gdzie serwowano mi´dzy
innymi potrawy z grilla i napoje
ch∏odzàce.
WÊród uczestników Dnia Rodzinnego rozlosowano nagrody.
Âwi´tujàcych w rodzinnej atmosferze pracowników sp´dzajàcych na
dobrej zabawie czas – w towarzystwie cz∏onków rodziny –
odwiedzi∏ dyrektor pe∏nomocny Fiat Auto, Gianni Coda.
Pogoda dopisa∏a, atrakcje równie˝, wi´c bawiono si´
Êwietnie.
sier pień 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Dzień rodzinny
z gwiazdami
Tomasz Libich
fot. B. Ziarko

Imprezom organizowanym
po raz pierwszy towarzyszy zwykle
obawa – o to jak wszystko się uda,
czy nie będzie komplikacji,
czy wszystko pójdzie zgodnie
z planem... Dzień Rodzinny
spółki Fiat-GM Power train Polska
wypadł znakomicie.

W

s∏onecznà i goràcà lipcowà niedziel´ na placu
za halà produkcyjnà spó∏ki zgromadzili si´ pracownicy Fiat-GM Powertrain Polska, którzy
z ca∏ymi rodzinami przybyli, by Êwi´towaç, bawiç si´, wzajemnie poznaç i wyjÊç naprzeciw staraniom dyrekcji o integracj´ za∏ogi. Organizatorzy imprezy zadbali, by atrakcji nie zabrak∏o i ka˝dy uczestnik Dnia Rodzinnego
znalaz∏ wÊród nich coÊ dla siebie.
Wszystko zacz´∏o si´ od zwiedzania hali produkcyjnej, która udost´pniona zosta∏a w tym dniu dla „zwiedzajàcych” – cz∏onkowie rodzin pracowników mieli
okazj´ poznaç fabryk´ i miejsca pracy swoich najbli˝szych. Wyraênie da∏o si´ zauwa˝yç, i˝ szczególne wra˝enie robi∏a panujàca na terenie hali czystoÊç – niecz´sto spotykana w przypadku produkcji przemys∏owej.
Tu i ówdzie da∏o si´ zauwa˝yç grupki osób zainteresowanych poszczególnymi etapami wytwarzania silnika oraz
towarzyszàcych im pracowników, którzy z zaanga˝owaniem wyjaÊniali niuanse pracy przy small-dieslu SDE.
Pierwszy w historii Dzieƒ Rodzinny w ramach nowej
struktury organizacyjnej uroczyÊcie otworzy∏ Dyrektor
Generalny spó∏ki Tadeusz Âwierczek. Na osoby, które
obejrzà ju˝ hal´ produkcyjnà, czeka∏y kolejne atrakcje.
Stopniowo zbierajàcych si´ na placu pracowników i ich
rodziny przywita∏a popowo – rockowa muzyka miksowa38

na przez profesjonalnego did˝eja. Wkrótce na scenie pojawi∏ si´ Zbigniew Wodecki z zespo∏em – bardzo ciep∏o i owacyjnie przyj´ty. Drugà gwiazdà imprezy by∏ niezwykle popularny ostatnio artysta, wyraênie prze˝ywajàcy „drugà
m∏odoÊç scenicznà” Krzysztof Krawczyk – którego wyst´p
spotka∏ si´ z du˝ym zainteresowaniem i m∏odych, i starszych. Pomi´dzy koncertami obu piosenkarzy swoimi
umiej´tnoÊciami wokalnymi b∏yszczeli sami pracownicy –

konkurs karaoke okaza∏
si´ dobrà zabawà zarówno dla Êpiewajàcych, jak
i dopingujàcych. Dzieƒ Rodzinny zakoƒczy∏o pozowanie
do wspólnych fotografii. W imprezie uczestniczyli tak˝e
pracownicy Fiat-GM Powertrain Italia.
Zgodnie z zapowiedzià, ˝e ˝aden z uczestników Dni
Rodzinnego nie opuÊci imprezy bez upominków, zorganizowanych zosta∏o mnóstwo konkursów i zabaw, których

uwieƒczeniem by∏o wr´czanie nagród, w którym czynny
udzia∏ bra∏ derektor Tadeusz Âwierczek. Najwa˝niejszà
i najwi´kszà by∏a loteria fantowa, w której udzia∏ wzi´li
wszyscy zaproszeni, a która dostarczy∏a prawdziwych emocji. WÊród dzieci du˝à popularnoÊcià cieszy∏ si´ konkurs
rysunkowy – majàc do dyspozycji kredki oraz bristol kilkui kilkunastoletnie pociechy mia∏y za zadanie wykazaç si´
artystycznymi talentami po swojemu interpretujàc temat
„Moje wakacje”. Dominowa∏y s∏oƒca, pla˝e i palmy.
A wszyscy, którzy prócz talentów artystycznych chcieli
równie˝ wykazaç si´ w dziedzinach bardziej
absorbujàcych cia∏o, wziàç mogli udzia∏
w kilkunastu konkurencjach, które przygotowali organizatorzy. Na dzieciaki czeka∏y
zje˝d˝alnie i dmuchane zamki, które znacznie u∏atwi∏y spalenie drzemiàcej w maluchach energii, gumowa „góra Kilimand˝aro”, przy której ujawni∏o si´ kilka wschodzàcych talentów alpinistycznych oraz specjaliÊci od zmywalnego tatua˝u, dzi´ki którym
poznaç mo˝na by∏o najnowsze
trendy w tym zakresie. W t∏umie
nieustannie krà˝yli szczudlarz,
klaun i mim – rozweselajàc i zach´cajàc uczestników imprezy do
wspólnej zabawy. Wszyscy próbowaç mogli swoich si∏ w rozmaitych konkursach sportoworekreacyjnych – w tym w uje˝d˝aniu narowistego byka, popisach
pi∏karskiej celnoÊci, czy nietypowej koszykówce dla dwóch przywiàzanych do siebie zawodników. Furor´ zrobi∏y zawody sumo –
podczas których zapaÊnicy ubierani byli w ci´˝kie,
niepor´czne, nadmuchiwane kombinezony z trudem umo˝liwiajàce chodzenie – nie mówiàc ju˝
o samodzielnym wstawaniu po powaleniu przez
przeciwnika. Skojarzenia z japoƒskimi kolosami
by∏y jednak nieodparte.
Organizatorzy imprezy pomyÊleli tak˝e o wszystkich,
którzy mogliby mieç k∏opoty z dojazdem – specjalny autobus przez kilka godzin kursowa∏ mi´dzy dworcem PKS,
a siedzibà zak∏adu przy ulicy Gra˝yƒskiego.
Dzieƒ Rodzinny w spó∏ce Fiat-GM Powertrain Polska
uda∏ si´ znakomicie – du˝e zainteresowanie ze strony
pracowników oraz ich czynny udzia∏ w imprezie sprawi∏y, i˝ w∏adze firmy zapowiadajà kontynuacj´ w kolejnych latach.
sier pień 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Teksid
zabawa w rodzinie
Tomasz Libich
fot. EOS Poland

Tysiąc dwieście osób zgromadziło się na stadionie „KS Beskid” w Skoczowie,
by wspólnie świętować Dzień Rodzinny firmy Teksid Iron Poland. Impreza
skończyła się późnym wieczorem. Liczył się wspólnie spędzony czas.

P

ierwsze Dni Rodzinne organizowa∏y wspólnie oba
Teksidy – skoczowski i bielski. Po podziale spó∏ki
pracownicy odlewni ˝eliwa zacz´li organizowaç
imprez´ we w∏asnym zakresie. Jak podkreÊlajà, ma to
swoje dobre strony – znikn´∏y k∏opoty z dojazdem,
powodujàce du˝à anonimowoÊç t∏umy, a i pracownikom
∏atwiej si´ integrowaç. Bo taki jest te˝ najwa˝niejszy cel
organizowanego w zak∏adzie co roku Dnia Rodzinnego:
umo˝liwienie spotkania w gronie wspó∏pracowników –
ale bez rozmów o pracy, zadaniach do wykonania i problemach do rozwiàzania. Podczas imprezy liczy si´ tylko
wspólnie sp´dzony na dobrej zabawie czas – w towarzystwie cz∏onków rodziny.
40

O moc atrakcji dla swojej za∏ogi Teksid zadba∏ tak˝e
i tym razem. Prócz standardowych punktów programu,
pojawiajàcych si´ zawsze podczas Dnia Rodzinnego (zwiedzanie odlewni, wyró˝nienia dla pracowników o najd∏u˝szym sta˝u, stoiska gastronomiczne), firma przy∏o˝y∏a
równie˝ du˝à wag´ do cz´Êci artystycznej. Pracowników
bawi∏ znany kabaret Masztalskich, gra∏ i Êpiewa∏ zespó∏ muzyczny „Chrzàszcze” prezentujàcy utwory z lat ‘60.
i ‘70. (w tym nieÊmiertelnych Beatlesów), a zabaw´ tanecznà rozkr´ci∏a grupa „Delta” z Wodzis∏awia.
Frajd´ mieli te˝ najm∏odsi uczestnicy teksidowskiego Dnia
Rodzinnego – dzieciaki mog∏y si´ wyszaleç na karuzelach
i zje˝d˝alniach oraz poznaç uroki jazdy konnej.

W tym roku wyró˝niona zosta∏a dwójka d∏ugoletnich
pracowników firmy z najd∏u˝szym sta˝em w zak∏adzie –
Stanis∏aw Danel, pracownik Formierni (przepracowa∏ 39
lat i 10 miesi´cy) oraz Maria Czermak z dzia∏u kontroli
jakoÊci (33 lata, 8 miesi´cy sta˝u).
Dodatkowych emocji dostarczy∏a loteria fantowa – a co si´ z tym wià˝e, atrakcyjne nagrody

rzeczowe. Dariusz Stadnik wygra∏ telefon komórkowy.
– „Mia∏em „komórk´”
ju˝ wczeÊniej – przyznaje
– ale nagroda i tak si´
przyda∏a. Sprezentowa∏em telefon ˝onie i jest
z niego bardzo zadowolona.” Nowoczesne ˝elazko trafi∏o do ràk Zbigniewa
Chamery. Wbrew pozorom z nagrody korzystaç
b´dzie nie tylko jego ˝ona. – Uwa˝am, ˝e do prasowania
m´skich spodni trzeba „mieç r´k´” – Êmieje si´ – Zawsze
robi´ to sam i dlatego mog´ byç pewien, ˝e kantka b´dzie
jedna, a nie trzy”. Nowym rowerem górskim ze skoczowskiego stadionu odjecha∏ Andrzej Gawlas. Mieszka
w Brennej i bardzo lubi rowerowe rajdy po górach. Do tej

pory u˝ywa∏ sk∏adaka – teraz, jak podkreÊla, to tak
„jakby z malucha przesiad∏ si´ na Mercedesa”.
Wszyscy trzej panowie zgodnie podkreÊlajà rol´ i zaanga˝owanie w organizacj´ i przebieg imprezy dyrektora

personalnego, Ryszarda Klaczaka. „Wsz´dzie by∏o go pe∏no,
bardzo stara∏ si´ pomagaç pracownikom w nawiàzywaniu
wzajemnych kontaktów, z ka˝dym chcia∏ porozmawiaç” –
mówià. Ich zdaniem Dzieƒ Rodzinny to doskona∏y pomys∏,
który ma du˝e znaczenie dla integracji za∏ogi i, choç kosztowny, móg∏by byç organizowany cz´Êciej.
sier pień 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Łazy

Lato na medal
Tekst i fot.: Marek Kowalski

Czeka się cały rok na te dwa miesiące,
które schodzą jak z bicza strzelił,
a potem znowu zaczyna się
odliczanie do następnego lata.
Tegoroczne wakacje
są już po półmetku.
Jak było, każdy wie i można tylko
sobie porównać, czy poprzednie
zostawiły po sobie więcej
wspomnień i przeżyć.

42

W

tym roku, dla dzieci pracowników Fiat Auto
Poland oraz Spó∏ek s∏oƒce zamawia∏a firma
Ingest Segim Polska Sp. z o.o., która na zlecenie
spó∏ek, zaj´∏a si´ organizacjà kolonii w Ko∏obrzegu,
¸azach i Dar∏ówku i dlatego 559 dzieci b´dzie mia∏o
o czym mówiç po powrocie znad polskiego morza.
Program zaj´ç dla wszystkich turnusów przygotowa∏o Biuro Turystyki „Jaworzyna” z Krakowa.
To, ˝e uczestnicy koloni korzystali z kàpieli w morzu,
jest tak oczywiste, jak chodzenie po górach, kiedy si´
wypoczywa w Gorcach lub Beskidach.
Ba∏tyk nie zawsze chce si´ podgrzaç do w∏aÊciwej temperatury, ale w tym roku nie ma raczej tego problemu,
bo pogoda nad polskim morzem naprawd´ dopisa∏a.
„Jeden dzieƒ pada∏o, a w inne grzeje, ˝e nie da si´ wytrzymaç” – dzieli si´ swoimi wra˝eniami Seweryn Fràczek.

Jak zwykle przygotowano wiele atrakcji rekreacyjnosportowych. Rozgrywano mecze w pi∏k´ siatkowà, w Dar∏ówku by∏a okazja do sprawdzenia si´ na Êcianie wspinaczkowej, kto wola∏ tenis, móg∏ spróbowaç na miejscowych
kortach, albo skorzystaç z szansy nauki, niekoniecznie myÊlàc o karierze Fibaka. By∏ czas na zwiedzanie miejscowoÊci i na spotkanie z historià wÊród zabytków. Nie zabrak∏o
tradycyjnego rejsu statkiem wycieczkowym. Dyskoteka, to
ju˝ tak˝e prawie kolonijny standard.
Podczas ka˝dego turnusu organizowano konkurs
„Paszport w Polsk´”. Do atrakcji mo˝na te˝ zaliczyç wycieczk´ rowerami zakoƒczonà wspólnà zabawà przy
ognisku. KoloniÊci w warunkach biwakowych sami przygotowali sobie kolacj´ i Êniadanie. DoÊwiadczenie, które
mo˝e si´ przydaç w domu. Du˝e namioty z ∏ó˝kami
zast´powa∏y sypialnie. „Wycieczki sà bardzo ciekawe, ale
Łazy

Fiat Auto Poland, spółki Grupy Fiat w Polsce
oraz spółki joint-venture Fiat GM Power train i GM Purchasing wysłały tego lata
na kolonie do Łaz, Kołobrzegu i Darłówka
559 dzieci swoich pracowników. Automotive
Lighting i pozostałe spółki Magneti Marelli
zorganizowały dla 52 dzieci kolonie
w Ustroniu Morskim. 53 dzieci pracowników
Teksid Iron wypoczywało w miejscowości
Jantar koło Gdańska, CNH Polska
współfinansowała wy jazd dzieci swoich
pracowników, ale dopłacając rodzicom,
stworzyła szansę miłego spędzenia wakacji,
co się też liczy w sytuacji,
gdy rok szkolny niemal za pasem.

w morzu p∏ywa∏em wiele razy”
– mówi Pawe∏ Niemiec, który na
kolonii jest po raz pierwszy.
„Wspania∏a pogoda, wspaniali ludzie, w ogóle jest tu Êwietnie”
– podsumowa∏a swoje wra˝enia
znad morza kolonistka z ¸az,
Kasia Szczurek.

Darłówek

Darłówek

Łazy

Na biwaku w Kołobrzegu
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Dom
przyszłości
otwiera podwoje
Emanuela Chiappero

W najbliższej przyszłości nasz dom będzie zarządzany i sterowany przez
komputer. Będziemy mieli „inteligentne” pralki i lodówki rozmawiające
między sobą, które w wypadku awarii, same wezwą mechanika. Kolorowy
display i elektroniczne czujniki kontrolować będą stan naszych zapasów.

N

ajwi´ksi potentaci informatyczni: IBM, INTEL i Microsoft, inwestujà miliony
dolarów w urzàdzenia wp∏ywajàce na przytulniejsze i wygodniejsze wn´trza naszych domów. Drzwi otwierajàce si´ na komend´, inteligentny sprz´t AGD sterowany internetowo, e-maile informujàce o przepe∏nionym koszu na Êmieci lub o brakach w lodówce. To tylko niektóre przyk∏ady spodziewanej ewolucji naszych „czterech
kàtów” w dobie powszechnej komputeryzacji i technologii. Marzenie o domu przysz∏oÊci nie jest zarezerwowane wy∏àcznie dla milionerów lub zwariowanych naukowców: za
kilkaset euro ka˝dy b´dzie móg∏ wyposa˝yç mieszkanie w urzàdzenia, które wp∏ynà na
uproszczenie nawet najbardziej skomplikowanych codziennych
czynnoÊci. Firma Smarthome, wyspecjalizowana w bran˝y
„mieszkaƒ inteligentnych”, oferuje szerokà gam´ wyrobów
dostosowanych do wszystkich gustów i kieszeni. Poczàwszy od
automatycznie otwieranych drzwi, pozwalajàcych zwierz´tom
domowym na przechodzenie z jednego pomieszczenia do drugiego, a˝ po skomputeryzowane systemy alarmowe i antyw∏amaniowe. Inna jeszcze firma, Integrated Homes, skupi∏a si´ na zintegrowanych systemach sprz´tu AGD: jeden procesor dba o to, aby
w ka˝dym pomieszczeniu gra∏a inna muzyka, zapewnia w∏aÊciwie
oÊwietlenie oraz sprawdza, czy system alarmowy nie zauwa˝y∏
niczego niepokojàcego. Jeszcze bardziej ambitne sà futurystyczne
projekty wielkich firm informatycznych. IBM oraz Intel, na przyk∏ad, w ramach projektu networked home chcà zrewolucjonizowaç nasze codzienne ˝ycie, wprowadzajàc komputer do ka˝dej
sfery aktywnoÊci cz∏owieka.
Do domu mo˝na si´ dostaç w∏aÊciwie z ka˝dego miejsca, w tym
celu wystarczy w zupe∏noÊci notebook i wejÊcie do internetu.
Ka˝dy ze sprz´tów sygnalizuje w sieci swój aktualny stan: instant
massage informuje o tym, czy woda si´ gotuje lub czy czegoÊ nie
brakuje na liÊcie zakupów. Bill Gates myÊli natomiast o serii
WebTV, ekranach umieszczonych w ka˝dym pokoju, za pomocà
których mo˝na robiç wszystko: s∏uchaç radia, oglàdnàç film na
DVD, serfowaç po internecie oraz sterowaç sprz´tem domowym.
Chcàc, aby system zadzia∏a∏, wystarczy dotknàç w∏aÊciwà ikon´
na ekranie. Ale jeÊli wyjdziemy z domu? Nie ma problemu, wystarczy palmtop, dzia∏ajàcy równoczeÊnie jako telefon komórkowy i notebook, który poinformuje nas
o ka˝dym problemie. Wreszcie system
Hanger House. Zaprojektowany przez
dwóch angielskich architektów, k∏adzie
kres tradycyjnemu poj´ciu mieszkania. Zrobione z prefabrykatów Êciany, wytrzyma∏e sà na wszystkie czynniki, mo˝na je ∏atwo montowaç i rozbieraç. Gdy na przyk∏ad konieczna jest
nag∏a przeprowadzka, dom sk∏ada si´
w paczk´ gotowà do transportu.
sier pień 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Inteligentny
odkurzacz
W ciàgu ostatnich kilku lat nasze domy zape∏ni∏y si´ komputerami, antenami
satelitarnymi i elektronicznymi systemami antyw∏amaniowymi. Teraz nowym
wyzwaniem sta∏a si´ „domotyka”, czyli zintegrowanie wszystkich urzàdzeƒ pracujàcych w naszych mieszkaniach. Obliczono, pewnie dla ˝artu, ˝e urzàdzenia,
którymi dzisiaj dysponuje gospodyni domowa, zast´pujà prac´ 33 s∏u˝àcych.
Technologia, bowiem, przede wszystkim oszcz´dza wysi∏ek i czas. Do tej pory
ka˝de urzàdzenie dzia∏a osobno lub w minimalnej interakcji, jak w systemach
audio-video. Wed∏ug za∏o˝eƒ domotyki urzàdzenia domowe powinny porozumiewaç si´ ze sobà. Kuchnia przysz∏oÊci przypominaç b´dzie wn´trze statku kosmicznego ze Êwiecàcymi kontrolkami i elektronicznymi czujnikami. Sà ju˝
w sprzeda˝y lodówki wyposa˝one w komputer oraz czujniki, które kontaktujà
si´ z przechowywanymi produktami ˝ywnoÊciowymi. Na ekranie pojawia si´ lista przeterminowanych lub brakujàcych produktów. Lodówka mo˝e nawet sugerowaç przepisy kulinarne ze sk∏adników, którymi aktualnie dysponujemy.
W przysz∏oÊci b´dzie automatycznie zamawia∏a z supermarketu brakujàce produkty, które zostanà dostarczone póêniej. Tak, wi´c, w przysz∏oÊci urzàdzenia
domowe b´dà si´ porozumiewaç mi´dzy sobà w sieci. Lodówka przeÊle wiadomoÊci na ekran telewizora, gdy oglàdamy film. Kuchenka mikrofalowa sama zadecyduje o czasie gotowania, sprawdzajàc za pomocà mikrochipu informacje na
opakowaniu wyrobu, równoczeÊnie Êciàgnie z internetu przepis, a potem, jak za
dotkni´ciem ró˝d˝ki, sama si´ wyczyÊci. Bo przecie˝ mo˝e spopieliç brud podwy˝szajàc i zmieniajàc temperatur´. Ale na tym nie koniec. Mo˝emy uruchomiç
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zmywark´ do naczyƒ wysy∏ajàc do niej e-mail lub SMS z telefonu komórkowego. Pralki, coraz szybsze i mniej ha∏aÊliwe, przypomnà zapominalskiej gospodyni o dodaniu p∏ynu zmi´kczajàcego do tkanin. W wypadku awarii,
urzàdzenie samo wezwie mechanika, a wszystko to funkcjonowaç b´dzie
pod czujnym okiem Leonarda, centrali operacyjnej, która skontroluje nawet
nasze wydatki domowe.

Mieszkanie
technologiczne

Otwieranie drzwi gara˝u za pomocà komputera w biurze, sprawdzanie na
odleg∏oÊç tego, co robià dzieci, kupowanie filmu przez internet i znajdowanie go potem w telewizorze domowym, uruchamianie na odleg∏oÊç elektronicznego alarmu w celu unikni´cia domowych k∏opotów. Spokojnie, to nie
fantastyka. Zdaje si´, ˝e epok´ przysz∏oÊciowych wizji mamy ju˝ za sobà.
Dzisiaj technologia gotowa jest na trwa∏e zamieszkaç w naszych domach,
tworzàc z nich przestrzeƒ w pe∏ni zautomatyzowanà, „domotycznà” takà,
o jakiej zawsze marzyliÊmy. Mieszkanie, które wyr´cza nas w ma∏ych codziennych obowiàzkach, oszcz´dzajàc czas i rozpieszczajàc nas troch´. W∏aÊnie te za∏o˝enia przyÊwieca∏y realizacji Internet home. Tak przynajmniej

Niektóre wnętrza
prototypowego mieszkania
technologicznego
zrealizowanego przez Cisco
Systems w Mediolanie,
przy Piazza Diaz.
Obok – sypialnia.
U góry – fragment salonu.
Na sąsiedniej stronie
kuchnia sterowana
komputerowo.
Mieszkanie zostanie
wkrótce wynajęte
za niemałą cenę
30 tysięcy euro
rocznie.

La Presse/Newsmakers/Dan Callister

nazywa swój wynalazek Cisco Systems, firma która wraz z innymi przedsi´biorstwami w∏oskimi, stworzy∏a mieszkanie on-line o powierzchni 200 m.
kw. na czwartym pi´trze domu przy Piazza Diaz 6 w Mediolanie, gdzie ju˝
wkrótce zamieszka pierwsza rodzina. Mieszkaƒcy zap∏acà czynsz w wysokoÊci 30 tysi´cy euro rocznie. Prototypowe mieszkanie Cisco ma du˝à
jadalni´, sypialni´, doskonale wyposa˝onà kuchni´, ∏azienk´, pokój dla
dzieci, studio i gara˝. Dom Êredniego standardu, nic wymuszonego, ˝adna
willa Billa Gates’a. Oprócz tradycyjnych inteligentnych sprz´tów AGD,
takich jak lodówka, kuchenka i pralka pod∏àczone do sieci, skàd czerpià
przepisy i potrzebne rozwiàzania, mieszkanie rozwiàzuje jeszcze wiele problemów ˝ycia codziennego. Przyjrzyjmy si´ kilku przyk∏adom.
Listonosz na przyk∏ad przynosi paczk´ pod nieobecnoÊç w∏aÊciciela
mieszkania. Kiedy s∏ychaç dzwonek, sygna∏ automatycznie dociera do komputera w∏aÊciciela i otwiera si´ ekran video pozwalajàcy na widzenie i rozmow´ z goÊciem. Dzi´ki PC mo˝na otworzyç mu drzwi. Ju˝ nie trzeba
goniç po mieÊcie w poszukiwaniu nie odebranej paczki.

Z biura mo˝na tak˝e sprawdziç, co porabiajà dzieci. Kamera pozwala
na Êledzenie maluchów i upominanie ich, jeÊli zamiast nauki, buszujà po
Internecie, korzystajàc ze sta∏ego po∏àczenie domowego komputera. Ale
funkcjonalne zalety tego systemu nie ograniczajà si´ do czasu nieobecnoÊci
w domu w∏aÊciciela. System pomaga mu i dba o niego w∏aÊnie wtedy, kiedy jest w mieszkaniu. Mo˝na tak go zaprogramowaç, by – zaraz po rannym
przebudzeniu w∏aÊciciela, kiedy jeszcze le˝y zaspany w ∏ó˝ku, automatycznie w∏àczy∏a si´ muzyka klasyczna, zwin´∏y si´ ˝aluzje, podnios∏a si´ temperatura, a nawet w∏àczy∏ si´ ekspres do kawy.
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Mieszkanie
czarodzieja
informatyki

Widok na posiadłość
Billa Gates’a nad
brzegami jeziora
Washington.
Każdy gość rezydencji
rozpoznawany jest
przez specjalne
czujniki,
zapewniające stałą
klimatyzację,
oświetlenie oraz
podkład muzyczny
w zależności
od upodobań.

Dom Billa Gates’a znajduje si´ nad brzegiem
jeziora Washington, w pobli˝u Seatle. Jego
wybudowanie kosztowa∏o oko∏o sto milionów
dolarów (oko∏o 110 milionów euro), w efekcie czego mamy do czynienia z chyba najdalej
posuni´tym przyk∏adem inteligentnej przestrzeni mieszkalnej. Ka˝dy goÊç rezydencji
otrzymuje specjalny klucz elektroniczny stale
okreÊlajàcy po∏o˝enie goÊcia w systemie.
W ten sposób ka˝de pomieszczenie reaguje na
obecnoÊç domowników, wyprzedzajàc ich potrzeby i zachcianki. OÊwietlenie i temperatura
sà tak regulowane, aby stworzyç rodzinny
i komfortowy klimat. Poprzez czujniki zamontowane we wszystkich pokojach, system mo˝e
zapami´tywaç upodobania poszczególnych
goÊci przebywajàcych w rezydencji. Ekrany zamontowane na Êcianach proponujà ró˝nego
typu wystroje lub widoki, zaÊ sprz´t audio
emituj´ ulubionà muzyk´. System komunikacji
tak˝e nale˝y do najbardziej zaawansowanych:
rozmowy sà automatycznie kierowane do aparatu znajdujàcego si´ najbli˝ej adresata.
JeÊli wi´cej osób spotyka si´ w jednym pomieszczeniu, system tworzy mieszank´ stylów,
zadowalajàcych gusty wszystkich. W domu znajduje si´ tak˝e niewielka sala projekcyjna na dwadzieÊcia osób, wyposa˝ona w ekran telewizyjny.
W pobli˝u mieÊci si´ tak˝e kilka biur oraz sala komputerowa. Pod∏ogi oraz
droga dojazdowa sà ogrzewane tak, aby zapewniç maksymalny komfort
wewnàtrz i nie pozwoliç na gromadzenie si´ lodu podczas
zimy. Kiedy spadnie Ênieg, nie trzeba si´ martwiç
odÊnie˝aniem! Wszystko to mo˝liwe jest dzi´ki kilometrowej
sieci kabli, po∏àczonych do
kilku serwerów (Windows
NT oczywiÊcie!) i kilku PC
z urzàdzeniami peryferyjnymi oraz systemami komunikacji. Inne szczegó∏y domostwa Billa Gates’a utrzymywane sà w tajemnicy:
zw∏aszcza te, które dotyczà
systemów zabezpieczenia.

Ekonomia

Aleksander Surdej

Gospodarka:
do usług
G

dy u˝ywamy terminu struktura gospodarki, mamy na
myÊli przede wszystkim
proporcje zatrudnionych w jej poszczególnych dzia∏ach. I tak kraj rolniczy to kraj, w którym przewa˝ajàca cz´Êç pracujàcej ludnoÊci jest zatrudniona w rolnictwie. Kraj znajdujàcy si´ na etapie uprzemys∏owienia, to kraj, w którym wzrasta liczba zatrudnionych w przemyÊle przetwórczym i wydobywczym, a paƒstwo epoki gospodarki us∏ug, to
paƒstwo, w którym wi´kszoÊç obywateli pracuje w sektorze szeroko
rozumianych us∏ug. Im kraj bogatszy, tym mniejsze zatrudnienie
w rolnictwie, a wi´ksze w us∏ugach.
W tej wizji zmian zatrudnienie
w przemyÊle przejÊciowo roÊnie,
przejmujàc pracowników „uwalnianych” przez rolnictwo, aby potem
maleç, przekazujàc zb´dnych pracowników do sfery us∏ug.
Kraje Europy Zachodniej dosz∏y
do obecnej struktury gospodarczej
(rolnictwo zatrudnia od 2 do 5 procent pracowników, przemys∏ od 20
do 25 procent, a us∏ugi pozosta∏à
cz´Êç si∏y roboczej), w wyniku
30-50 letnich przemian, których
roz∏o˝enie w czasie zmniejszy∏o
koszty i napi´cia spo∏eczne im towarzyszàce. JeÊli wi´c nasz kraj chce
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zmniejszyç zatrudnienie w rolnictwie z 27 do 5-7 procent w ciàgu
jednego pokolenia, cel ten nale˝y
uznaç za bardzo ambitny.
Post´p technologiczny sprawia, ˝e
kraj taki jak Polska, nie mo˝e liczyç
na to, i˝ nadwy˝ka si∏y roboczej
„uwalniana” z rolnictwa, zostanie
przej´ta przez przemys∏. Zatrudnienie w przemyÊle nie roÊnie, gdy˝ coraz mniejsza liczba ludzi jest w stanie wyprodukowaç coraz wi´cej
dóbr przemys∏owych. Kolosalny
wzrost wydajnoÊci pracy w przemyÊle samochodowym jest tego dobitnym przyk∏adem. Dzisiaj dla wyprodukowania 100 tysi´cy samochodów wystarczy 4-5 razy mniej
pracowników ni˝ 30 lat temu. Polska i inne kraje unowoczeÊniajàce
rolnictwo, muszà byç przygotowane
na to, ˝e przeznaczeniem mieszkaƒców wsi nie znajdujàcych zatrudnienia w rolnictwie, mo˝e byç tylko
sfera us∏ug!
Akceptujàc takà koniecznoÊç trzeba pami´taç, ˝e us∏ugi sà bardzo wewn´trznie zró˝nicowanym sektorem gospodarki. Najcz´Êciej dzielone sà na biznesowe (projektowanie,
konsulting, finanse czy ubezpieczenia); socjalne (opieka nad dzieçmi,
ludêmi starymi czy osobami o fizycznie upoÊledzonymi); oraz us∏ugi

personalne (fryzjerstwo, gastronomia czy turystyka). Nieodzownà ich
cechà jest to, ˝e wydajnoÊç, mierzona liczbà obs∏ugiwanych osób, jest
na ogó∏ w konflikcie z jakoÊcià. JeÊli
masa˝ysta przyspiesza swojà prac´
usi∏ujàc obs∏u˝yç w ciàgu godziny
nie trzy, lecz pi´ç osób, to najcz´Êciej maleje zadowolenie jego klientów. Tego samego nie mo˝na natomiast powiedzieç o produkcji dóbr
przemys∏owych, gdzie na ogó∏ mo˝na zwi´kszyç wydajnoÊç bez
uszczerbku dla jakoÊci.

Hipoteza o naturalnej granicy
wzrostu wydajnoÊci pracy w us∏ugach pos∏u˝y∏a amerykaƒskiemu
ekonomiÊci Williamowi Baumolowi do sformu∏owania w koƒcu lat
60-tych prognozy, zgodnie z którà
us∏ugi b´dà dziedzinà niskich p∏ac,
nieformalnego zatrudnienia i szarej strefy gospodarczej. Mia∏ na
myÊli oczywiÊcie us∏ugi socjalne
i personalne, w których zatrudniona jest przewa˝ajàca cz´Êç pracujàcych w us∏ugach, a nie przewidzia∏

rozkwitu us∏ug biznesowych, nap´dzanych post´pem technologii komunikacyjnych i informacyjnych
oraz nowymi tendencjami w strategiach zarzàdzania przedsi´biorstwami, których przyk∏adem jest
zlecanie na zewnàtrz us∏ug wykonywanych wczeÊniej w ramach
przedsi´biorstwa.
Niskie p∏ace w us∏ugach socjalnych i personalnych wynikajà
w du˝ej mierze z ∏atwoÊci zast´powania ich zakupu na rynku przez
prac´ domowà i prac´ „na czarno”.

Tam, gdzie nie istnieje rozbudowana sieç ˝∏obków, przedszkoli i domów opieki spo∏ecznej, pojawia si´
popyt na indywidualne us∏ugi tego
typu ze strony gospodarstw domowych niezale˝nie od stopnia ich zamo˝noÊci. JeÊli pracownik Êwiadczàcy takie us∏ugi mia∏by zostaç zatrudniony legalnie, koniecznoÊç zap∏acenia sk∏adki na ubezpieczenia
spo∏eczne i wielkoÊç p∏aconego
przezeƒ podatku dochodowego,
uniemo˝liwi∏aby dost´p do tego typu us∏ug wi´kszoÊci rodzin. Korzystne staje si´ zatrudnienie „na
czarno”, a jeszcze bardziej korzystne jest zatrudnienie pracujàcego
„na czarno”, wykszta∏conego, pochodzàcego z biednego kraju, imigranta.
Tradycyjnie uznawano us∏ugi za
sektor dzia∏alnoÊci gospodarczej
prowadzonej na lokalnà, a co najwy˝ej regionalnà skal´. Us∏ugi mia∏y wi´c byç dziedzinà chronionà
przed konkurencjà zagranicznà
przez to, ˝e musia∏y byç Êwiadczone
na miejscu. W dalszym ciàgu fryzjer
z Krakowa nie konkuruje z fryzjerem z Pary˝a, gdy˝ Francuz, chcàcy
skorzystaç z jego równie dobrych,
lecz taƒszych us∏ug, musia∏by przyjechaç do Krakowa, a koszt przejazdu zniweczy∏by op∏acalnoÊç strzy˝enia.
To, co pozosta∏o prawdà w odniesieniu do us∏ug fryzjerskich czy
gastronomii, nie jest ju˝ jednak
prawdziwe w odniesieniu do wielu
innych us∏ug. Rewolucja w zakresie
technologii komunikacyjnych sprawia, ˝e mo˝emy studiowaç na dobrej zagranicznej uczelni korzystajàc z jej oferty „edukacji na dystans”
– za pomocà internetu i technologii
dwustronnej komunikacji, ˝e mo˝emy konsultowaç si´ z lekarzem
przebywajàcym tysiàce kilometrów

od nas, poddajàc si´ ogl´dzinom
w laboratorium umo˝liwiajàcym
mu otrzymywanie obrazu naszych
organów i tkanek w czasie rzeczywistym, ˝e mo˝emy skorzystaç
z doradztwa finansowego dowolnych instytucji na ca∏ym Êwiecie
oraz mo˝emy za granicà zamówiç,
dostosowany do naszych potrzeb,
program komputerowy.
Gospodarka us∏ug pojawi∏a si´
wraz z nasyceniem potrzeb konsumenta. W wysokorozwini´tych gospodarczo krajach Zachodu, wydaje on na ˝ywnoÊç 15-18 procent
swojego dochodu, 30-40 procent
na produkty przemys∏owe, a pozosta∏à cz´Êç dochodu na us∏ugi rozmaitego typu. Wydatki na ˝ywnoÊç
ustabilizowa∏y si´ na tym poziomie
wiele lat temu, a popyt gospodarstw domowych na wyroby przemys∏owe nap´dzany jest bardziej
przez mod´ i „technologiczne starzenie si´” produktów ni˝ przez
niezaspokojone potrzeby, wynikajàce z braku produktów przemys∏owych. W tej sytuacji przysz∏oÊcià
wspó∏czesnych gospodarek nie mo˝e nie byç gospodarka us∏ug.
Poza ekranowà rzeczywistoÊcià
Êwiata zdominowanego przez maklerów, brokerów i innych poÊredników finansowych o wysokich,
a nieraz niebotycznych zarobkach,
gospodarka us∏ug jest gospodarkà
tworzàcà bardzo wiele spo∏ecznie
niezb´dnych, wa˝nych dla jakoÊci
naszego ˝ycia, lecz niestety êle
op∏acanych miejsc pracy. Nie dzieje
si´ nic z∏ego, jeÊli w fast foodach
pracuje m∏odzie˝ w przerwie mi´dzy jednym a drugim okresem nauki. Praca taka staje si´ dramatem,
jeÊli ma byç podstawà ekonomicznej samodzielnoÊci czy decyzji o za∏o˝eniu rodziny. TanioÊç us∏ug, to
cz´sto bieda us∏ugodawców.
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Kino w domu

Joanna Polak

Ucieczka
od kina akcji
P

omimo urlopów, nie powinniÊmy rezygnowaç z dobrego
kina. Wybór na rynku video
i dvd jest tak du˝y, ˝e mo˝na si´gnàç
po film dostosowany do nastroju. Na
poczàtek wyÊmienity obraz azjatyckiego re˝ysera Anga Lee „Rozwa˝na
i romantyczna”. Film, na podstawie
powieÊci angielskiej pisarki Jane Austen, odniós∏ olbrzymi sukces, zdoby∏ kilka Oskarów, zresztà ca∏kowicie zas∏u˝enie. Jest to nie tylko zas∏ugà lekko i z wdzi´kiem skonstruowanego scenariusza, ale przede wszystkim aktorstwa. Emma Thompson,
Kate Winslet stworzy∏y niezapomniane role. Ang Lee zapoczàtkowa∏
seri´ ekranizacji XIX w. powieÊci,
które do teraz prze˝ywajà prawdziwy renesans.
JeÊli mowa o tendencjach i trendach w Êwiatowym kinie, nie mo˝na
nie wspomnieç o aktywnej twórczoÊci hiszpaƒskoj´zycznej. Almodovar
to ju˝ klasyka, ale wiele do powiedzenia majà tak˝e artyÊci meksykaƒI twoją matkę też

scy. Godnym polecenia obrazem jest
„I twojà matk´ te˝” Alfonso Cuarona. Historia dojrzewania dwojga lekkomyÊlnych nastolatków zosta∏a ju˝
doceniona przez krytyk´ (kilka nagród na mi´dzynarodowych festiwalach). Film zaczyna si´ w konwencji
prawie komediowej, jednak rozwini´cie i koniec Êcierajà uÊmiech
z twarzy. Nagle okazuje si´, ˝e beztroskie ˝ycie bohaterów pe∏ne jest
hipokryzji i zak∏amania. Czy jednak
ujawnienie skrywanych pragnieƒ
i sekretów wyjdzie ch∏opcom na dobre? Warto przekonaç si´ samemu.
Jako „zawsze na czasie” okreÊla si´
twórczoÊç Spike’a Lee. JeÊli jednak
jest ktoÊ, dla kogo tematyka i sposób
realizacji tego re˝ysera sà zbyt hermetyczne, powinien obejrzeç „Mordercze lato”. Film nie porusza tematów rasowych, ale jàtrzy inne problemy spo∏eczne. Panorama barwnego, ale tracàcego ˝ycie na nieistotne
zaj´cia Êrodowiska to prawie dokument socjologiczny. Jak zwykle pojawia si´ problem nietolerancji i nieprzystosowania, Êwietnie pokazano
równie˝ elementy psychozy, jaka towarzyszy poszukiwaniom seryjnego
mordercy – Sama. Spike Lee zadaje
mnóstwo pytaƒ: co jest w ˝yciu sprawà najwa˝niejszà i jak wybraç priorytety, ˝eby nikogo nie zraniç.

Premiery
„Ciemność” zapowiada się na najlepszy horror ostatnich lat. Znany motyw
– nawiedzony dom, który kry je w swoich murach przerażającą historię.
Rodzina, która wprowadza się do niego, wkrótce zaczyna tego żałować.
Reż.: Jaume Balaguero, wyst.: Anna
Paquin, Lena Olin.
Ciemność

„Po tamtej stronie łóżka” to opowieść
o specyficznym trójkącie: ona, on i ich
przy jaciel. Jak można się domyślić,
taka sytuacja rodzi wiele nieporozumień. Każde z bohaterów myśli, że
kontroluje sytuację. Pozornie. Reż.:
Emilio Mar tinez Lazaro, wyst.: Ernesto Alterio, Paz Vega, Natalia Verbeke.
„Pierwsza strona” – przed kilkoma
miesiącami Stanami Zjednoczonymi
wstrząsnęła afera „plagiatorska”.
Młody, zdolny dziennikarz okazuje się
hochsztaplerem, który podpisuje cudze teksty własnym nazwiskiem. Z tej
historii powstał film. Reż.: Billy Ray,
wyst.: Haydan Christiansen, Rosario
Dawson.

Książki

Joanna Polak

Dodatek
,
do udanego urlopu
„Królowa Po∏udnia” to jedna
z najzr´czniej napisanych powieÊci
sensacyjnych ostatnich lat. Pisarza
znamy przede wszystkim jako autora
„Klubu Dumas” – pierwowzoru filmu „Dziewiàte wrota” Romana Polaƒskiego. Wszystkie jego ksià˝ki
charakteryzujà si´ oryginalnym,
Êwie˝ym stylem i ciekawym sposobem narracji. „Królowa Po∏udnia” to
historia Teresy Mendozy – ubogiej
Meksykanki,
która
dzi´ki przebieg∏oÊci
wspina si´ na najwy˝sze szczeble przest´pczej kariery. Urodzona
w patologicznej rodzinie, za wszelkà cen´
chce zmieniç swoje ˝ycie i udaje jej si´ to,
a rzeczà dyskusyjnà jest, czy owa
zmiana si´ op∏aca. PowieÊç czyta si´
jednym tchem, akcja jest tak dynamiczna (a przy tym nie pozbawiona
∏adunku g∏´bszych emocji), ˝e ci´˝ko
si´ oderwaç od lektury. Stàd przestroga: nie wolno zaczynaç „Królowej Po∏udnia”, jeÊli nie ma si´ dostatecznej iloÊci wolnego czasu. Inaczej
kilka godzin przeznaczonych na wype∏nianie wszelakich obowiàzków,
trzeba b´dzie spisaç na straty. Warto!
Arturo Perez – Reverte: Królowa
Po∏udnia. Muza. Warszawa 2003.

Kilka lat temu (po sukcesie „Buena Vista Social Club”) Kuba sta∏a
si´ jednym z najmodniejszych miejsc
i tematów. Powsta∏o mnóstwo filmów, wydano mnóstwo p∏yt. Owo
zainteresowanie trwa i jest z pewnoÊcià zas∏u˝one. Dope∏nieniem naszej
ciekawoÊci mo˝e staç si´ ksià˝ka
„Opowiedz mi o Kubie”. Diaz to rodowity Kubaƒczyk, który opuÊci∏
wysp´ ze wzgl´dów politycznych,
a od momentu banicji sta∏ si´ or´downikiem rodzimej kultury i zwyk∏ych ludzi, których za sobà pozostawi∏. Jego powieÊç to historia kubaƒskiego stomatologa, który finalnie
„làduje” w Miami. Tam przyjmuje
go brat, z wykszta∏cenia adwokat,
który w Stanach pracuje jako klaun.
Narracja nasycona jest ironià i groteskà. Tragikomiczne perypetie Stalina
(bo takie imi´ nosi bohater)
chyba niewiele odbiegajà
od hipotetycznej rzeczywistoÊci – w socjalistycznej
dyktaturze wszystko mo˝e
si´ zdarzyç. DentyÊci zarabiajà mniej,
ni˝ robotnicy (którzy dorabiajà na
czarnym rynku), a porzàdne obywatelki dorabiajà sobie sprzedajàc si´
amerykaƒskim turystom.
Jesus Diaz: Opowiedz mi o Kubie.
Znak. Kraków 2003.

„Niania w Nowym Jorku” to kolejna ksià˝ka o tematyce kobiecej,
choç nie do koƒca. Jest to bowiem
uniwersalna, zjadliwa satyra na hipokryzj´ i zak∏amanie amerykaƒskich
elit. Dwudziestokilkuletnia Nanny zaczyna prac´ jako
opiekunka czteroletniego Grayera.
Rodzina
chlebodawców nie jest jednak ostojà cnót, ale
bandà zak∏amanych
pozerów. Paƒstwo X k∏ócà si´, ulegajà absurdalnym modom i przywiàzujà nadmiernà wag´ do pozorów. Autorki same przez kilka lat pracowa∏y
jako nianie, z pewnoÊcià spotyka∏y
na swojej drodze wiele podobnych modeli rodziców.
Ksià˝ka nie jest jedynie pretekstem do opowiedzenia
przeÊmiesznych zdarzeƒ, które spotykajà Nanny, zmusza
tak˝e do refleksji nad nieprzemijajàcymi wartoÊciami.
Bohaterka, osoba m∏oda, wydaje si´
bardziej dojrza∏a od swoich pracodawców, daje te˝ swemu podopiecznemu du˝o wi´cej uczucia.
Nicola Kraus i Emma Mc Laughlin:
Niania w Nowym Jorku. Znak.
Kraków 2003.
sier pień 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Podróże

tekst i zdjęcia: Elżbieta i Andrzej Lisowscy

Orient
w pigułce
W

Królestwie Tajlandii –
zwanej kiedyÊ Syjamem –
mo˝na uczestniczyç w safari na s∏oniach, pop∏ynàç ∏odzià na
wysp´ Jamesa Bonda, nurkowaç
w okolicach bajkowej rafy koralowej, zobaczyç replik´ s∏ynnego mostu na rzece Kwai, spróbowaç zupy
z krokodyla, pomieszkaç w 150-letnim domku z drzewa tekowego...
I nade wszystko cieszyç si´ na ka˝dym kroku ˝yczliwoÊcià, tolerancjà
i niewymuszonymi uÊmiechami
potomków mieszkaƒców dawnego
Syjamu.
Bhumipol Adulyadej zasiada na
tronie – jako Rama IX – ju˝ od ponad pó∏ wieku cieszy si´ wÊród poddanych autentycznym szacunkiem.
Doceniajà jego rol´ w ˝yciu religijnym i skutecznoÊç w dzia∏alnoÊci
charytatywnej. Sà dumni, ˝e ich
w∏adca nie tylko jest autorem muzyki do hymnu narodowego, ale i znakomitym saksofonistà, kompozytorem muzyki jazzowej. Królewska
muzyka rozbrzmiewa w letnim pa∏acu w∏adcy ko∏o Ayuthaji a w ka˝dym
sklepie muzycznym mo˝na dostaç
CD z nieco swingujàcymi melodiami
Ramy IX. Król lubi tak˝e fotografowaç i w ten sposób dokumentuje oficjalne podró˝e po swoim kraju.
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Wa˝na jest tak˝e religia, dominujàcy tutaj buddyzm. Âwiàtynie sà miejscem modlitwy, lecz jednoczeÊnie
pe∏nià rol´ edukacyjnà. To na ich terenie dzia∏ajà szko∏y podstawowe.
Tutaj sk∏ada si´ te˝ ofiary majàce
pomóc w osiàgni´ciu konkretnych
celów. Nasza przewodniczka zanim
zdoby∏a t´ intratnà prac´, w swojej
Êwiàtyni z∏o˝y∏a w ofierze m. in. kilkadziesiàt jaj...
Na jednym z targów na wodzie
mo˝na poczuç si´ jak w Wenecji
Wschodu. Robiç zakupy w p∏ywajàcych kramikach z wyszukanymi
przyprawami i kwiatami a nawet
jeÊç w restauracyjkach na ∏ódkach.
W kompleksie Wat Chedi Klang,
w Samut Prakan – miasteczku oddalonym tylko 15 km od Bangkoku,
mo˝na zrobiç sobie zdj´cie trzymajàc za ogony dwa bengalskie tygrysy
i w ma∏ej restauracyjce spróbowaç
zupy z krokodyla. Najwi´kszà
atrakcjà kompleksu jest jednak nie
majàca sobie równej farma krokodyli (ponad 30 tys.). Co godzin´,
a po po∏udniu co dwie, odbywajà
si´ pokazy tresury krokodyli, ale
wi´cej emocji zapewnia spacer po
chwiejnych drewnianych pomostach pod którymi wylegujà si´ lub
p∏ywajà te gady.

Tajowie z Phuketu – najwi´kszej
wyspy Tajlandii, per∏y Morza Andamaƒskiego – wierzà, ˝e w Zatoce Kamala jest królestwo ukryte g∏´boko
pod falami Morza Andamaƒskiego.
˚yjà tam ludzie pi´kni i szcz´Êliwi
a ich w∏adca jeêdzi na Niebiaƒskim
S∏oniu. Podobno czasem, o zachodzie s∏oƒca, mityczne królestwo wynurza si´ z morza... Nieprzypadkowo wi´c blisko pla˝y Zatoki Kamala
zbudowano niedawno ogromnà wiosk´ tajskà „FantaSea”, która szybko
sta∏a si´ najwi´kszà i najbardziej
baÊniowà atrakcjà wyspy Phuket.

To spotkanie z architekturà Tajlandii w pigu∏ce. Sercem ca∏ego za∏o˝enia parkowo – architektonicznego
jest Pa∏ac S∏onia, którego fasada jest
rekonstrukcjà królewskiego pa∏acu
Sukhotai. W klimatyzowanym
ogromnym wn´trzu jest scena i widownia na 3 tysiàce miejsc. W∏aÊnie
tutaj odbywa si´ co wieczór prawie
dwugodzinne show „Fantasy of
Kingdom”. Jest w nim coÊ z kiczu,
Disneylandu i psychodelicznego nastroju Las Vegas. Mity Wschodu zderzajà si´ z naszà kulturà pop. Spektakl sk∏ada si´ z dziewi´ciu cz´Êci –
scen z historii i mitologii Tajlandii.
W scenach zbiorowych mo˝na zobaczyç naraz na scenie 500 aktorów
i tancerzy, ponad 20 s∏oni, mnóstwo
ptactwa oraz szeÊç bengalskich
tygrysów...

wioski, przy barkach, na których zorganizowano hotele dla turystów.
Mieszkaƒcy ˝yjà w typowych domkach na palach. Ich codzienne ˝ycie
splot∏o si´ z ˝yciem turystów. Otworzyli dla nich kramiki z tajskimi tekstyliami czy z ceramicznymi wyrobami z pobliskiej Birmy. Wo˝à za drobnà op∏atà przybyszów na s∏oniach
i ∏ódkami, a wieczorem, na barkach,
urzàdzajà barwne przedstawienia,
przybli˝ajàc innym Êwiat swoich wierzeƒ i baÊni. Nocà, w g´stwinie drzew
kokosowych i bambusowych, prym
wiodà cykady. Ale tak g∏oÊne, ˝e trudno uwierzyç, ˝e ktoÊ nie odtwarza ich
muzyki z taÊmy. Chwil´ póêniej s∏ychaç dêwi´ki instrumentu przypominajàcego nasz ksylofon. Muzyka dobiega z werandy trzcinowego domku.
Troch´ dalej oka˝e si´, ˝e trwa

Za nami Kantchaburi i oblegany
t∏umnie s∏ynny – zrekonstruowany –
most na rzece Kwai. Do schowanej
w d˝ungli, w sàsiedztwie birmaƒskiej
granicy, wioski plemienia Mon p∏yniemy w gór´ rzeki Kwai szybkimi
i zwrotnymi ∏odziami motorowymi.
Cumujemy w sàsiedztwie „naszej”

swoista muzyczna rozmowa sàsiadów,
których dzieli kilkaset metrów. KtoÊ
inny odpowiada dêwi´kami z takiego
samego instrumentu. A w tle niczym
orkiestra – cykady...
Tajska kuchnia znacznie ró˝ni si´
od chiƒskiej czy indyjskiej. Dla
poczàtkujàcego smakosza tajskich

przysmaków nie ma chyba lepszego
miejsca w Bangkoku ni˝ restauracja
na piàtym pi´trze w Mahabookrong
Shoping Center. Wybór jest ogromny
i widaç co si´ zamawia! Najpierw
w kasie zmieniamy pieniàdze na kupony o ró˝nej wartoÊci. A potem ruszamy na ∏owy. Jest tu kilkadziesiàt
stanowisk z najró˝niejszymi tajskimi
(a tak˝e japoƒskimi i koreaƒskimi)
specja∏ami. Wszystkie produkty sà
Êwie˝e, doskonale przyrzàdzone i pochodzà od sta∏ych dostawców.
Rzàd stara si´ pokazaç, ˝e kraj jest
bezpieczny dla turystów. Gwarantuje
(do koƒca wrzeÊnia br.) zwrot kosztów leczenia w razie zaka˝enia SARS.
Narodowe linie lotnicze – Thai Airways – rozlosujà ponad 20 tys. bezp∏atnych biletów wÊród osób, które
na ich pok∏adach przylecà (od 22
czerwca, do koƒca wrzeÊnia br.) do
Tajlandii. Nie ma tutaj paniki i oznak
zagro˝enia, chocia˝ na wszelki wypadek odka˝ane sà dyskretnie lotniska
i samoloty, a na niektórych zagro˝onych kierunkach dotàd nie wznowiono po∏àczeƒ. Kontrolowany jest tak˝e szczególnie nap∏yw przybyszów
z sàsiednich krajów, gdzie naprawd´
by∏y powody do niepokoju. Maski
noszà tradycyjnie tylko policjanci
i kierowcy tuk-tuków, chroniàcy si´
w ten sposób przed smogiem prawie
pi´tnastomilionowego Bangkoku. Sà
takie miejsca – jak wyspa Phuket –
gdzie jest dwa razy mniej turystów,
ni˝ w tym samym czasie rok temu.
Ale ju˝ na Ko Samui prawie nie odnotowano spadku goÊci, a ˝ycie na tej
kameralnej wysepce t´tni jak w czasie
letniego szczytu na Ibizie – b∏yskotce
hiszpaƒskich Balearów.
Królestwo Tajlandii wcià˝ kusi
egzotykà i kolorytem znanym z ksià˝ek Conrada, oferujàc turystom
pierwsze spotkanie ze Êwiatem tropików, Azji, Orientu.
sier pień 2002 f i a t wo kó ł n a s
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Osobliwości

Jerzy Bąk, rys. Janusz Stefaniak

Chirurgia
wyobraźni
O

niezwykle pozytywnym znaczeniu afirmacji i wizualizacji medycznych wspominajà
wszyscy najznakomitsi lekarze zajmujàcy si´ medycynà psychosomatycznà
(w USA – Carl Simonton, Larry Dossey, Berne Siegel, a w Polsce – Mariusz Wirga, Andrzej Brodziak, Bo˝ena Figarska) uwa˝ajàc je za doskona∏y Êrodek uzupe∏nienia tego, co oferujà nowoczesne techniki medyczne.
Wed∏ug Jose Silvy sam fakt skierowania swoich myÊli na proces zdrowienia i odwrócenia uwagi od choroby,
wzmacnia uk∏ad odpornoÊciowy i daje pacjentowi lepsze rokowania. Ma
to swoje uzasadnienie w badaniach
nad fizjologià cz∏owieka. P∏aty czo∏owe kory mózgowej majà wiele po∏àczeƒ z uk∏adem limbicznym, który
jest uwa˝any za „siedlisko emocji”.
Pod wp∏ywem pozytywnych afirmacji, wizualizacji czy autosugestii, nast´puje ich aktywacja. Materialnym
zaÊ noÊnikiem emocji, sà neuropeptydy, których wydzielanie przez uk∏ad
limbiczny towarzyszy ka˝demu naszemu nastrojowi. Regulujà one aktywnoÊç uk∏adu odpornoÊciowego.
Mówiàc proÊciej – pozytywne myÊli
stwarzajà warunki do powstania pozytywnych emocji, które przy pomocy neuropeptydów wp∏ywajà na aktywnoÊç komórek uk∏adu immunolo56

gicznego. Pozytywne dzia∏anie afirmacji i wizualizacji polega na zwróceniu uwagi pacjenta na zdrowienie
a nie na chorowanie, co ma wzmocniç jego uk∏ad odpornoÊciowy. Jose
Silva stwierdzi∏, ˝e „przypadki majà
tendencj´ do kierowania si´ w stron´
naszych dominujàcych myÊli”. Je˝eli
wi´c umys∏ skierowany jest w stron´
myÊli o wyzdrowieniu – daje to pacjentowi, który je kontroluje, o wiele
wi´ksze szanse w porównaniu z pacjentem koncentrujàcym si´ na strachu przed swojà chorobà, l´ku przed
Êmiercià, l´ku przed cierpieniami.

Afirmacje zdrowia – czyli zestaw
pozytywnych stwierdzeƒ – powinny
byç stosunkowo krótkie i sformu∏owane w czasie teraêniejszym. Mogà
dotyczyç konkretnych dolegliwoÊci,
których pragniemy si´ pozbyç lub
ogólnej poprawy zdrowia. Bardzo
pomocne dla naszego zdrowia i samopoczucia jest powtarzanie codziennie, z du˝ym przekonaniem,
trzech podstawowych afirmacji:
„Ka˝dego dnia i pod ka˝dym wzgl´dem czuj´ si´ coraz lepiej, lepiej i lepiej”, „Mój system odpornoÊciowy
jest w doskona∏ym zdrowiu i doskonale funkcjonuje” oraz „Moje cia∏o
i umys∏ sà w doskona∏ym zdrowiu”.
Wizualizacje wewnàtrz siebie sà
jednym z najpopularniejszych sposobów wykorzystania wizualizacji medycznych. Polega on na wyobra˝eniu
sobie chorego organu i „naprawianiu” go przy u˝yciu symboli, wyobra˝ajàc sobie na koniec ten organ
w doskona∏ym stanie, a ca∏y swój organizm w doskona∏ym zdrowiu. Co
to sà za symbole? W ksià˝kach Carla
Simontona („Tryumf ˝ycia”, „Powrót
do zdrowia”) czy Bernie Siegel’a („Mi∏oÊç, medycyna i cuda”),
oraz w opisach wielu innych lekarzy
podawane sà na ogó∏ przyk∏ady pacjentów, którzy walczà z rakiem.
Chorzy wyobra˝ali sobie swoje

komórki rakowe w postaci s∏abych,
∏atwych do zniszczenia tworków.
Swój uk∏ad odpornoÊciowy zaÊ
przedstawiali sobie w postaci agresywnych bia∏ych cia∏ek krwi, które
mogà przybraç w wyobraêni postaç
np. bia∏ych rekinów, bia∏ych ˝o∏nierzyków czy te˝ bia∏ych „pacmanów”
z gry komputerowej „po˝erajàcych”
komórki rakowe. Ale najlepszym
doradcà podpowiadajàcym, co trzeba sobie wyobra˝aç, jest w∏asna intuicja i twórcza fantazja.
Wizualizacja na zewnàtrz siebie
polecana jest dla osób majàcych
trudnoÊci z wizualizacjà wewn´trznà
organów, które majà „naprawiaç”,
ale dominuje u nich czuciowy lub
s∏uchowy systemem odczuwania swoich zewn´trznych zmys∏ów. Dla takich osób wyobra˝enie sobie lub za∏o˝enie, ˝e
majà przed sobà obraz drugiego siebie, naprawianie chorych organów przychodzi
o wiele ∏atwiej. W ten sposób czujà, ˝e coÊ robià,
chocia˝ tego nie widzà.
Nie widzà one wewn´trznie,
ale mogà wyobraziç sobie, ˝e wyciàgajà na zewnàtrz np. swojà trzustk´, poddajà jà praniu i wybielaniu
w pralce, aby usunàç czarne plamki

symbolizujàce cukrzyc´, obserwujàc
z uwagà jak przebiega ca∏y proces.
Potem wyjmujà trzustk´ z pralki i na
wszelki wypadek czyszczà jà jeszcze
raz specjalnym bia∏ym proszkiem.
Nast´pnie wywracajà trzustk´ na
drugà stron´ i starajà si´ uaktywniç
wszystkie komórki produkujàce insulin´ za pomocà kropel o konsystencji miodu o symbolicznej nazwie
np. Insulinol. Tak pi´knie wybielona
i wyczyszczona trzustka wk∏adana
jest na swoje miejsce, a osoba wykonujàca na sobie ten „wizualizacyjny” zabieg wyobra˝a jà

sobie w doskona∏ym stanie, a siebie
w doskona∏ym zdrowiu. Sugeruje si´
te˝, aby fizycznie manewrowaç r´ko-

ma, tak jakby rzeczywiÊcie wykonywane by∏y wyobra˝ane czynnoÊci.
Pomaga to w czuciowym odbiorze
wra˝eƒ i daje pe∏niejszà subiektywnà
reprezentacj´ odczuwanych obrazów
zmys∏owych.
Z badaƒ dra Rundolpha Byrda wynika, ˝e modlitwa – albo inaczej mówiàc – przesy∏anie pozytywnych myÊli, intencji i obrazów umys∏owych
w kierunku chorego organizmu za
poÊrednictwem Boga, mo˝e mieç
znaczàcy i wymierzalny wp∏yw na
zdrowie. Wielu lekarzy zajmujàcych
si´ medycynà psychosomatycznà
uwa˝a, ˝e modlitwa stanowi niezwykle wa˝ny element tzw. „medycyny duchowej”, element wiary i nadziei na wyzdrowienie
oraz element odwo∏ania si´ do
si∏y znajdujàcej si´ poza naszà
pow∏okà cielesnà. Wed∏ug dra
Larry Dossey’a – który uwa˝any
jest za jednego z najznakomitszych przedstawicieli medycyny
psychosomatycznej w Stanach
Zjednoczonych – dopiero do∏àczenie modlitwy do procesu
leczenia fizycznego (które oferujà wspó∏czesne techniki medyczne)
oraz do wizualizacji medycznych
(wp∏yw umys∏u na cia∏o) dope∏nia
poj´cie medycyna holistyczna.

SPRZEDA˚ SPECJALNA
DLA PRACOWNIKÓW I DOSTAWCÓW

SPRAWDè SWOJÑ CEN¢
•SAMOCHODY
NOWE I U˚YWANE
•SERWIS
•NAPRAWY
POWYPADKOWE
•UBEZPIECZENIA
•STACJA KONTROLI
POJAZDÓW

prefix

Ceny

150
150
150
150

6,0
6,0
6,0
6,0

cena (pln)

1108/54
1108/54
1108/54
1108/54

nadwozie

prędkość
maksymalna
km/h

187.143.1
187.243.1
187.741.1
187.244.1

CENA
zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

Actual
Active
ACTIVE BRUSH
DYNAMIC

kod

SEICENTO

CHARAKTERYSTYKA

3- drzwiowy
3- drzwiowy
3- drzwiowy
3- drzwiowy

21.960,00
24.210,00
24.210,00
26.010,00

09 - ABS zł 1.890,00 • 025 - Klimatyzacja zł 3.150,00 • 028 - Elektr. podnośnik szyb zł 405,00 • 030 - Przyciemniane szyby aterm. zł
270,00 • 082 - Przyst. pod radio zł 135,00 • 097 - Lampy p. mgielne zł 450,00 • 108 - Felgi alum. zł 1.125,00 •112 - Wpomaganie
elektryczne kierownicy zł 1440 • 174 - Szyby boczne odchyl. zł 180,00 • 195 - Siedz. tylne dzielone zł 360,00 • 197 - Fartuchy p. błotne
kół tyln. zł 45,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 923 • 213 - Autoalarm zł 900,00 • 228 - Elektr. blokada drzwi zł 315,00 • 313 - Autoradio
zł 1.170,00 • 380 - Dach otwierany ręcznie zł 882,00 • 399 - Dach otwierany elektr. - długi zł 1.890,00 • 431 - Koła ze stopu + opony
poszerzone zł 1.305,00 • 457- Zderzaki w kolorze nadwozia zł 450,00 •500 - Poduszka powietrzna kierowcy zł 810,00• 502 - Poduszka
pow. pasażera zł 990,00 • 564 - Radio z CD zł 1.440,00 • 718 - System audio hi - fi zł 540,00 • 802 - Lakier sportowy zł. 360
• 833 - Przystos. do telefonu zł 270,00 • 927 - Listwy ochronne drzwi zł 135
* w standardzie zawiera opcje: 380,457, 564, 718

nowa gama 2003

PUNTO

1,2 ACTUAL
1,9 D ACTUAL
1,2 ACTIVE
1,9 JTD ACTIVE
1,2 SOUND (wersja specjalna)
1,2 8v DYNAMIC
1,2 16v DYNAMIC

188.010.2
188.011.2
188.510.2
188.517.2
188.120.2
188.210.2
188.213.2

1242/60
1910/60
1242/60
1910/85
1242/60
1242/60
1242/80

155
155
155
173
155
155
165

5,7
5,7
5,7
4,9
5,7
5,7
6,7

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy

27.810,00
37.710,00
31.410,00
42.210,00
34.110,00
34.110,00
36.540,00

1,2 ACTUAL
1,9 D ACTUAL
1,2 ACTIVE
1,9 JTD ACTIVE
1,2 8v DYNAMIC
1,2 16v DYNAMIC
1,2 CLASS (wersja specjalna)

188.040.2
188.041.2
188.540.2
188.547.2
188.240.2
188.243.2
188.290.2

1242/60
1910/60
1242/60
1910/85
1242/60
1242/80
1242/60

155
155
155
172
155
165
155

5,7
5,7
5,7
4,9
5,7
6,7
5,7

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

28.980,00
38.880,00
32.580,00
43.380,00
35.280,00
37.620,00
35.010,00

• 008 - Sterowanie zdalne otwier./zamyk. zł 405,00 • 009 - ABS zł 1.980,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 063 - Regul. układ kierow.
+ reg. siedzenia kierow. mechanicznie zł 495,00 • 097 - Dodat. reflektory p. mgielne zł 585,00 • 112 - Wspomag. elektr. kierownicy zł 1.710,00
• 195 - Tylna kanapa dzielona zł 360,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.305,00 • 213 - Autoalarm zł 1.440,00 • 286 - Dojazdowe koło zapasowe
(zamiast opcji 980) • 313 - Autoradio Blaupunkt HiFi zł 1.485,00 • 315 - Radio z CD zł 1.620,00• 386 - Wbud. nawigator zł 5.535,00 • 400
- Dach otwierany elektr. zł 1.980,00 • 428 - Elektr. podnosz. szyb boczn. drzwi przed. + zamek centralny zł 1.350,00 • 431 - Felgi alumin. +
poszerz. opony zł 1.485,00 • 451 - Autoradio kasetowe Blaupunkt Hi-Fi zł 1.260,00 • 472 - System nawig. bazowy zł 4.950,00 • 499 - Pakiet
Fix&Go (zamiast opcji 980) • 502 - Poduszka pow. pasażera zł 990,00 • 505 - Poduszki boczne zł 990,00 • 543 - Trzeci zagłówek i 3. pas bezp.
zł 450,00 • 564 - Radio z CD zł 1.845,00* • 565 - Zmieniarka CD zł 1.148 • 614 - Boczne poduszki pow. i chron. głowę zł 990,00 • 802 - Kolory
sportowe zł 495,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu zł 324,00 • 927 - Listwy ochronne drzwi zł 239
* cena opcji jestpomniejszana o cene niniejszego radia, jeśli wchodzi ono w skład wyposażenia standardowego danej wersji

ALBEA

1,2 16v EL
1,2 16v HL
1,6 16v HL

172.263.0
172.273.0
172.274.0

1242/80
1242/80
1596/103

167
167
186

6,8
6,8
8,0

4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

32.310,00
35.910,00
38.610,00

• 009 - ABS z EBD zł 2.430,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 097 - Światła p. mgielne zł 630,00 • 108 - Koła ze stopu zł 810,00
• 195 - Tylna kanapa dziel. zł 450,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.305,00 • 428 - Elektr. podnosz. szyb przednich drzwi + centr. zamek zł
1.350,00 • 502 - Poduszka pow. pasażera zł 1.350,00 • 507 - Wbud. radio (dod. do głośników w standardzie) zł 810,00 • 626 - Regul.
mech. siedzenie kierowcy (z podparciem lędźwiowym) zł 270,00

PALI0 WEEKEND

PALI0 WEEKEND 1,2 EL
PALI0 WEEKEND 1,2 16v EL
PALI0 WEEKEND 1,2 16v HL
PALI0 WEEKEND 1,6 16v HL

173.262.2
173.263.2
173.273.0
173.274.0

1242/60
1242/80
1243/80
1596/103

153
167
167
186

6,8
6,8
6,8
8,0

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

35.730,00
37.530,00
41.130,00
43.830,00

• 009 - ABS z EBD zł 2.430,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 097 - Światła p.mgielne zł 630,00 • 108 - Koła ze stopu zł 810,00
• 210 - Lakier metalizowany dla Palio zł 1.305,00 • 357 - Bagażnik dachowy (relingi dachowe) zł 450,00 • 428 - Elektr. podnoszenie
szyb przednich drzwi + centr. zamek zł 1.350,00 • 502 - Poduszka pow. pasażera zł 1.350,00 • 507 - Wbudowane radio (dod. do
głośników w standardzie) zł 810,00 • 626 - Regul. mech. siedzenie kierowcy (z podparciem lędźwiowym) zł 270,00
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SAMOCHODÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ FIAT AUTO POLAND S.A. obowiązujący od 1 kwietnia 2003 r.
Ceny z upustami dla pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce. Ważne w chwili oddania dwumiesięcznika do druku
Poniższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym i są cenami maksymalnymi w sieci sprzedaży.
Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.

1242/80
1596/103
1910/80
1596/103
1910/80
1910/115
1596/103
1910/115
2446/170

172
185
172
185
172
192
185
192
215

6,3
7,3
5,4
7,3
5,4
5,3
7,3
5,3
9,7

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy

41.310,00
44.910,00
48.780,00
49.410,00
53.280,00
56.520,00
53.190,00
60.300,00
85.860,00

1,2 16v ACTUAL
1,6 16v ACTUAL
1,9 JTD 80 ACTUAL
1,6 16v ACTIVE
1,9 JTD 80 ACTIVE
1,9 JTD 115 ACTIVE
1,6 16v DYNAMIC
1,9 JTD 115 DYNAMIC

192.5VY.1
192.5VX.1
192.5V7.1
192.5JX.1
192.5J7.1
192.5J8.1
192.54X.1
192.548.1

1242/80
1596/103
1910/80
1596/103
1910/80
1910/115
1596/103
1910/ 115

172
185
172
183
172
190
183
190

6,3
7,3
5,4
7,5
5,4
5,4
7,5
5,4

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

43.110,00
46.710,00
50.580,00
51.210,00
55.080,00
58.320,00
54.990,00
62.100,00

cena (pln)

192.3VY.1
192.3VX.1
192.3V7.1
192.3JX.1
192.3J7.1
192.3J8.1
192.32X.1
192.328.1
192.334.1

nadwozie

prędkość
maksymalna
km/h

1,2 16v ACTUAL
1,6 16v ACTUAL
1,9 JTD 80 ACTUAL
1,6 16v ACTIVE
1,9 JTD 80 ACTIVE
1,9 JTD 115 ACTIVE
1,6 16v DYNAMIC
1,9 JTD 115 DYNAMIC
2,4 20v ABARTH

zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

STILO

CENA

kod

CHARAKTERYSTYKA

• 023 - Klimatyzacja/ Szyby elektr. podnoszone tylne zł 810,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 140 - Atomat. klim. dwustrefowa zł 5.850,00 •
140 - Atomat. klim. dwustref. (dopłata do OPT 025) zł 1.800,00 • 200 - Dodatkowy podgrzewacz temp. wnętrza /dla silnika diesla/ zł 450,00 • 205
- Autonom. ogrzewacz Webesto zł 3.600,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.791,00 • 211 - Tapicerka ze skóry zł 5.400,00 • 213 - Autoalarm zł
1.350,00 • 230 - Reflektory ksenonowe zł 2.700,00 • 245 - Skórzana kierow. z 6 przyciskami zł 540,00 • 256 - Pojemnik CARGO w bagażn.zł 135,00
• 278 - 2 zintegr. foteliki dziec. zł 900,00 • 295 - Sidzenie pasaż. składane w stolik zł 315,00 • 320 - Kierow. pokryta skórą zł 405,00 • 350 - Pakiet
zimowy 1.080,00 • 43X - Pakiet zimowy II (elektrycznie sterowany, podgrzewany fotel kierowcy z funkcją pamięci + podgrzewane przednie fotele,
podgrzewane spryskiwacze szyby przedniej oraz spryskiwacze reflektorów) zł 4.950,00• 392 - ESP – kontrola stabilności poj. zł 2.610,00 • 400 Dach otwierany elektr. SKY WINDOW zł 3.600,00 • 412 - Tempomat radarowy CRUISE CONTROL zł 3.600,00 • 416 - Tempomat CRUISE CONTROL zł
1.800,00 • 431 - Felgi alumin. i poszerzone opony 205/55/16 zł 1.800,00 • 434 - Felgi alum. i poszerz. opony 205/55/16 91V 5 szt. zł 2.250,00
• 435 - Felgi alum. i poszerz. opony 215/45/17 zł 2.700,00 • 451 - Radioodtwarzacz kasetowy zł 1.170,00 • 469 - Siedzenia tylne pochyl. i
przesuw. niezal. zł 1.440,00 • 4C6 - Pakiet sportowy (felgi alum. i opony 215/45/17 87W + spojler tylny dachowy + spojlery boczne) – tylko dla
wersji 3-drzwiowych zł 3.240,00• 501 - Elektr. ster. siedzenia przednie z funkcją pamięci zł 4.320,00 • 505 - Boczne poduszki pow. zł 1.170,00 •
510 - Tylne poduszki boczne zł 1.350,00 • 564 - Radio z CD zł 1.620,00 • 41A - Radio z CD i MP3 zł 2.070,00 • 41A - Radio z CD i MP3 (dopłata do
radia z CD) zł 450,00 • 565 - Zmieniacz CD w schowku przed pasażerem zł 1.260,00 • 579 - Easy Go zł 1.530,00 • 614 - Kurtyny pow. zł 1.170,00
•709 - Skórzana kierownica z 11 przyciskami zł 720,00 • 711 - Sterowanie głosem systemem audio zł 900,00 • 718 - System Hi-Fi z subwooferem
zł 1.350,00 • 802 - Lakier sportowy zł 540,00 • 903 - System CONNECT NAV zł 5.400,00 • 904 - System CONNECT NAV z wyświetl. kolorowym 7“
zł 7.200,00 • 914 - Pakiet COMFORT 1/czujnik parkowania, deszczu, i automat. światła zł 1.170,00 • 923 - Spoilery tylny dachowy zł 450,00 • 926
- Spoilery boczne (tylko do wersji 3-drzwiowej) zł 450,00

STILO MW

1,6 16v ACTUAL
1,9 JTD 80 ACTUAL
1,6 16v ACTIVE
1,8 16v ACTIVE
1,9 JTD 115 ACTIVE
1,6 16v DYNAMIC
1,8 16v DYNAMIC
1,9 JTD 115 DYNAMIC

192.7VX.1
192.7V7.1
192.7JX.1
192.7J2.1
192.7J8.1
192.74X.1
192.742.1
192.748.1

1596/103
1910/80
1596/103
1747/133
1910/115
1596/103
1747/133
1910/ 115

185
172
183
200
190
183
200
190

7,3
5,4
7,5
8,1
5,4
7,5
8,1
5,4

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

49.410,00
53.280,00
53.910,00
57.690,00
61.020,00
57.690,00
61.470,00
64.800,00

200

8,4

2-drzwiowy

74.250,00

• 40K - Niezleżnie otwierana szyba bagażnika zł 800

BARCHETTA

NAXOS 1,8

183.500.0

1747/130

• 025 - klimatyzacja zł 4.230,00 • 097 - Światła przeciwmgielne zł 630,00 • 105 - Dach metal. z tylnym oknem atermicznym zł 6.120,00
• 210 - Lakier metalizowany zł 1.260,00 • 211 - Tapicerka ze skóry zł 5.130,00 • 213 - Autoalarm zł 1.530,00 • 320 - Kierownica pokryta
skórą zł 495,00 • 382 - Dach metalowy w kolorze nadwozia zł 6.885,00 • 767 - Centralny zamek i elektr. sterowane lusterko zewn.
zł 810,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu zł 855,00 • 925 - Wind stop zł 990,00

sier pień 2003 f iat wokół nas

59

zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

nadwozie

119.510.0
119.511.0
119.512.0
119.513.0
119.711.0
119.712.0
119.713.0
119.813.0

1242/65
1596/103
1910/63
1910/63
1596/103
1910/63
1910/100
1910/100

142
168
141
141
168
141
141
141

7,7
8,6
7,7
7,7
8,8
7,2
7,2
7,2

4-drzwiowy
4-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

cena (pln)

prędkość
maksymalna
km/h

1,2 Bz SX
1,6 16v SX
1,9 D SX
1,9 JTD SX
1,6 16v ELX
1,9 D ELX
1,9 JTD ELX
1,9 JTD Malibu

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

DOBLÒ

CENA

kod

CHARAKTERYSTYKA

39.510,00
44.010,00
44.910,00
48.510,00
46.710,00
47.610,00
51.210,00
61.110,00

• 008 - Zdalne sterowanie otw./zam. drzwi zł 621,00 • 009 - ABS zł 3.195,00 • 011 - Reg. wysokość kolumny kier.
zł 315,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.410,00 • 041 - Elektryczne podgrzewanie lusterka zł 468,00 • 044 - Obrotomierz zł 225,00 • 055 Dodatkowe drzwi boczne przesuwane zł 1.260,00 • 082 - Przyst. pod radio zł 423,00 • 097 - Lampy przeciwmgielne zł 585,00 • 108 Felgi aluminiowe 14“ zł 1.215,00 • 148 - Tylna lampa podn. do góry (z wycieraczką szyby tylnej) zł 378,00 • 195 - Siedzenie tylne
dzielone zł 513,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.305,00 • 297 - Siedz. przed.z reg. zł 450,00 • 313 - Autoradio Blaupunkt HiFi zł
1.395,00 • 453 - Ogrzewane siedzenie kierowcy zł 423,00 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 1.080,00 • 505 - Poduszka
powietrzna boczna zł 1.215,00 • 508 - Systemy wspomagające przy parkowaniu zł 900,00 • 564 - Autoradio z odtwarzaczem płyt
kompaktowych zł 1.710,00 • 585 - Przes. dach zł 1.395,00 • 627 - Siedzenie przednie kierowcy z podłokietnikiem zł 405,00 • 747 Fartuchy p. błotne przed. zł 180,00 • 747 - Fartuchy p. błotne przed. zł 162,00 • 833 - Przyst. do telefonu zł 288,00 • 997 - Podwyższony
dach zł 3.690,00

MULTIPLA

1.6 16v ACTIVE
1.9 JTD ACTIVE
1.9 JTD DYNAMIC

186.211.0
186.231.0
186.431.1

1581/103
1910/105
1910/105

170
170
170

8,6
6,4
6.4

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

57.510,00
64.710,00
67.410,00

• 023 - Szyby tylne ster. elektr. zł 800,00 • 125 - Światła p. mgielne + sprysk. reflekt. zł 720,00 • 205 - Dod. ogrzew. ster. pilotem zł
3.600,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.620,00 • 213 - Autoalarm z pilotem zł 1.080,00 • 245 - Ster. radiem z kierow. zł 630,00
• 263 - Connect zł 4.950,00 • 269 - Nawigacja sateliterna zł 5.850,00 • 320 - Kierow. i gałka biegów obszyte skórą zł 450,00 • 392 ESP zł 2.250,00 zł 765,00 • 431 - Felgi aluminiowe + poszerzone opony zł 1.620,00 • 441 - Lusterka zew. składane zł 360,00 • 465 Lodówka (zamiast środkowego fotela w I rzędzie) zł 360,00 • 499 - Pakiet Fix&Go zł 90,00 • 505 - Poduszki pow. boczne przed. zł
1.080,00 • 508 - Czujnik parkowania zł 720,00 • 553 - Stopień ułatw. wsiadanie zł 360,00 • 563 - Zmieniarka CD zł 1.260,00 • 564 Radio z CD (dopł. do radia CC) zł 540,00 • 576 - Podwójny otwierany el. dach zł 4.050,00 • 614 - Poduszki chron. głowę (przed.) zł
1.080,00 • 671 - Pakiet wielofunkc. (zawiera op. 339, 469, 658) zł 450,00 • 903 - Connect NAV zł 9.900,00 • 980 - Pełnowym. koło
zapas. zł 90,00 • 989 - Pakiet dla palących (popieln. i zapaln.) zł 45,00

ULYSSE

ULYSSE ACTIVE 2.0 16v
ULYSSE ACTIVE 2,0 JTD 16v
ULYSSE DYNAMIC 2,2 JTD 16v
ULYSSE ADMIRAL 3.0 V6 24v

179.111.0
179.115.0
179.617.0
179.743.0

1997/136
1997/109
2179/128
2179/128

185
174
182
182

9,1
7,0
7,4
7,4

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

89.910,00
98.010,00
121.950,00
140.310,00

• 064 - Superblokada zł 270,00 • 070 - Zaciemniane tylne szyby zł 450,00 • 087 - 3 rząd siedzień (2+3+2 razem 7 miejsc) zł 2.340,00 • 102
- Spryskiwacze reflektorów zł 900,00 • 108 - Felgi aluminiowe 15” zł 1.350,00 • 119 - Siedzenie kierownicy el. regul. podgrzew. z pamięcią zł
1.440,00 • 131 - Sztywna półka z tyłu (dla 6,7 lub 8 miejsc) zł 450,00 • 140 - Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa zł 1.170,00 • 210 Lakier metalizowany zł 1.800,00 • 211 - Skórzane siedzenia - przed. obrotowe i podgrzewane zł 5.400,00 • 224 - Superblokada + system
antynapadowy zł 990,00 • 230 - Reflektory ksenonowe i spryskiwacze reflektorów zł 2.610,00 • 320 - Kierownica i gałka zmiany biegów pkryta
skórą zł 270,00 • 359 - Relingi dachowe poprzeczne zł 630,00 • 381 - Zabezpieczenie przestrzeni bagażowej zł 450,00 • 392 - ESP - kontrola
stabilności pojazdu + ASR + MSR zł 2.250,00 • 416 - Tempomat CRUISE CONTROL zł 720,00 • 433 - Felgi aluminowe 15” zł 2.250,00 • 440 Fotele przednie obrotowe zł 990,00 • 447 - Czujnik ciśnienia powietrza (tylko z felgami aluminiowymi) zł 450,00 • 452 - Przednie fotele
podgrzewane zł 540,00 • 493 - Elektrycznie regulowane drzwi boczne zł 2.700,00 • 508 - Czujnik parkowania zł 1.800,00 • 565 - Zmieniarka
CD zł 1.350,00 • 628 - Potrójne elektryczne okno dachowe zł 4.950,00 • 632 - Szyby elektryczne dla 2 rzędu, elektr. blokada drzwi zł 810,00
• 659 - Zasłona przeciwsłoneczna dla 3 rzędu i dla tylnej szyby zł 180,00 • 897 - Fotele lotnicze (2+2+2 razem 6 miejsc) zł 2.070,00 • 903 System CONNECT NAV zł 4.050,00 • 904 - System CONNECT NAV z wyświetlaczem kolorowym 7” zł 6.300,050 • 965 - Kanapa w 3 rzędzie siedzeń
(2+3+3 razem 8 miejsc) zł 2.340,00* • 40E - Pakiet superwidoczność zł 1.350,00 • 40F - Pakiet skórzano-elektyczny zł 6.300,00
*dostępne w późniejszym terminie

SEICENTO VAN

1100 MPI

287.970.1

1108/54

145

5,6

3-drzwiowy

24.210,00

• 025 - Klimatyzacja zł 3.150,00 • 028 - Elektryczny podnośnik szyb bocznych zł 405,00 • 030 - Szyby atermiczne zł 270,00
• 082 - Przyst. pod radio zł 135,00 • 097 - Lampy przeciwmgielne zł 450,00 • 112 - Wspomaganie elektr. kierownicy 1.440,00
• 213 - Autoalarm zł 900,00 • 228 - Elektryczna blokada drzwi zł 315,00 • 313 - Autoradio zł 1.170,00 • 500 - Poduszka powietrzna
kierowcy zł 810,00 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 990,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu zł 270,00
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155
155
173

5,7
5,7
4,9

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy

cena (pln)

1242/60
1910/60
1910 /85

nadwozie

288.830.0
288.831.0
288.837.0

CENA
zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

prędkość
maksymalna
km/h

1,2 Bz
1,9 D
1,9 JTD

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

PUNTO VAN

kod

CHARAKTERYSTYKA

30.690,00
37.710,00
40.410,00

• 009 - ABS zł 1.980,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 063 - Regulowany układ kierownicy + reg. siedz. kierow. mechanicznie zł 495,00 • 097 Dod. reflektory p. mgielne zł 585,00 • 104 - Wspom. elektr. kierownicy zł 585,00 • 112 - Wspom. elektr. kierownicy 1.710,00 • 197 - Fartuchy
przeciwbłotne tylne zł 45,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.305,00 • 213 - Autoalarm zł 1.440,00 • 414 - Radio samochodowe zł 1.080,00 • 428 Elektryczny podnośnik szyb + centr. zamek zł 1.350,00 • 472 - System nawigacji bazowy zł 4.950 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 990,00
• 505 - Poduszka powietrzna boczna zł 990,00 • 524 - Zaślepka w kolorze sam. zł 585,00 • 526 - Zaślepka okien bocz. zł 405,00 • 927 - Listwy ochr.
drzwi zł 238,50

PALI0 WEEKEND
VAN

1,2 EL van 4 miej.
1,2 16v EL van 4 miej.
1,2 16v HL van 4 miej.
1,6 16v HL van 4 miej.

277.312.1
277.313.1
277.323.1
277.324.0

1242/60
1242/80
1243/80
1596/103

153
167
167
186

6,8
6,8
6,8
8,0

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

36.810,00
38.610,00
42.210,00
44.910,00

• 009 - ABSz EBD zł 2.430,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 097 - Światła p.mgielne zł 630,00 • 108 - Koła ze stopu zł 810,00 • 210 - Lakier
metalizowany zł 1.305,00 • 357 - Bagażnik dachowy (relingi) zł 450,00 • 428 - Elektr. podnoszenie szyb przednich drzwi + centr. zamek zł 1.350,00
• 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 1.350,00• 626 - Siedzenie kierowcy regulowane mech. zł 270,00

DOBLÒ CARGO

1,2
1,2 przeszklony
1,9 D
1,9 JTD
1,9 D przeszklony
1,6 16v SX
1,9 D SX
1,9 JTD SX
1,6 16v SX przeszklony
1,9 D SX przeszklony
1,9 JTD SX przeszklony
Combi 1,6 16v SX
Combi 1,9 D SX
Combi 1,9 JTD SX
* Combi 5 - miejsc. VAN
z komologacją ciężarową
i powyższoną ładownością
do 675 kg

SCUDO

223.110.0
223.210.0
223.112.0
223.113.0
223.212.0
223.311.0
223.312.0
223.313.0
223.411.0
223.412.0
223.413.0
223.611.0 *
223.612.0 *
223.613.0 *

1242/65
1242/65
1910/63
1910/100
1910/63
1596/103
1910/63
1910/100
1596/103
1910/63
1910/100
1596/103
1910/63
1910/100

142
142
141
168
141
168
141
168
168
141
168
168
141
168

7,7
7,7
7,2
6,4
7,2
8,6
7,7
6,4
8,6
7,7
6,4
8,6
7,7
6,4

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

38.970,00
40.140,00
44.100,00
47.790,00
45.270,00
45.810,00
46.710,00
50.400,00
46.980,00
47.880,00
51.570,00
46.710,00
47.790,00
51.480,00

• 008 - Zdalne ster. otw./zam. drzwi zł 621,00 • 009 - ABS zł 3.195,00 • 011 - Regul. wys. kol.y kierow. zł 315,00 • 025 - Klimat. zł 4.410,00 • 041 Elektr. podgrzew. lusterka zł 468,00 • 044 - Obrotomierz zł 225,00 • 055 - Dod. drzwi boczne przes. zł 1.260,00 • 082 - Przystos. pod radio zł 423,00
• 097 - Lampy p. mgielne zł 585,00 • 139 - Krótkie przeł. szkrzyni biegów zł 0,00 • 148 - Tylna klapa podn. o góry (z wyc. tylej szyby i podgrzew.) zł 378
• 194 Krata zabezp. kierowcę przed przem. się ładunk. zł 360,00 • 197 lub 678 - Fartuchy p. błotne tylne zł 45,00 • 201 - Ruchoma, dziel. przegroda do
wys. pasa bezp. zł 648,00 • 210 - Lakier metal. zł 1.080,00 • 297 - Siedz. przed. pasaż. z regul. zł 450,00 • 313 - Autoradio AM/FM z odtwarz. kaset zł
1.395,00 • 360 - Podwyższ. dach zł 3.690,00 • 428 - Elektr. opuszczane szyby (028) + centr. zamek (228) zł 990,00 • 453 - Ogrzewane siedz. kierowcy
(tylko dla siedz. opt. 627) zł 423,00 • 502 - Poduszka pow. pasaż. zł 1.080,00 • 505 - Poduszka pow. boczna zł 1.215,00 • 508 - Systemy wspom. przy
parkowaniu zł 900,00 • 519 - Tylne drzwi boczne, dwuskrzydł., asymetr., oszkl. zł 288,00 • 523 - Drzwi boczne przes. zł 1.035,00 • 564 - Autoradio
z odtw. płyt kompakt. zł 1.710,00 • 585 - Przes. dach zł 1.395,00 • 621 - Składane siedz. pasaż. z oparciem, po złożeniu, tworzące stolik zł 423,00 • 627
- Siedz. kierowcy z podłokietn. (dawniej opcje 132 + 626) zł 405,00• 748 - Fartuchy p. błotne przed. zł 180 • 798 - Wykładz. przestrz. ładunk. zł 288,00
• 833 - Przyst. do telefonu zł 288,00 • 876 - Zderzaki w kol. nadw. zł 360,00 • 943 - Zwiększ. ładown. 800 kg zł 990,00

FURGON 1,9 D EL
FURGON przeszklony 1,9 D EL
FURGON 2,0 JTD
FURGON przeszkl. 2,0 16v EL

222.245.0
222.445.0
222.284.0
222.415.0

1867/69
1867/69
1997/109
1997/136

138
138
165
175

8,0
8,0
6,4
9,0

10q furgone
10q furgone
10q furgone
10q furgone

61.650,00
63.810,00
71.550,00
63.810,00

• 008 - Zdalne sterow. otw./zam. drzwi zł 405,00 • 009 - ABS zł 4.500,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 028 - Elektr. podnośnik szyb przednich
zł 648,00 • 029 - Szyba tylna ogrzew. zł 495,00 • 041 - Elektr. podnośnik szyb + lusterka boczne elektr. i podn. zł 1.125,00 • 102 - Spryskiwacz
reflekt. zł 513,00 • 186 - 3 miejsce w kabinie zł 450,00 • 205 - Auton.ogrzewacz WEBASTO zł 2.340,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 630,00 • 415 Cruise Control zł 1.170,00 • 451 - Autoradio zł 1.170,00 • 452 - Przed. siedz. podgrzew. zł 378,00 • 500 - Pod. pow. kierowcy zł 1.440,00 • 502 Poduszka pow. kier. i pasażera/ów zł 1.170,00 • 513 - Drugie drzwi boczne przes. zł 1.305,00 • 519 - Tylne podw. drzwi oszkl. zł 198,00 • 520 Prawe drzwi boczne przes. i oszklone zł 198,00 • 521 - Para bocznych drzwi przes. i oszkl. zł 1.440,00 • 627 - Siedzenie kier. z podłokiet. zł 342,00
• 647 - Szyby boczne przes. zł 243,00 • 717 - Autoradio Extraseria zł 1.485,00 • 747 - Fartuchy p. błotne kół przed. zł 162,00 • 950 - Regul. poj.
siedz. pasaż. zł 198,00 • 963 - Stałe szyby boczne w przedn. części przestrz. ładunk. zł 198,00

sier pień 2003 f iat wokół nas
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prędkość
maksymalna
km/h

zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

nadwozie

2,0
2,0
2,3
2,0
2,3
2,0
2,3
2,0
2,0
2,3
2,0
2,0
2,3
2,8

BZ 11Q KRÓTKI 2850mm
JTD 11Q KRÓTKI 2850mm
JTD 11Q KRÓTKI 2850mm
JTD 11Q ŚREDNI 3200mm
JTD 11Q ŚREDNI 3200mm
JTD 11Q PODW.DACH ŚREDNI 3200mm
JTD 11Q PODW.DACH ŚREDNI 3200mm
BZ 15Q ŚREDNI 3200mm
JTD 15Q ŚREDNI 3200mm
JTD 15Q ŚREDNI 3200mm
BZ 15Q PODW. DACH ŚREDNI 3200mm
JTD 15Q PODW. DACH ŚREDNI 3200mm
JTD 15Q PODW.DACH ŚREDNI 3200mm
JTD 15Q PODW. DACH ŚREDNI 3200mm

244.3L1.0
244.3L2.0
244.3L3.0
244.4L2.0
244.4L3.0
244.4G2.0
244.4G3.0
244.4L1.0
244.4L2.0
244.4L3.0
244.4G1.0
244.4G2.0
244.4G3.0
245.4G5.0

1998/110
1997/84
2286/110
1997/84
2286/110
1997/84
2286/110
1998/110
1997/84
2286/110
1998/110
1997/84
2286/110
2800/127

135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
152

13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
9,6

4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

63 720,00
67 770,00
72 630,00
71 280,00
75 330,00
74 160,00
78 210,00
69 480,00
73 530,00
77 580,00
72 360,00
76 410,00
80 460,00
83 160,00

2,8
2,0
2,3
2,8
2,3
2,8
2,3
2,8

JTD 15Q POD. DACH 4x4 ŚREDNI 3200mm
BZ 15Q PODW. DACH DŁUGI 3700mm
JTD 15Q PODW. DACH DŁUGI 3700mm
JTD 15Q PODW. DACH DŁUGI 3700mm
JTD MAXI PODW. DACH ŚREDNI 3200mm
JTD MAXI PODW. DACH ŚREDNI 3200mm
JTD MAXI PODW. DACH DŁUGI 3700mm
JTD MAXI PODW. DACH DŁUGI 3700mm

245.4G6.0
244.5G1.0
244.5G3.0
244.5G5.0
245.4G3.0
245.4G5.0
245.5G3.0
245.5G5.0

2800/127
1998/110
2286/110
2800/127
2286/110
2800/127
2286/110
2800/127

152
135
149
152
149
152
152
152

9,6
13,0
8,1
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6

4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

109 620,00
75 060,00
83 160,00
85 860,00
84 870,00
86 760,00
87 570,00
88 920,00

243.3C2.0
243.4C2.0
244.4C2.0
244.4C3.0
245.5C3.0
245.5C5.0
245.5D5.0
245.6C5.0

1997/84
1997/84
1997/84
2286/110
2286/110
2800/127
2800/127
2800/127

128
128
128
143
143
148
148
148

8,7
8,7
9,0
8,1
9,6

2-drzwiowy
2-drzwiowy
2-drzwiowy
2-drzwiowy
2-drzwiowy
2-drzwiowy
2-drzwiowy
2-drzwiowy

61 650,00
64 350,00
67 410,00
71 460,00
75 870,00
78 390,00
81 540,00
80 280,00

cena (pln)

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

CENA

kod

CHARAKTERYSTYKA

FURGON

DUCATO

Powyższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym i są cenami maksymalnymi w sieci sprzedaży.
Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.

KABINOWY

62

2,0
2,0
2,0
2,3
2,3
2,8
2,8
2,8

JTD
JTD
JTD
JTD
JTD
JTD
JTD
JTD

11Q KRÓTKI 2850 mm
11Q ŚREDNI 3200 mm
15Q ŚREDNI 3200 mm
15Q ŚREDNI 3200 mm
MAXI DŁUGI 3700 mm
MAXI DŁUGI 3700 mm
PODW. KABINA MAXI DŁUGI 3700 mm
MAXI PRZEDŁUŻONY 4050 mm

OSOBOWY/AMBULANS

2,3 JTD 11Q KRÓTKI 2850 mm 8/9 os.
243.3P4.0
2286/110
149
7,8
4-drzwiowy
83 250,00
2,8 JTD 11Q KRÓTKI 2850 mm 8/9 os.
243.3P6.0
2800/127
152
9,3
4-drzwiowy
85 680,00
2,3 JTD 15Q POD. DACH ŚREDNI 3200 mm 8/9os. 244.4Q4.0
2286/110
149
8,1
4-drzwiowy
91 080,00
2,8 JTD 15Q POD. DACH ŚREDNI 3200 mm 8/9os. 244.4Q6.0
2800/127
152
9,6
4-drzwiowy
93 510,00
2,8 JTD 15Q ŚREDNI 3200 mm
244.4Y6.0
2800/127
152
9,6
4-drzwiowy
82 710,00
2,3 JTD 15Q ŚREDNI 3200 mm 5/6 os.
244.4K4.0
2286/110
149
8,1
4-drzwiowy
83 160,00
2,8 JTD 15Q ŚREDNI 3200 mm 5/6 os.
244.4K6.0
2800/127
152
9,6
4-drzwiowy
85 680,00
2,3 JTD PODW. DACH ŚREDNI 3200 mm 5/6 os.
244.4J4.0
2286/110
149
8,1
4-drzwiowy
85 230,00
2,8 JTD PODW. DACH ŚREDNI 3200 mm 5/6 os.
244.4J6.0
2800/127
152
9,6
4-drzwiowy
87 750,00
• 007 Aut. skrz. bieg. zł 8.955,00 • 008 Ster. zdalne otw./zam. zł 450,00 • 015 ASR zł 540,00 • 016 ABS zł 2.205,00 • 025 Klimat. man. zł 4.500,00 •
2,8 JTD MAXI 3700 mm 15 os.
245.5M6.0
2800/127
152
4-drzwiowy
106
025 Klimat. man.
dla wers. osob. zł 9.000,00
• 028 Elektr. podn. szyb
drzwi przed. zł 657,00 -• 029 Szyba tylna
ogrzew. zł 495,00 •
030200,00
Szyby aterm.
zł 315,00 • 033 Wskaź. poz. oleju silnik. zł 135,00 • 036 Kit mont. 2200 mm zł 180,00 • 041 Dwa lust. elektr. reg. zł 810,00 • 042 Kit mont. 2350 mm
zł 180,00 • 50B Klimatyzacja do wer. Minibus zł 13.500,00 • 50E Siedzenie CARTER zł 180,00 • 055 Drzwi boczne przes. po stronie kier. zł 1.125,00 •
062 Zaw. tylne extra seria zł 540,00 • 065 Wzmocniony alternator zł 0,00 • 077 Zaw. tylne z podw. resorami zł 720,00 • 078 Czujnik martwego pola w
lust. bocz. zł 1.350,00 • 081 Przyst. do mont. dodatk. akumul. zł 225,00 • 082 Ins. do radia /kable+antena+głośnik/ zł 324,00 • 089 Alternator wzmoc.
+ HEAT FLANGE zł 630,00 • 097 Światła przeciwmg. zł 558,00 • 102 Sprysk. refl. zł 558,00 • 108 Felgi alum 15“ zł 2.205,00 • 133 Autom. ogrz. WEBASTO
z progr. zł 2.340,00 • 141 Opony wzmoc./do trans. ciężk./ zł 369,00 • 143 Opony do CAMPING CAR zł 720,00 • 169 Red. biegów zł 7.290,00 • 197 Fart.
przeciwbł. kół tyln. 45,00 • 200 Dod. ogrz. zł 684,00 • 204 Dod. klim. zł 4.500,00 • 205 Ogrz. WEBESTO zł 3.240,00 • 208 Felgi alum. 16“ zł 2.385,00
• 210 Lakier metal. zł 1.125,00 • 213 Autoalarm wol. zł 1.080,00 • 245 Ster. radioodt. w kierow. zł 369,00 • 263 Syst. telemat. /L1/ zł 5.130,00 • 269
Radionaw. /L2/ zł 6.120,00 • 288 Skrz. do CABINATO zł 5.940,00 • 309 Wył. akum. 666,00 • 316 Kamera do widoku wst. zł 1.485,00 • 358 Cow Bar
(orurowanie ochronne) zł 450,00 • 360 Podw. dach zł 2.700,00 • 381 Zab. przest. ład. zł 1.440,00 • 414 Autoradio HIGH zł 1.395,00 • 416 Cruise
control zł 1.170,00 • 428 Elektr. podn. szyb przed. + centr. zamek zł 1.170,00 • 451 Autoradio podst. zł 1.125,00 • 453 Podg. siedz. kier. 414,00 • 465
Lodówka zł 1.305,00 • 467 Dod. schow. pom. siedz. kier. i pas. zł 459,00 • 475 Uchwyt na drab. i osł. szyb tyl. zł 405,00 • 502 Pod. pow. pas. zł 1.170,00
• 505 Bocz. pod. pow. zł 1.170,00 • 508 Syst. wsp. przy park. zł 855,00 • 520 Drzwi bocz. przes. i oszkl. zł 189,00 • 526 Wyp. okien bocz. zł 189,00 •
527 Drzwi bocz. przes. elektr. zł 2.700,00 • 553 Chow. st. dla p. drzwi bocz. przes. zł 1.800,00 • 619 Drzwi tylne otw. 270o zł 720,00 • 633 Szyby bocz.
przes. /3 rząd/ zł 720,00 • 640 Siedz. kier. amort. zł 1.800,00 • 644 Szyby bocz. przes. /2 rząd/ zł 360,00 • 650 Tachograf zł 2.295,00 • 728 Tapic.
wel. zł 450,00 • 747 Fart. p. błot. kół przed. zł 162,00 • 782 Akum. wzm. zł 90,00 • 802 Lakier extraseria do zam. flot. zł 900,00 • 923 Gniazdo 12V w
przes. ład. zł 45,00 • 833 Inst. pod tel. kom. zł 180,00 • 839 Kieszeń po str. pas. zł 45,00 • 845 Zam. schow. w des. rozd. zł 90,00 • 878 Kołpaki zł
162,00 • 903 Syst. tel. z naw. pikt. /L3/ zł 7.020,00 • 904 Syst. tel. z naw. kartogr. /L4/ zł 9.000,00 • 916 Ogran. przes. zł 135,00 • 939 Blokada dyf.
zł 2.700,00 • 965 3 rząd siedz. z poch. oparc. zł 1.800,00 • 983 Drążek stab. zł 180,00

LISTA CEN 1/5/2003 DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH MARKI LANCIA
OBOWIĄZUJE OD 1 maja 2003 r.

Unica 8V
SS Vanity 8V
SS Vanity 16V
LS 16V

158
158
174
174

5,7
5,7
6,0
6,0

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy

cena (pln)

1242/60 KM
1242/60 KM
1242/80 KM
1242/80 KM

nadwozie

157.060.2
157.090.2
157.097.2
157.197.2

CENA
zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

prędkość
maksymalna
km/h

1.2
1.2
1.2
1.2

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

LANCIA Y

kod

CHARAKTERYSTYKA

36.450,00
39.150,00
41.580,00
46.080,00

• 025 - Klimatyzacja 4 050,00 • 041 - Lusterka zewnętrzne elektrycznie ustawiane i podgrzewane 468,00 • 097 - Światła
przeciwmgielne 504,00 • 164 - Kanapa tylna dzielona 540,00 • 211 - Tapicerka skórzana 4 500,00 • 241 - Lakier metalizowany 990,00
• 320 - Koło kierownicy i gałka dźwigni zmiany biegów w skórze 441,00 • 386 - Radionawigator 5 400,00 • 431 - Felgi aluminiowe +
opony poszerzone 1 512,00 • 499 - Zestaw do napraw opon Kit Fix & Go 0,00 • 505 - Boczne poduszki powietrzne 1 260,00 • 564 Radioodtwarzacz CD 1 620,00 • 833 - Przystosowanie pod telefon 495,00 • 356 - Mapa Portugalii 1 350,00 • 530 - Mapa Włoch
1 350,00 • 533 - Mapa Niemiec 1 350,00 • 537 - Mapa Francji 1 350,00 • 538 - Mapa Belgii 1 350,00 • 540 - Mapa Holandii 1 350,00
• 542 - Mapa Szwajcarii 1 350,00 • 548 - Mapa Austrii 1 350,00 • 549 - Mapa Danii 1 350,00 • 574 - Mapa Hiszpanii 1 350,00

LANCIA LYBRA

1.8 LX
2.0 LX
1.9 JTD LX
2.4 JTD LX
SW 1.8 LX
SW 2.0 LX
SW 1.9 JTD LX
SW 2.4 JTD LX

109.522.1
109.525.1
109.537.1
109.548.1
109.862.1
109.865.1
109.877.1
109.888.1

1747/130
1998/150
1910/115
2387/150
1747/130
1998/150
1910/115
2387/150

201
210
187
212
201
210
187
212

8,3
9,8
5,9
6,6
8,7
10,0
6,1
6,8

4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

83.970,00
88.470,00
89.460,00
104.760,00
86.670,00
91.170,00
92.160,00
107.460,00

• 006 - Tylne zawieszenie samopoziomujące Nivomat (Lybra SW) 1.800,00 • 070 - Tylne szyby przyciemniane 450,00 • 102 Spryskiwacze reflektorów 810,00 • 117 - Relingi dachowe (Lybra SW) 1.080,00 • 195 - Tylne siedzenie dzielone 720,00 • 205 Dodatkowe ogrzewanie webasto 2.430,00 • 211 - Tapicerka skórzana (zawiera opcje 195, 320, 452 ) 6.750,00 • 213 - Alarm z czujnikiem
podnoszenia 1.440,00 • 230 - Reflektory ksenonowe 3.600,00 • 241 - Lakier metalizowany 1.800,00 • 347 - Czujnik opadów 540,00
• 351 - Nawigacja satelitarna + telefon GSM wbudowane w deskę rozdzielczą 7.380,00 • 381 - Siatka rozdzielająca część pasażerską od
bagażowej (Lybra SW) 585,00 • 385 - Czujnik zaparowania szyb 540,00 • 392 - VDC - system kontroli toru jazdy 2.700,00 • 400 Przeszklony dach otwierany elektrycznie 3.060,00 • 410 - Wewnętrzne lusterko automatycznie przyciemniane 450,00 • 416 - Tempomat
1.440,00 • 431 - Felgi aluminiowe + poszerzone opony 205/60 R152 160,00 • 441 - Lusterka boczne składane elektrycznie 630,00
• 452 - Fotele przednie podgrzewane elektrycznie 900,00 • 501 - Pamięć ustawienia fotela kierowcy i lusterek 5.580,00 • 530 - Mapa
Włoch 1.620,00 • 533 - Mapa Niemiec 1.620,00 • 537 - Mapa Francji 1.620,00 • 538 - Mapa Belgii 1.620,00 • 540 - Mapa Holandii
1.620,00 • 542 - Mapa Szwajcarii 1.620,00 • 548 - Mapa Austrii 1.620,00 • 549 - Mapa Danii 1.620,00 • 574 - Mapa Hiszpanii 1.620,00
• 631 - Uchwyty fotelika dla dzieci ISOFIX 108,00 • 718 - System audio BOSE 2.250,00 • 833 - Gniazdo radiotelefonu 441,00
• 982 - Koło zapasowe z felgą aluminiową (wzór A) 540,00 • 991 - Koło zapasowe z felgą aluminiową + poszerzona opona 630,00

Cena w euro z VAT

LANCIA THESIS

2.0 Turbo 20v Executive 6m
2.0 Turbo 20v Emblema 6m
2.4 20v Executive 6m
2.4 20v Emblema 6m
2.4 20v Executive A/T
2.4 20v Emblema A/T
2.4 Jtd 10V Executive 6m
2.4 Jtd 10V Emblema 6m
3.0 V6 Executive A/T
3.0 V6 Emblema A/T

115.368.0
115.468.0
115.364.0
115.464.0
115.374.0
115.474.0
115.365.0
115.465.0
115.376.0
115.476.0

1998/185
1998/185
2446/170
2446/170
2446/170
2446/170
2387/150
2387/150
2959/215
2959/215

224
224
217
217
217
217
206
206
234
234

11,1
11,1
10,9
10,9
10,9
10,9
8,2
8,2
13,6
13,6

4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

38.340,00
42.750,00
42.210,00
46.620,00
43.920,00
48.420,00
42.930,00
47.430,00
49.950,00
54.360,00

• 070 - Przyciemniane tylne szyby boczne 291,00* • 103 - Osłona tylna sterowana elektrycznie 364,00* • 108 - Koła ze stopu
215/60/16”, styl elegancki 389,00* • 195 - Kanapa tylna dzielona 243,00 • 205 - Dodatkowe ogrzewanie programowane, zdalnie
sterowane 1.213,00 • 223 - Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe wolumetryczne, z czujnikiem podnoszenia i alarmem 0,00 • 241 - Lakier
metalizowany 849,00 • 291 - Pokrowiec na narty 219,00 • 317 - Telewizor z wykorzystaniem wyświetlacza CONNECT 1.431,00
• 356 - Mapa Portugalii 437,00 • 368 - Ogrzewanie foteli tylnych 582,00 • 386 - Dynamiczny system nawigacji 1.820,00* • 400 - Dach
otwierany z ogniwami słonecznymi 1.674,00 • 412 - Cruise control adaptacyjny (tylko dla wersji A/T) 1.407,00 • 435 - Koła ze stopu
225/55/17”, styl sportowy 704,00*/945,00** • 452O - grzewanie foteli przednich (tylko dla wersji Executive) 680,00* • 496 Słuchawka telefonu z klawiaturą i wyświetlaczem 291,00 • 501 - Pamięć ustawień i ogrzewanie foteli przednich 1.455,00* • 503 - Panel
sterowania klimatyzacją dla pasażerów z tyłu 388,00* • 508 - Czujniki parkingowe przednie/tylne 704,00 • 525 - Lusterka
wewnętrzne/zewnętrzne elektrochromatyczne 461,00 • 530 - Mapa Włoch 437,00 • 533 - Mapa Niemiec 437,00 • 534 - Fotele przednie
Comfort, tapicerka skórzana Poltrona Frau 4.343,00*/3.857,00** • 535 - Fotele tylne Comfort, tapicerka skórzana Poltrona Frau
2.159,00*/1.674,00** • 537 - Mapa Francji 437,00 • 538 - Mapa Belgii 437,00 • 540 - Mapa Holandii 437,00 • 542 - Mapa Szwajcarii
437,00 • 548 - Mapa Austrii 437,00 • 560 - Szyby antywłamaniowe 704,00 • 563 - Zmieniarka CD (tylko dla wersji Executive) 461,00*
• 574 - Mapa Hiszpanii 437,00 • 579 - PASSIVE ENTRY I KEY/LESS GO 461,00 • 718 - System Hi-Fi BOSE 1.431,00* • 732 - Tapicerka
skórzana Poltrona Frau 2.401,00*/1.431,00**
* dla wersji Executive

** dla wersji Emblema

A/T - tylko z automatyczną skrzynią biegów

sier pień 2003 f iat wokół nas
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LISTA CEN NR 3 - ALFA ROMEO
DLA SAMOCHODÓW IMPORTOWANYCH MARKI ALFA ROMEO
OBOWIĄZUJE OD 15 maja 2003

185
185
185
195
208
208
183
191
191
206
206
185
185
185
195
208
208
183
191
191
206
206

8,1
8,1
8,1
8,2
8,9
8,9
5,8
5,8
5,8
5,9
5,9
8,4
8,1
8,1
8,2
8,9
8,9
5,8
5,8
5,8
5,9
5,9

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

cena (pln)

1598/105
1598/105
1598/105
1598/120
1970/150
1970/150
1910/100
1910/115
1910/115
1910/140
1910/140
1598/105
1598/105
1598/105
1598/120
1970/150
1970/150
1910/100
1910/115
1910/115
1910/140
1910/140

nadwozie

190.531.0
190.031.0
190.231.0
190.431.0
190.335.0
190.835.0
190.533.0
190.134.0
190.434.0
190.136.0
190.436.0
190.551.0
190.051.0
190.251.0
190.451.0
190.355.0
190.855.0
190.553.0
190.154.0
190.454.0
190.156.0
190.456.0

CENA
zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

prędkość
maksymalna
km/h

147 1.6 TS 105 KM Impression
147 1.6 TS 105 KM Progression
147 1.6 TS 105 KM Distinctive
147 1.6 TS 120 KM Distinctive
147 2.0 TS Distinctive
147 2.0 TS Selespeed Distinctive
147 1.9 JTD 100 KM Impression
147 1.9 JTD 115 KM Progression
147 1.9 JTD 115 KM Distinctive
147 1.9 JTD 16v Progression
147 1.9 JTD 16v Distinctive
147 1.6 TS 105 KM Impression
147 1.6 TS 105 KM Progression
147 1.6 TS 105 KM Distinctive
147 1.6 TS 120 KM Distinctive
147 2.0 TS Distinctive
147 2.0 TS Selespeed Distinctive
147 1.9 JTD 100 KM Impression
147 1.9 JTD 115 KM Progression
147 1.9 JTD 115 KM Distinctive
147 1.9 JTD 16v Progression
147 1.9 JTD 16v Distinctive

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

ALFA ROMEO
147

kod

CHARAKTERYSTYKA

55.350,00
60.030,00
65.250,00
67.950,00
79.110,00
85.320,00
65.700,00
72.450,00
76.950,00
75.600,00
80.100,00
57.150,00
61.830,00
67.050,00
69.750,00
80.910,00
87.120,00
67.500,00
74.250,00
78.750,00
77.400,00
81.900,00

• 025 - Klimatyzacja manualna 4.950,00 • 082 - Przystosowanie do montażu radia 450,00 • 205 - Ogrzewanie dodatkowe (tylko JTD)
900,00 • 210 - Lakier metalizowany 1.620,00 • 211 - Tapicerka skórzana 4.050,00 • 213 - Alarm 1.350,00 • 230 - Reflektory ksenonowe 2.520,00 • 270 - Lakier perłowy 6.750,00 • 277 - Connect Nav 7.200,00 • 303 - Przyciski sterujące radiem w kierownicy 540,00
• 320 - Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skrzyni biegów obszyta skórą 540,00 • 321 - Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skrzyni biegów wykończona drewnem 810,00 • 51Y - Pakiet Komfort 630,00 • 56B - Pakiet Zimowy 1.620,00 • 392 - VDC2 610,00
• 400 - Dach otwierany elektrycznie 2.700,00 • 415 - Felgi aluminiowe Sport 15” opony 195/60/15” dla wersji 190.031/
051/134/154/136/156 1.980,00 dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456oraz wersji 190.335/355/835/855 - bez dopłaty
• 431 - Felgi aluminiowe Elegant 15” opony 195/60/15” dla wersji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 1.980,00 dla
wersji 190.335/190.355 - bez dopłaty • 432 - Felgi aluminiowe Sport 16” opony 205/55/16”dla wersji 190.031/051/134/
154/136/156/531/551/533/553 2.700,00 dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 900,00dla wersji 190.335.0/
190.355.0 - bez dopłaty • 433 - Felgi aluminiowe Selespeed 17” opony 215/45/17” dla wersji 190.031/051/134/154/136/156/
531/551/533/553 3.150,00 dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 2.250,00dla wersji 190.335/355/835/855 1.800,00
• 435 - Felgi aluminiowe Elegant 16” opony 205/55/16” dla wersji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 2.700,00 dla
wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 900,00 • 439 - Felgi aluminiowe Supersport 17” opony 215/45/17” dla wersji
190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 3.150,00 dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 2.250,00dla wersji
190.335/355/835/855 1.800,00 • 451 - Radio z odtwarzaczem CC dla wersji Distinctive - bez dopłaty dla wersji 190.531/551/533/553
1.350,00 • 499 - Zestaw do naprawy opon • 563 - Zmieniarka CD 1.350,00 • 564 - Radio z odtwarzaczem CD 540,00 dla wersji
190.531/551/533/553 1.890,00 • 709 - Przyciski sterujące telefonem w kierownicy 720,00 • 711 - Moduł obsługi głosowej telefonu
z Voice Memo 450,00 • 712 - Connect Nav + 8.100,00 • 718 - BOSE System 2.340,00 • 732 - Fotele spor towe, skórzane 4.500,00
• 740 - Pakiet Klimatyzacja 1.170,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu komórkowego 720,00 • 980 - Koło zapasowe pełnowymiarowe 180,00 • 530 - Mapa Włoch 1.620,00 • 533 - Mapa Niemiec 1.620,00 • 537 - Mapa Francji 1.620,00 • 538 - Mapa Belgii
1.620,00 • 540 - Mapa Holandii 1.620,00 • 542 - Mapa Szwajcarii 1.620,00 • 548 - Mapa Austrii 1.620,00 • 549 - Mapa Danii 1.620,00
• 574 - Mapa Hiszpanii 1.620,00

ALFA ROMEO
147 GTA

147 GTA
147 GTA Selespeed

190.638.0
190.938.0

3179/250
3179/250

246
246

12,1
12,1

3-drzwiowy
3-drzwiowy

128.610,00
137.610,00

• 208 - Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17” 900,00 • 210 - Lakier metalizowany 1 620,00 • 211 - Tapicerka skórzana 4.050,00
• 213 - Alarm 1.350,00 • 230 - Reflektory ksenonowe 1.980,00 • 270 - Lakier perłowy 6.750,00 • 277 - Connect Nav 7.200,00 • 56A
- Pakiet Komfort 630,00 • 56B - Pakiet Zimowy 1.080,00 • 400 - Dach otwierany elektrycznie 2.700,00 • 420 - Felgi aluminiowe 16”,
opony 205/55/16 - bez dopłaty • 499 - Zestaw do naprawy opon - bez dopłaty • 563 - Zmieniarka CD 1.350,00 • 709 - Przyciski
sterujące telefonem w kierownicy 720,00 • 711 - Moduł obsługi głosowej telefonu z Voice Memo 450,00 • 712 - Connect Nav+ 8.100,00
• 718 - BOSE System 2.340,00 • 740 - Pakiet Klimatyzacja 1.170,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu komórkowego 720,00
• 530 - Mapa Włoch 1.620,00 • 533 - Mapa Niemiec 1.620,00 • 537 - Mapa Francji 1.620,00 • 538 - Mapa Belgii 1.620,00
• 540 - Mapa Holandii 1.620,00 • 542 - Mapa Szwajcarii 1.620,00 • 548 - Mapa Austrii 1.620,00 • 549 - Mapa Danii 1.620,00
• 574 - Mapa Hiszpanii 1.620,00
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116.221.1
116.383.1
116.075.1
116.074.1
116.429.1
116.439.1
116.246.1
116.286.1
116.546.1
116.586.1
116.447.1

1598/120
1747/140
1970/165
1970/165
2492/192
2492/192
1910/115
1910/115
1910/140
1910/140
2387/150

200
208
220
220
230
227
191
191
209
209
212

8,2
8,5
8,6
8,6
11,8
11,9
5,8
5,8
5,9
5,9
6,6

4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

71.550,00
77.040,00
83.340,00
89.910,00
109.620,00
115.920,00
79.740,00
82.440,00
83.340,00
86.040,00
97.110,00

ALFA ROMEO
156 SW

156 SW 1.6 TS Progression
156 SW 1.8 TS Distinctive
156 SW 2.0 JTS Distinctive
156 SW 2.0 JTS Selespeed Distinctive
156 SW 2.5 V6 Distinctive
156 SW 2.5 V6 Q-System Distinctive
156 SW 1.9 JTD Progression
156 SW 1.9 JTD Distinctive
156 SW 1.9 JTD 16v Progression
156 SW 1.9 JTD 16v Distinctive
156 SW 2.4 JTD Distinctive

116.621.1
116.783.1
116.175.1
116.174.1
116.929.1
116.939.1
116.646.1
116.686.1
116.846.1
116.886.1
116.947.1

1598/120
1747/140
1970/165
1970/165
2492/192
2492/192
1910/115
1910/115
1910/140
1910/140
2387/150

200
208
220
220
230
227
191
191
209
209
212

8,3
8,6
8,9
8,9
11,8
11,9
6,0
6,0
6,1
6,1
6,7

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

75.150,00
80.640,00
86.940,00
93.510,00
113.220,00
119.520,00
83.340,00
86.040,00
86.940,00
89.640,00
100.710,00

cena (pln)

156 1.6 TS Progression
156 1.8 TS Distinctive
156 2.0 JTS Distinctive
156 2.0 JTS Selespeed Distinctive
156 2.5 V6 Distinctive
156 2.5 V6 Q-System Distinctive
156 1.9 JTD Progression
156 1.9 JTD Distinctive
156 1.9 JTD 16v Progression
156 1.9 JTD 16v Distinctive
156 2.4 JTD Distinctive

nadwozie

prędkość
maksymalna
km/h

ALFA ROMEO
156

zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

CENA

kod

CHARAKTERYSTYKA

• 023 - Elektryczne podnośniki szyb tylnych 810,00 • 075 - Tylne zawieszenie NIVOMAT 1.440,00 • 102 - Spryskiwacze reflektorów
630,00 • 104 - Roleta bagażnika 450,00 • 210 - Lakier metalizowany 1.800,0011 - Tapicerka skórzana 4.050,00 • 213 - Alarm 1.350,00
• 230 - Reflektory ksenonowe 2.700,00 • 231 - Fotelik dla dziecka Isofix 990,00 • 245 - Przyciski sterujące radiem w kierownicy 540,00
• 263 - Connect6 300,00 • 269 - Radionawigator 4.500,00 • 270 - Lakier perłowy 7.650,00 • 320 - Kierownica i gałka dźwigni skrzyni
biegów w skórze 540,00 • 321 - Kierownica i gałka dźwigni skrzyni biegów w drewnie 810,00 • 357 - Relingi dachowe 1.080,00
• 375 - Relingi dachowe aluminiowe 1.350,00 • 400 - Elektrycznie otwierany dach 2.700,00 • 416 - Tempomat 900,00 • 415 - Felgi
aluminiowe 16”, opony 205/55/16”dla wersji 116.221/246/546/621/646/846 2.700,00dla wersji 116.383/286/586/ 075/447/783/
686/886/175/947 900,00 dla wersji 116.074/429/439/174/929/939 450,00 • 431 - Felgi aluminiowe 15”, opony 205/60/15” dla wersji
116.221/246/546/621/646/846 1.980,00 dla wersji 116.074/429/439/174/929/939 bez dopłaty • 432 - Felgi aluminiowe 15”, opony
205/60/15”dla wersji 116.221/246/546/621/646/846 2.250,00 dla wersji 116.383/286/586/075/447/783/686/886/175/947 450,00
• 433 - Felgi aluminiowe 16””, opony 205/55/16 ” dla wersji 116.221/246/546/621/646/846 2.700,00 dla wersji 116.383/ 286/
586/075/447/783/686/886/175/947 900,00 • 435 - Felgi aluminiowe 16”, opony 205/55/16 ” dla wersji 116.221/246/546/621/
646/846 2.700,00 dla wersji 116.383/286/586/075/447/783/686/886/175/947 900,00 dla wersji 116.074/429/439/174/ 929/939 bez
dopłaty• 451 - Radioodtwarzacz CC dla wersji Distinctive bez dopłaty • 499 - Zestaw do naprawy opon • 511 - Trzeci tylny zagłówek
450,00• 563 - Zmieniarka CD 1 620,00 • 564 - Radio z odtwarzaczem CD dla wersji Progression 630,00 • 587 - Pakiet zimowy 1.440,00•
718 - BOSE system 2.700,00 • 751 - Pakiet Sport 2.700,00 • 762 - Siatka trzymająca bagaże 450,00 • 788 - Fotele sportowe skórzane
4.500,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu komórkowego 720,00 • 890 - Pakiet Komfort 720,00 • 903 - Connect Nav
9.810,00 • 923 - Tylny spoiler 720,00 • 980 - Koło zapasowe pełnowymiarowe 180,00 • 530 - Mapa Włoch 1.620,00 • 533 - Mapa
Niemiec 1.620,00 • 537 - Mapa Francji 1.620,00 • 538 - Mapa Belgii 1.620,00 • 540 - Mapa Holandii 1.620,00 • 542 - Mapa Szwajcarii
1.620,00• 548 - Mapa Austrii 1.620,00 • 549 - Mapa Danii 1.620,00 • 554 - Mapa Wielkiej Brytanii 1.620,00 • 574 - Mapa Hiszpanii
1.620,00

ALFA ROMEO
156 GTA

ALFA ROMEO
GTA SW

156 GTA
156 GTA Selespeed

116.042.1
116.048.1

3179/250
3179/250

250
250

12,1
12,1

4-drzwiowy
4-drzwiowy

149.850,00
158.850,00

156 SW GTA
156 SW GTA Selespeed

116.192.1
116.198.1

3179/250
3179/250

250
250

12,1
12,1

5-drzwiowy
5-drzwiowy

154.350,00
163.350,00

• 208 - Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17” 900,00 • 210 - Lakier metalizowany 1.800,00 • 231 - Fotelik dla dziecka Isofix 990,00
• 263 - Connect6 300,00 • 269 - Radionawigator 4.500,00 • 270 - Lakier perłowy 7.650,00 • 400 - Elektrycznie otwierany dach
2.700,00 • 416 - Tempomat 900,00 • 420 - Felgi aluminiowe 16”, opony 205/55/16 - bez dopłaty • 499 - Zestaw do naprawy opon - bez
dopłaty• 563 - Zmieniarka CD 1.620,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu komórkowego 720,00 • 903 - Connect Nav
9.810,00• 530 - Mapa Włoch 1.620,00 • 533 - Mapa Niemiec 1.620,00 • 537 - Mapa Francji 1.620,00 • 538 - Mapa Belgii 1.620,00
• 540 - Mapa Holandii 1.620,00 • 542 - Mapa Szwajcarii 1.620,00 • 548 - Mapa Austrii 1.620,00 • 549 - Mapa Danii 1.620,00 • 554 Mapa Wielkiej Brytanii 1.620,00 • 574 - Mapa Hiszpanii 1.620,00
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prędkość
maksymalna
km/h

zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

nadwozie

cena (pln)

166 2.0 TS Progression
166 2.5 V6 Progression
166 2.5 V6 Distinctive
166 3.0 V6 Distinctive
166 3.0 V6 Distinctive Sportronic
166 2.4 JTD Progression
166 2.4 JTD Distinctive

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

ALFA ROMEO
166

CENA

kod

CHARAKTERYSTYKA

136.152.0
136.156.0
136.356.0
136.757.0
136.857.0
136.154.0
136.354.0

1970/150
2492/188
2492/188
2959/220
2959/220
2387/150
2387/150

211
225
225
241
236
204
204

9,7
11,9
11,9
12,5
13,0
7,6
7,6

4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

118.710,00
141.210,00
150.210,00
170.910,00
177.210,00
134.010,00
143.010,00

• 102 - Spryskiwacze reflektorów900,00 • 108 - Felgi aluminiowe 16”, opony 205/55/16”do wersji 136.354/156/356/757/857 - bez
dopłaty • 113 - Przednie siedzenia podgrzewane 3.150,00 • 135 - Przednie siedzenia elektrycznie regulowane i podgrzewane 5.400,00
• 205 - Dodatkowe ogrzewanie 3.150,00 • 210 - Lakier metalizowany 2.520,00 • 211 - Tapicerka ze skóry 5.130,00 • 213 - Alarm
1.980,00 • 230 - Reflektory ksenonowe 2.880,00 • 253 - Ogrzewanie części przedniej szyby przy wycieraczkach 810,00 • 270 - Lakier
perłowy 9.450,00 • 321 - Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów wykończona drewnem900,00 • 386 - System nawigacji 7.200,00
• 400 - Elektrycznie otwierany dach 3.600,00 • 410 - Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne 450,00 • 431 - Felgi aluminiowe 16”,
opony 215/55/16” do wersji 136.152/154 900,00 • 435 - Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17” do wersji 136.152/154 2.250,00
do wersji 136.1561 350,00 do wersji 136.354/356/757/857 - bez dopłaty • 563 - Zmieniarka CD 1.800,00 • 564 - Radio HI - FI,
zmieniarka CD 4.050,00 • 728 - Tapicerka skórzana Blue/Red Style 6.930,00 • 863 - Wbudowany telefon komórkowy 2.700,00 • 530 Mapa Włoch 1.620,00 • 533 - Mapa Niemiec 1.620,00 • 537 - Mapa Francji 1.620,00 • 538 - Mapa Belgii 1.620,00 • 540 - Mapa Holandii
1.620,00 • 542 - Mapa Szwajcarii 1.620,00 • 548 - Mapa Austrii 1.620,00 • 549 - Mapa Danii 1.620,00 • 554 - Mapa Wielkiej Brytanii
1.620,00 • 574 - Mapa Hiszpanii 1.620,00

ALFA ROMEO
GTV

GTV 2.0 JTS
GTV 3.2 V6 24V

163.515.1
163.516.1

1970/165
3179/240

220
255

9,2
13,2

2-drzwiowy
2-drzwiowy

117.810,00
140.310,00

ALFA ROMEO
SPIDER

SPIDER 2.0 JTS
SPIDER 3.2 V6 24V

163.315.1
163.316.1

1970/165
3179/240

215
242

9,2
13,2

2-drzwiowy
2-drzwiowy

126.810,00
149.310,00

Powyższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym
i są cenami maksymalnymi w sieci sprzedaży.
Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem
obowiązują dopłaty wg cennika opcji.

• 109 - Dach składany elektrycznie 9.000,00 • 113 - Siedzenia regulowane elektrycznie 4.950,00 • 210 - Lakier metalizowany 1.800,00
• 211 - Tapicerka skórzana 4.050,00 • 269 - System nawigacji 5.400,00 • 270 - Lakier perłowy 7.200,00 • 321 - Kierownica i gałka
dźwigni zmiany biegów wykończona drewnem 720,00 • 435 - Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17”do wersji 163.515/3151 350,00
do wersji 163.516/316 - bez dopłaty • 439 - Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17” do wersji 163.515/3151 350,00 • 499 - Zestaw do
naprawy opon - bez dopłaty • 563 - Zmieniarka CD 1.800,00 • 728 - Tapicerka skórzana Blue/Red Styledo wersji 163.515/315 5.850,00
do wersji 163.516/316 1.800,00 • 751 - Pakiet aerodynamiczny 2.700,00 • 803 - Koło zapasowe dojazdowe - bez dopłaty • 833 Przystosowanie do montażu telefonu komórkowego 900,00 • 530 - Mapa Włoch 1.620,00 • 533 - Mapa Niemiec 1.620,00 • 537 - Mapa
Francji 1.620,00• 538 - Mapa Belgii 1.620,00 • 540 - Mapa Holandii 1.620,00 • 542 - Mapa Szwajcarii 1.620,00 • 548 - Mapa Austrii
1.620,00• 549 - Mapa Danii 1.620,00 • 554 - Mapa Wielkiej Brytanii 1.620,00 • 574 - Mapa Hiszpanii 1.620,00 • 356 - Mapa Portugalii
1.620,00
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Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 31 lipca 2003 r.

1. Fiat Polska Sp. z o.o.

Ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6075350, Fax (0-22) 6074352
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

reprezentacja i koordynacja
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

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

produkcja
samochodów osobowych

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

Ul. Ci´˝arowa 49, Skoczów
Tel. (0-33) 8538215, Fax (0-33) 8532964
Prezes: Giovanni Sella

produkcja odlewów ˝eliwnych
dla przemys∏u samochodowego

4. CNH Polska Sp. z o.o.

Ul. Otoliƒska 25, 09-407 P∏ock
Tel. (0-24) 2679600, Fax (0-24) 2679605
Dyrektor Generalny: Janusz Majchrzak

produkcja
maszyn rolniczych

5. Magneti Marelli Poland SA

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

produkcja
cz´Êci samochodowych

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

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

joint venture z firmà Bosch;
produkcja cz´Êci
samochodowych

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

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

produkcja
cz´Êci samochodowych

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

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

produkcja
cz´Êci samochodowych

9. Comau Poland Sp. z o.o.

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

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ
dla przemys∏u samochodowego

10. Avio Polska Sp. z o.o.

Ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8134012, Fax (0-33) 8132128
Prezes Zarzàdu: Leonardo Caroni

prace rozwojowo-badawcze
w zakresie produktów lotniczych

11. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

import i sprzeda˝ samochodów
dostawczych i ci´˝arowych

12. Business Solutions Polska Sp. z o.o.

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

administracja ksi´gowa,
personalna i p∏ace

13. Ingest Segim Polska Sp. z o.o.

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

zarzàdzanie i utrzymanie
nieruchomoÊci

14. Sadi Polska Sp. z o.o.

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

us∏ugi celne

15. Fiat Bank Polska SA

Ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074941, Fax (0-22) 6074849
Prezes Zarzàdu: Andrzej Bàk

us∏ugi bankowe

16. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.

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

us∏ugi
faktoringowe i leasingowe

17. Fidis Leasing Polska Sp. z o.o.

Ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074973-74, Fax (0-22) 6074982
Prezes Zarzàdu: Bernardo Gandolfo

us∏ugi leasingowe

18. Fidis Faktoring Polska Sp. z o.o.

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

19. SIRIO Polska Sp. z o. o.

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

us∏ugi faktoringowe
ochrona osób, mienia
i ochrona przeciwpo˝arowa
oraz transport sanitarny

20. MIDAS Polska Sp. z o. o.

Ul. ˚wirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa
Tel. (0-22) 6686431, Fax (0-22) 6686437
Prezes Zarzàdu: Jerzy Kaczmarek

naprawa samochodów
i sprzeda˝ cz´Êci zamiennych

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

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

produkcja
silników i skrzyƒ biegów
do samochodów

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

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

zakupy materia∏ów poÊrednich
i bezpoÊrednich do produkcji
samochodów

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

ubezpieczenia
majàtkowe

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

ubezpieczenia
na ˝ycie

Joint Ventures

Biuro Handlowe • ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Fiat
Majàtkowe
tel. (33)3.
812
60Ubezpieczenia
49, fax (33) 812
33 20 SA
• www.radiodelta.pl •
4. Fiat Ubezpieczenia ˚yciowe SA

Biuro Handlowe • ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Bia∏a
tel. (33) 812 60 49, fax (33) 812 33 20 • www.radiodelta.pl • e-mail: reklama@radiodelta.pl

