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O tym się mówi
Cztery Asy Fiata

fot. I. Kaźmierczak

W jubileuszowej 10. edycji międzynarodowego wyścigu „4 Asy Fiata
Auto Poland” udział wzięło 45 kolarzy. Poza sześcioma ekipami
z Polski, star towały w nim drużyny z Ukrainy, Rosji i Turcji.
Wyścig, trwający od 25-29 sierpnia br., składał się z pięciu etapów
na drogach Śląska, Podbeskidzia i Małopolski.
Zwycięzca wyścigu, Wojciech Pawlak z drużyny Mikomax Łódź,
otrzymał na mecie w Tychach Fiata Seicento – nagrodę głównego
sponsora, Fiata Auto Poland. Kluczyki do samochodu wręczył mu
dyrektor zakładu w Tychach, Zdzisław Arlet.

14 września br., zakończył się w Karpaczu 60. Tour de Pologne.
Fiat, jak co roku, był głównym sponsorem imprezy. W zamian
za wyłączne prawo do żółtej koszulki lidera, firma użyczyła na
wyścig m. in. 35 samochodów osobowych i 10 dostawczych.
Fiat Auto Poland miał także możliwość zareklamowania podczas
Tour de Pologne nowego Fiata Pandę. Kolumna dziesięciu aut
jechała przed kolarzami nadając z głośników spoty reklamowe
o samochodzie i zapraszając na odbywające się w tym czasie,
Drzwi Otwar te nowego Fiata Panda.
Zwycięzcy wyścigu, Cezaremu Zamanie, zawodnikowi polskiej
grupy zawodowej Action nVidia Mróz, klucze do nowego Fiata
Punto, wręczył dyrektor handlowy FAP – Fabrice D’Arche.

Nowa Panda w Internecie
Wraz z kampanią reklamową wprowadzającą na rynek nowego Fiata Panda,
powstał również serwis internetowy modelu. Cieszy się dużym zainteresowaniem – do połowy września odwiedziło go już ponad 300 tys. internautów.
Witryna Pandy prezentuje możliwości samochodu, wyposażenie i cennik.
Nowy model Fiata wspierają również szeroko zakrojone działania promocyjne
w Internecie, m. in. w komunikatorze Gadu Gadu oraz w por talach Tlen
i Onet. pl. Jednocześnie w nowej witrynie rozpoczął się konkurs „Panda
na biurko”. Każdy z użytkowników serwisu może skorzystać ze specjalnej
aplikacji, umożliwiającej zaprojektowanie własnej wersji Pandy.
Najciekawsze zgłoszenia zostaną nagrodzone. Adres: www.fiatpanda.pl
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fot. G. Madaliński

60. Tour de Pologne

Alfa Romeo 8C Competizione
Alfa Romeo we Frankfurcie zaprezentowała „8c Competizione”, prototypowy
model przywołujący nazwą wielką spor tową tradycję Alfy Romeo. Skrót „8c”
w latach 30. i 40. wyróżniał samochody (wyścigowe i użytkowe) wyposażone
w ośmiocylindrowy silnik skonstruowany przez słynnego projektanta, Vittorio
Jano. Kolejny człon nazwy „Competizione”, stanowi ukłon w stronę 6C 2500
Competizione, spor towego modelu coupé, prowadzonego w 1950 roku przez
parę pilotów Fangio – Zanardi w wyścigu „Tysiąc Mil”.
Przednia część dwuosobowego wozu z włókna węglowego nawiązuje do legendarnego modelu 33 Coupé Stradale, tylna – powraca do charakterystycznych
okrągłych zespołów świateł znanych z Giulii TZ. Pod maską pracuje silnik o pojemności 4,2 litra, ośmiu cylindrach w kształcie litery
V (90°), z turbodoładowaniem. Ten system napędowy osiąga ponad 400 KM przy 7.000 obrotach/min, połączony jest z ręczną
sześciobiegową skrzynią biegów i rozwija maksymalną prędkość ponad 300 km/h, a rozpędza się od 0 do 100 km/h w 4,5s.

fot. M. Kowalski

Festiwal pod patronatem Jubilata
VIII Festiwal Kompozytorów Polskich, odbywający się w Bielsku-Białej od 2-4 października br., zbiegł się w tym roku z 70. urodzinami Henryka Mikołaja Góreckiego, światowej sławy kompozytora, który od początku patronuje imprezie. Trudno się dziwić, że tegoroczny festiwal w dużej mierze poświęcony był jubilatowi. Henryk Mikołaj Górecki,
któremu nadano tytuł honorowego obywatela miasta, swoje urodziny obchodził właśnie
podczas festiwalu. Koncert finałowy zatytułowany był: „Moje 70 lat”, a w programie
znalazły się utwory samego kompozytora, ale także jego syna, Mikołaja oraz dzieła mistrzów i nauczycieli Jubilata, m. in. Karola Szymanowskiego i Bolesława Szabelskiego.
Festiwal, jak co roku, odbywał się przy znaczącej pomocy Fiat Auto Poland
oraz Fiat-GM Power train.

Światowa prapremiera Pandy SUV
Na Salonie Samochodowym we Frankfurcie, wśród bogatej gamy modeli Fiata, uwagę przyciągała zaprezentowana po raz pierwszy
nowa Panda SUV. To samochód „off-road” wywodzący się od koncepcyjnego auta Simba, pokazanego na Targach w Poznaniu.
Ta rewolucyjna wersja SUV otwiera nowe pole do popisu przed segmentem małych aut terenowych. To pierwszy europejski przykład
„Sport Utility Vehicle” o stosunkowo niewielkich wymiarach,
w którym udało się połączyć właściwości auta „off-road” z komfor tem i osiągami tradycyjnego samochodu. Nowa Pandą SUV ma
napęd zintegrowany (4x4 ze sprzęgłem lepkościowym o dwóch
mechanizmach różnicowych), który pozwala na pokonywanie
przeszkód o maksymalnym nachyleniu 51%.
Mały SUV, jako pierwsza nowość z rodziny nowej Pandy, trafi na
rynek europejski pod koniec 2004 roku.
Stoisko Fiata odwiedził mistrz Formuły 1 Michael Schumacher,
który szczególnie zainteresował się nowym Fiatem Panda.
Na samochodzie złożył swój autograf i zasiadł za kierownicą.

paździer nik 2003 f i a t wo kó ł n a s
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ZE świata Fiata
1

3
2

1. SUKCES DRZWI OTWARTYCH
NOWEJ PANDY WE WŁOSZECH

2. SILNIKI IVECO
NA WYSTAWIE W LILLE

3. FIRMA SPOD ZNAKU
BISCIONE NA UNIWERSY TECIE

Sprzedaż nowego Fiata Panda rozpoczęła się we Włoszech wraz z Drzwiami
Otwar tymi u 700 dealerów, w których
uczestniczyło ponad 500 tys. osób.
Nowy model Fiata cieszył się dużym zainteresowaniem. Do dyspozycji klientów było 4500 samochodów, w tym
1500 przeznaczonych na test drive.
Nowa Panda, dzięki wszechstronności,
podobała się zwłaszcza młodzieży i kobietom. 30% przybyłych do salonów
stanowili posiadacze innych marek.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się
wersja z silnikiem 1.3 16v Multijet.
Główne powody wyboru tego modelu
to styl oraz komfort.

Firma Iveco po raz pierwszy uczestniczyła w Międzynarodowej Wystawie
Przemysłu Kolejowego „Sifer 2003”
w Lille (Francja). Wzięło w niej udział
120 wystawców z 16 krajów. Na stoisku
Iveco wystawiono trzy silniki Cursor 813 i V8, które wzbudziły zainteresowanie zwiedzających, a także niektórych
firm z branży, takich jak GSM Technorail oraz Speno International, działających w Szwajcarii. Z obiema firmami
przewidziano przyszłą współpracę
w zakresie wymiany silników w diagnostycznych pojazdach szynowych, w pojazdach szynowych do obsługi technicznej i ustawiania torów.

„Alfa Romeo wychodzi na spotkanie” –
to tytuł cyklu wykładów na temat marki,
będącej bohaterem przedsięwzięcia na
Uniwersytecie w Perugi (Włochy).
Tematem spotkań była historia firmy
pokazana w fotografiach oraz poprzez
model legendarnego 1750 Gran Sport
z 1930 r. oraz 147 GTA. Mowa była także
o rozwoju technicznym i celach osiągniętych przez Alfę Romeo. W seminariach uczestniczyła grupa menedżerów
Alfa takich jak Mario Favilla z Centrum
Stylu i Paolo Massai (na zdjęciu), odpowiedzialny za Engineering. Gordon de
Adamich, mówił natomiast o bezpieczeństwie.
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4. W NIGERII PEPSI PODRÓŻUJE
SAMOCHODAMI IVECO

5. TRAK TORY NEW HOLLAND
NA EKSPORT

6. MASERATI BOHATEREM
DUŻEGO EKRANU

Seven-Up Bottling Company, spółka
Pepsi Cola z siedzibą w Nigerii, poszerzyła swój park samochodowy o 60 Iveco Eurocargo, które przeznaczono do
rozwożenia napojów na terenie miast
oraz o 24 EuroTrakker, które, podobnie
jak 12 innych pojazdów tego modelu,
jest już używanych przez spółkę. Zalety
Eurocargo, m.in. wszechstronność, czynią z niego idealny pojazd na potrzeby
firmy posiadającej już 50 TurboStar do
przewozów na długie dystanse. Wybór
pojazdów Iveco jest częścią strategii
rozwoju obranej przez nigeryjską spółkę, która pragnie wykorzystać nowe
możliwości pojawiające się na rynku.

W ubiegłym roku New Holland wylansował w Brazylii serię traktorów TS.
Wybór ten podyktowany był chęcią zaoferowania tamtemu rynkowi produktów spełniających zapotrzebowanie na
odnowienie flot. Od tamtej pory Seria
TS produkowana w zakładzie Kurytyba,
w gamie od 103 do 118 koni, odniosła
sukces również za granicą.
60% produkcji przeznaczono bowiem
do innych krajów. Dzięki osiągom i doskonałemu stosunkowi koszty-korzyści, traktory są szczególnie interesujące dla krajów rozwijających się, jak
Republika Południowej Afryki, Tajlandia i Indonezja.

Trzech detektywów w spódnicy, przebojowych i fascynujących, musi za
wszelką cenę odzyskać dwa skradzione pierścienie. To w dużym skrócie
treść filmu Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość. W filmie, obok wspaniałych aktorek (Cameron Diaz, Lucy Liu,
Drew Barrymore i Demi Moore), pojawia się również gwiazda na czterech
kołach: Maserati Spyder Cambiocorsa
(na zdjęciu: podczas kręcenia filmu).
Samochód prowadzony przez aktora
Rober ta Patricka jest bohaterem
zapierających dech w piersiach pościgów, między innymi z Ferrari California z 1962 roku.
paździer nik 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Chwila
refleksji
Zygmunt Konieczny

Nie jestem
Szanownym

Jubilatem...

Moja muzyka jest zawsze interpretacją czegoś. Moją muzyką staram się służyć
tekstowi. Cieszy mnie, gdy słyszę swoje kompozycje wykonywane inaczej niż kilka lat temu, bo to świadczy o tym, że młodzi ludzie nie odwracają się ode mnie.

P

rawda, ˝e do skóry dobiera nam si´ coraz to m∏odsze pokolenie. I w coraz innych rytmach czy interpretacji Êpiewajà piosenki, które kiedyÊ skomponowaliÊmy. Czy mnie to szokuje? Czy zadr´czam si´, s∏yszàc swojà kompozycj´ Êpiewanà dziÊ zupe∏nie inaczej ni˝
kilka czy kilkanaÊcie lat temu? Skàd˝e! To mnie cieszy.
Bardzo. Dowodzi bowiem, ˝e m∏odzi ludzie nie odwracajà si´ ode mnie. Przeciwnie, mówià jakby: „... to równie˝
nasza muzyka”. No i odÊwie˝ajà jà, wnoszà do niej to, co
nakazuje im chwila czy moda. Jedni – jak Joanna S∏owiƒska, którà ceni´ za muzykalnoÊç, naturalny g∏os, spontanicznoÊç i autentyzm na scenie – folklor. Inni, jak choçby
Ba∏ata – jazz, a nawet coÊ wi´cej...
W moim uchu te nowe interpretacje nie brzmià fa∏szywie. Od poczàtku swej twórczoÊci i ja przecie˝ inspirowa∏em si´ tak˝e folklorem, czego najlepszym dowodem jest
kujawiak „Jaki Êmieszny jesteÊ pod oknem...” Êpiewany
ongiÊ przez Ew´ Demarczyk. A i z jazzem granym i Êpie-

fot. J. Zych

Zygmunt Konieczny, kompozytor.
Twórca muzyki teatralnej (m. in. „Wyzwolenie”, „Noc Listopadowa” – wystawiane w Teatrze Starym w Krakowie)
i filmowej. Ar tysta związany z „Piwnicą
pod Baranami” od końca lat 50; pod jego wpływem ukształtowało się wokół
kabaretu środowisko kompozytorów
„piosenki ar tystycznej”, np. Z. Preisner.
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wanym „na ˝ywo” zetknà∏em si´ wczeÊniej, bodaj w roku
1959, gdy po raz pierwszy, tu˝ po szkole muzycznej (jako
cz∏owiek z natury nieÊmia∏y), zaszed∏em do „Piwnicy pod
Baranami” wprowadzony tam przez Mieczys∏awa Âwi´cickiego, na którego proÊb´ skomponowa∏em dwie piosenki.
Nota bene piosenki te – „Ogon” i „Cichy wiatr” – na tyle
spodoba∏y si´ i Piotrowi Skrzyneckiemu, ˝e zaakceptowa∏
mnie i zaprosi∏ do wspó∏pracy.
Po paru bytnoÊciach w „Piwnicy” pomyÊla∏em sobie: co
ja w∏aÊciwie tutaj robi´?! Wyda∏o mi si´, ˝e nie mam szans.
Tam królowa∏ jazz. Brylowali tacy artyÊci, jak Krzysztof
Komeda, Wanda Warska, Andrzej Kurylewicz. Dopiero po
jakimÊ czasie zorientowa∏em si´, ˝e Piotr stawia mocno
równie˝ na kabaret literacki! To spostrze˝enie doda∏o mi
animuszu, zaczà∏em pisaç piosenki „pod teksty”. Pod to,
co na scenie wykonujà artyÊci. Okaza∏em si´ przydatny.
Zresztà po jakimÊ czasie Komeda odszed∏, Warska z Kurylewiczem wyjechali na sta∏e do Warszawy. Zosta∏em sam,
bodaj od 1961 roku. I to na kilka d∏ugich lat. Do czasu, a˝
przyszed∏ Stasiu Radwan. A˝ pojawi∏ si´ Andrzej Zarycki,
którego pozna∏em, gdy z Ewà Demarczyk wracaliÊmy
z koncertów w Stanach Zjednoczonych.
Tamte czasy w „Piwnicy”, to dla mnie okres szczelnie zagospodarowany. Komponowa∏em, ale i akompaniowa∏em
artystom. Poch∏ania∏o mi to wiele czasu. W efekcie jednak
bardzo silnie zwiàza∏em si´ z kabaretem. Z „piwniczanami”. Teraz ten zwiàzek jest luêny, ju˝ tam nie gram – ale
moja dusza zawsze b∏àka si´ gdzieÊ wokó∏ pa∏acu Potockich

fot. Forum

u zbiegu ulicy Âwi´tej Anny i Rynku G∏ównego. Piwnica
jest bowiem wa˝na i wcià˝ podstawowa w moim ˝yciu.
Pewnie dlatego dzisiejsi animatorzy kultowego ju˝ kabaretu, Marek Pacu∏a i Piotr Ferster, wymyÊlili coÊ w stylu Piotra S. – Rok Zygmunta Koniecznego. Rok, który zaczà∏ si´
w maju i trwaç b´dzie do przysz∏ego maja – choç nie nale˝y go, broƒ Bo˝e, wiàzaç z jakàÊ mojà rocznicà.
Nie jestem wi´c ˝adnym Szanownym Jubilatem. W zaoferowanej mi roli wyst´puj´ jako debiutant. A debiut ów
kraszony jest rozmaitymi koncertami. Na lipcowym,
w Radiu Kraków, grupa artystów-przyjació∏ sprawi∏a mi
prawdziwà frajd´. Urszula Dudziak, Warska, Kurylewicz,
Kuba Kubowicz, S∏owiƒska, Ba∏ata jak˝e inaczej zaÊpiewali moje stare piosenki! Jak˝e inaczej zinterpretowali mojà
muzyk´! Folklor doda∏ im nowej urody, improwizacje jazzowe wr´cz zaskoczy∏y. Czy ja, przychodzàc do „Piwnicy”
mog∏em marzyç o tym, ˝e jazzmani mojà muzyk´ wezmà
kiedyÊ pod uwag´?! A przy okazji – zapraszam Paƒstwa na
inny jeszcze koncert. Ten, który 24 i 25 paêdziernika odb´dzie si´ w Krakowskiej Filharmonii. Jego tytu∏: Wyspiaƒski-Konieczny; Konieczny-Twardowski. Stanis∏aw
Wyspiaƒski i ksiàdz Twardowski to oczywiÊcie ci, którzy
mnie zainspirowali swà twórczoÊcià. Do ich wierszowanego s∏owa skomponowa∏em muzyk´. Na marginesie: „Litani´ Polskà” napisa∏em w oparciu o te fragmenty poezji
ksi´dza Twardowskiego, które sà opisami obrazów Matki
Boskiej w polskich koÊcio∏ach.
Czy komponujàc muzyk´ do jakiejÊ poezji mam do niej

nabo˝ny stosunek? I tak, i nie. Zresztà zdarzy∏o mi si´ byç
autorem skandalu. Choçby wtedy, gdy u Tuwima zamieni∏em role m´skie na ˝eƒskie. Gdy tworzy∏em muzyk´
do wiersza Bia∏oszewskiego te˝ zrezygnowa∏em z pewnych
jego fragmentów, obawia∏em si´ nawet reprymendy
ze strony autora. Jednak „Madonny” bardzo mu si´
spodoba∏y. Tylko poprosi∏, aby w druku zachowaç wyrzucone przeze mnie cz´Êci.
Nie siadam do fortepianu ani nie bior´ papieru nutowego do ràk ot tak, nagle – bez konkretnej inspiracji. Musz´
mieç bodziec. JakàÊ rozmow´ z re˝yserem, scenografem
czy piosenkarzem. Ale muzyk´ komponuj´ tylko i wy∏àcznie wtedy, gdy znajduj´ klucz do przedstawionego mi tekstu, gdy mam na niego jakiÊ pomys∏. Bo moja muzyka, to
zawsze interpretacja czegoÊ. W piosence – tekstu literackiego. W teatrze i filmie – obrazu i tekstu. Swojà muzykà
staram si´ s∏u˝yç tekstowi a nawet mu podporzàdkowaç.
Czy ∏atwo mi to przychodzi? O m´kach twórczych trudno
tu opowiadaç – ale one sà! Zdarza si´, ˝e utwór niby
gotowy, przepracowuj´ albo i pisz´ od nowa. Rzecz
w tym, ˝e z tych zmagaƒ czerpie si´ radoÊç, satysfakcj´ –
zw∏aszcza, gdy „rebus” zostanie dobrze rozwiàzany.
Nie spisywa∏em piosenek, nie liczy∏em skomponowanych utworów – choç czasem robi∏a to ˝ona. Moja kartoteka jednak nie jest pe∏na. Zw∏aszcza, ˝e wiele nut gdzieÊ
zagubi∏em. Có˝, inne to by∏y czasy. Nagraç coÊ wcale nie
by∏o tak ∏atwo jak dzisiaj...
not. Teresa B´tkowska
paździer nik 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Fiat powra
Stefania Castano i Giancarlo Riolfo

Samochód nie mieszczący się
w żadnym schemacie. Trudno
zakwalifikować nową Pandę do
jednego tylko segmentu, daleko jej
bowiem do klasycznego samochodu
użytkowego. I chociaż nosi imię auta
znanego w całej Europie, to jednak
sama świadczy o swej wysokiej klasie.

N

owa Panda zadziwia swoimi wymiarami: d∏ugoÊcià (3,54 m) sytuuje si´ poÊrodku mi´dzy ma∏ymi city car i najwi´kszymi kompaktowymi pojazdami z segmentu B. Jej szerokoÊç, a zw∏aszcza wysokoÊç
(1,54 m) pozwalajà na du˝à swobod´ wewnàtrz pojazdu.
Dost´p jest bardzo ∏atwy dzi´ki pi´ciu obszernym
drzwiom. Fakt, ˝e samochód jest wysoki, pozwala na prowadzenie go w podwy˝szonej pozycji, wygodnej zw∏aszcza
podczas d∏ugich podró˝y i dajàcej poczucie lepszego panowania nad drogà. Bardzo praktycznie rozwiàzano kwesti´
lokalizacji dêwigni zmiany biegów, ergonomicznie w centralnej cz´Êci deski rozdzielnej.
10

ca z Pandą
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Design nowej Pandy tak˝e jest oryginalny – proste i czyste
linie, bez zb´dnych ornamentów. Przyk∏adem szczególny
kszta∏t trzeciej szyby bocznej, kontrastujàcy z op∏ywowym
wykoƒczeniem drzwi. Kszta∏t nadwozia stanowi syntez´
ró˝nych rodzajów pojazdów. Nowa Panda to po trosze auto
miejskie, MPV, sport utility (sà w∏aÊnie w przygotowaniu
wersje 4x4, a tak˝e ma∏y samochód terenowy). Do opisania
tego pojazdu nadawa∏oby si´ wiele przymiotników: funkcjonalny, oszcz´dny, nowoczesny. Ale trafny jest tylko jeden
– inteligentny.

W dzisiejszych zatłoczonych miastach zwrotny mały samochód
to idealne rozwiązanie dla lekkiego transpor tu towarów – sprawdzi się doskonale w ruchu miejskim, jak i podczas parkowania.
Wygodny i łatwy w manewrowaniu nowy Fiat Panda Van posiada
przestrzeń ładunkową o objętości 1 m3 i ładowności do 505 kg.
Model dostępny jest z silnikiem 1.1 benzynowym (wersja
5-drzwiowa, 2-miejscowa, a od listopada br. także 4-miejscowa). Od przyszłego roku nową Pandę Van można będzie nabyć
również z silnikiem 1.3 Multijet (wersja 2- i 4-miejscowa).
Wyposażenie, dobre osiągi, optymalna przestrzeń ładunkowa
i konkurencyjna cena czynią z nowej Pandy Van idealnego
„kompana” do pracy.
Wymiary zewnętrzne:
Rozstaw osi
–
2299 mm
Długość
–
3538 mm
Wysokość
–
1540 mm bez relingów
1578 mm z relingami
Szerokość
–
1578 mm

fot. M. Feodorów

NOWA PANDA VAN

Panda to inteligentne auto nie tylko ze wzgl´du na swoje
zalety techniczne, odpowiada ono równie˝ najró˝niejszym
potrzebom komunikacyjnym. To samochód dynamiczny
i zrywny w ruchu miejskim i doskonale spisujàcy si´ podczas
d∏u˝szych podró˝y. Majàc cztery lub pi´ç wygodnych miejsc
do dyspozycji (w zale˝noÊci od typu wyposa˝enia), baga˝nik
o wymiarach, których pozazdroÊciç mog∏oby wiele wi´kszych pojazdów, oraz maksymalnà pr´dkoÊç do 160 km/h,
trudno nazywaç Pand´ wy∏àcznie autem miejskim, lub te˝
wy∏àcznie drugim autem w rodzinie.
Na wskroÊ niekonwencjonalna zrewolucjonizowa∏a tak˝e
wyobra˝enia o wspó∏czesnych silnikach diesla, w powszechnym mniemaniu mniej dynamicznych od benzynowych. Dzi´ki nowoczesnej technologii Multijet Panda z silnikiem 1.3 16v (od 2004 r.) osiàga pr´dkoÊç
od 0 do 100 km/h w ciàgu 13 sekund i w ciàgu 14
z silnikiem benzynowym Fire 1.2. Do doskona∏ych
osiàgów ma∏ego diesla dodaç nale˝y w∏aÊciwoÊci eksploatacyjne, zu˝ywa bowiem 4,3 l paliwa w cyklu mieszanym i zaledwie 3,7 l w cyklu pozamiejskim. Oznacza to, ˝e
na jednym litrze ropy mo˝na przejechaç 27 kilometrów.

zbliżenie

Komfort
auta flagowego
Ju˝ dawno min´∏y czasy, kiedy rodzina wraz z licznymi baga˝ami, upchana w Maluchu przemierza∏a setki kilometrów. O ile wczoraj ma∏e, nieskomplikowane
i praktyczne auto s∏u˝y∏o do sprawnego poruszania si´
w korkach miejskich, wykonywania licznych i trudnych
manewrów, o tyle dzisiaj od superkompaktowego auta
wymaga si´ o wiele wi´cej. Ludzie przyzwyczaili si´
ju˝ do komfortu wi´kszych modeli i nie sà sk∏onni do
kompromisów.
Nowa Panda was nie zawiedzie. Koniec ze ÊciÊni´tymi
nogami i bólem krzy˝a. Przy d∏ugoÊci 354 cm w samochodzie tym mieÊci si´ swobodnie cztery lub pi´ç osób. Panda
ma poza tym jeden z najbardziej pojemnych baga˝ników
w segmencie (206 litrów, które mo˝na zwi´kszyç do
775 l przy z∏o˝onych tylnych siedzeniach) oraz wn´trze
o objetoÊci 2,49 m3. Przednia cz´Êç kabiny jest najbardziej
przestronna ze wszystkich pojazdów superkompaktowych. NajproÊciej rzecz ujmujàc, w nowej Pandzie mo-

Niezawodna
mechanika
U podstaw decyzji o zakupie małego auta stoją często
argumenty ekonomiczne. Pod tym względem nowa
Panda was nie zawiedzie. W nowym Fiacie zamontowano bowiem silniki oszczędne w eksploatacji, ale
o bardzo dynamicznych osiągach. Obydwa silniki benzynowe 1.1 o mocy 54 KM i 1.2 o mocy
60 KM należą do rodziny Fire, liczącej ponad dziesięć milionów wyprodukowanych do tej
pory jednostek napędowych.
Trzeci silnik (od 2004 r.) to
1.3 16 v Multijet,
mały, jedyny
w swoim rodzaju turbodiesel. Lekki
i kompaktowy
o mocy 70 KM przy
4000 obr./min, momencie obrotowym równym
145 Nm przy 1500 obr./min. jest
najsilniejszym zespołem napędowym
wśród małych silników diesla wyposażonych w turbosprężarkę o stałej geometrii, obecnych dzisiaj na rynku.
Poza tym zużywa 4.3 litra paliwa na 100 km
w cyklu mieszanym, a jego żywotność obliczona jest
na 250 tys. km zamiast tradycyjnych 150 tys. Poza
tym nie szkodzi środowisku, spełniając już dzisiaj
europejskie normy emisji zanieczyszczeń Euro 4, które wejdą w życie dopiero w 2006 roku. Wszystkie trzy
silniki połączone są z mechaniczną, pięciobiegową
skrzynią biegów, a w wersji z silnikiem 1.2 8v oraz
1,3 Multijet, nowa Panda dostępna jest także
z innowacyjną przekładnią Dualogic, która działa
jako skrzynia biegów sekwencyjna lub automatyczna.
Ta podwójne oblicze przekładni pozwala kierowcy na
spor towe lub relaksujące prowadzenie samochodu.
Dla zapewnienia komfor tu i dobrej przyczepności
do drogi, w nowej Pandzie zamontowano z przodu
niezależne zawieszenia typu McPherson oraz z tyłu,
zawieszenia połączone ze skrętną belką. Bardzo proste i racjonalne rozwiązanie, które cieszyło się sporym powodzeniem w pojazdach wyższego segmentu.

WYJĄTKOWE OSIĄGI
SILNIK

1.1 FIRE

1.2 FIRE

1.3 16V MULTIJET*

MOC MAX

54 KM przy 5000 obr/min

60 KM przy 5000 obr/min

70 KM przy 4000 obr/min

MOMENT OBROTOWY MAX

88 Nm przy 2750 obr/min

102 Nm przy 2500 obr/min 145 Nm przy 1500 obr/min

POJEMNOŚĆ

1108 cm3

1242 cm3

1251 cm3

PRĘDKOŚĆ MAX

150 km/h

155 km/h

160 km/h

PRZYSPIESZENIE od 0-100 km/h

15 sekund

14 sekund

13 sekund

ZUŻ. PALIWA W CYKLU MIEJSKIM

7,2 l/100 km

7,1 l/100 km

5,4 l/100 km

Z DUALOGIC
ZUŻ. PALIWA W CYKLU POZAMIEJ.

6,8 l/100 km
4,8 l/100 km

Z DUALOGIC
CYKL MIESZANY

3,7 l/100 km

4,6 l/100 km
5,7 l/100 km

Z DUALOGIC
*wersja dostępna od 2004 r.

Trzy rodzaje silnika, dwie skrzynie biegów,
pięć wersji wyposażenia, jedenaście kolorów nadwozia
i cztery typy tapicerki wewnętrznej.
Gama nowej Pandy wychodzi naprzeciw
wszystkim potrzebom i gustom.
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4,8 l/100 km

5,6 l/100 km
5,4 l/100 km

4,3l/100 km

gà wygodnie podró˝owaç osoby o ka˝dej budowie cia∏a.
To zas∏uga tak˝e szczególnego kszta∏tu siedzeƒ, wykonanych wed∏ug projektu profesora Dal Monte, fizjologa mi´dzynarodowej s∏awy, dyrektora Departamentu Biomechaniki we W∏oskim Instytucie Medycyny Sportu, który opracowa∏ równie˝ fotele do Lancii Thesis.
Przednie siedzenia mogà mieç sta∏à lub regulowanà wysokoÊç (po stronie kierowcy). W obydwu wypadkach bardzo
dobrze podtrzymujà tu∏ów pasa˝era i kierowcy po bokach,
a przednia czeÊç siedzenia zosta∏a tak skonstruowana, aby
zapobiega∏a wysuwaniu si´ pasa˝era do przodu, pod pasem
bezpieczeƒstwa w przypadku czo∏owego zderzenia (antisubmarining). Tylne siedzenia sà zaskakujàco szerokie, a ich
oparcia po z∏o˝eniu, powi´kszajà pojemnoÊç baga˝nika.
Mo˝na wybraç tylne siedzenia dwu- lub trzymiejscowe lub
dwumiejscowe dzielone. W tym drugim przypadku tylne
siedzenie jest tak˝e przesuwne.
PrzestrzennoÊç i szeroki wachlarz zastosowaƒ przek∏adajà si´ na komfort i przyjemnoÊç jazdy. Wra˝enie to pot´gowane jest dodatkowo przez pozycj´ kierowcy podwy˝szonà
w stosunku do drogi, a tak˝e obszernà przeszklonà
przestrzeƒ, poprawiajàcà widocznoÊç i pozwalajà lepiej
panowaç nad drogà.
Od samochodów du˝o wi´kszych nowa Panda ró˝ni si´
tak˝e elementami wyposa˝enia. Wystarczy pomyÊleç
o wspomaganiu kierownicy Dualdrive o dwóch programach dzia∏ania (u∏atwiajàcym jazd´ w mieÊcie i parkowanie). Lub te˝ o mo˝liwoÊci wyboru automatycznej
klimatyzacji, która podobnie jak w Lancii Thesis, poprzez
ca∏y zestaw czujników mierzy temperatur´ wewnàtrz i na
zewnàtrz pojazdu, zapewniajàc jak najbardziej optymalny

i sta∏y klimat.
Nowy model nie ma czego zazdroÊciç samochodom
z wy˝szego segmentu, nawet pod wzgl´dem jakoÊci, co ∏atwo sprawdziç obserwujàc i dotykajàc wewn´trznej tapicerki i wykoƒczeƒ. Projektanci bardzo d∏ugo pracowali nad
ka˝dym szczegó∏em. Nowa Panda jest jedynym pojazdem
w swojej kategorii o wewn´trznej powierzchni w 99
procentach pokrytej tapicerkà. Dok∏adnie na wzór samochodów z wy˝szego segmentu.

PANDA DLA KAŻDEGO
Klient może wybierać spośród trzech silników (1.1 8v, 1.2 8v,
1.3 16v Multijet), dwóch skrzyń biegów (mechanicznej 5 biegowej i Dualogic z funkcją sekwencyjną i automatyczną), pięciu
wersji wyposażenia (Actual, Active, Active Plus, Dynamic,
Dynamic Plus), jedenastu kolorów karoserii, czterech rodzajów
obić wewnętrznych (w kolorze żółtym i niebieskim).
Dostępna jest także wersja Van, z komorą ładunkową o objętości 1 m3 i ładowności do 505 kg, doskonale nadającą się do
lekkiego transpor tu towarów. W tej gamie każdy znajdzie coś
odpowiedniego dla własnych potrzeb lub może ją dodatkowo
uzupełniać wszystkimi dostępnymi dzisiaj na rynku urządzeniami. Łącznie z zarezer wowanymi do tej pory wyłącznie
dla modeli z wyższych segmentów. Do tego automatyczna
klimatyzacja z filtrem przeciwpyłowym, otwierany dach
Skydome, trzy typy radia samochodowego także ze zmieniarką
płyt kompaktowych, elektryczne wspomaganie kierownicy
Dualdrive, czujniki parkowania, funkcja opóźnionego
gaszenia świateł follow me home.

Duże bezpieczeństwo
Dla Fiata Pandy podstawowa kwestia, to jakoÊç. Od
samego poczàtku celem konstruktorów by∏o stworzenie
pojazdu, który stanowi∏by prawdziwy skok w klasie pojazdów superkompaktowych oraz ugruntowa∏by pozycj´
Fiata jako niepodwa˝alnego lidera w tym segmencie. Dlatego te˝ do pracy nad projektem przedsi´biorstwo oddelegowa∏o najlepszych pracowników, którzy k∏adli nacisk
na jakoÊç i niezawodnoÊç wyrobu a tak˝e rozwin´li owocnà wspó∏prac´ z zewn´trznymi dostawcami. Efektem ich
pracy jest esencjonalne auto, które nie idzie na ˝aden
kompromis pod wzgl´dem jakoÊci i bezpieczeƒstwa.
SztywnoÊç skr´tna nadwozia, najwy˝sza w segmencie,
korzystnie wp∏ywa na komfort jazdy (do tego efektu przyczynia si´ tak˝e zastosowanie wzmocnionej poprzecznicy
w desce rozdzielczej) oraz na stabilnoÊç i przyczepnoÊç do
drogi. Struktura pojazdu zaprojektowana zosta∏a zgodnie
z najnowoczeÊniejszymi tendencjami w zakresie zabezpieczenia przy zderzeniach: sztywna kabina pasa˝erska
gwarantuje maksymalne zabezpieczenie pasa˝erów posiadajàc strefy o du˝ej zdolnoÊci poch∏aniania energii zderze16

nia. Nowa Panda jest poza tym jedynym pojazdem w swoim segmencie, który proponuje a˝ do szeÊciu poduszek
powietrznych. Zosta∏a wyposa˝ona w pasy bezpieczeƒstwa z napinaczami obcià˝enia (tylne pasy posiadajà trzy
punkty mocowania), kierownic´ poch∏aniajàcà energi´,
siedzenia antysubmarining oraz mocowania Isofix dla
fotelików dzieci´cych.
Równie awangardowe sà rozwiàzania aktywnego bezpieczeƒstwa: nowy model poczàwszy od wersji Dynamic, oferuje w standardzie ABS z korektorem hamowania EBD i jako jedyny w tej kategorii proponuje w ramach opcji ESP,
system sterujàcy stabilnoÊcià dynamicznà pojazdu. Ten
bogaty zestaw uzupe∏niajà jeszcze ARS – system zapobiegajàcy poÊlizgowi kó∏ w przypadku utraty przyczepnoÊci,
MSR – regulujàcy moment obrotowy silnika, zapobiegajàc
blokowaniu kó∏ nap´dowych przy nag∏ej redukcji biegów,
HBA – automatycznie zwi´kszajàcy nacisk ciÊnienia
w uk∏adzie hamulcowym w przypadku nag∏ego hamowania oraz Hill Holder, który u∏atwia ruszanie pod górk´,
zapobiegajàc cofni´ciu si´ samochodu.

zbliżenie
Od góry: przestronne
wnętrza Pandy.
Legendarna „Topolino”
z 1936 roku.
Fiat 500 model,
który podbił serca
wielu pokoleń
kierowców.

Mały wielki Fiat
O wiele trudniej zaprojektować małe auto niż
luksusową limuzynę. Nie tylko ze względu na koszty
i technologię. Przede wszystkim chodzi o to, aby
uzyskać wrażenie przestronnego wnętrza w pojeździe o niewielkich rozmiarach i połączyć dobre osiągi z niskim zużyciem paliwa. To wyzwanie można
podjąć tylko wtedy, kiedy ma się nowe i świeże
pomysły. Nie przypadkowo najbardziej awangardowe
rozwiązania zadebiutowały właśnie w małych
autach. Mały wóz to często synonim zaawansowania
technicznego i pomysłowości. Nowa Panda nie
stanowi wy jątku od reguły, zaś jej przynależność do
klasy małych wielkich aut potwierdzają przestronne
wnętrze, mechanika oraz urządzenia służące bezpieczeństwu. To auto dla wszystkich a jednocześnie
arcydzieło myśli technicznej. Zresztą Fiat jedyny
na świecie, posiada tak wielkie doświadczenie
w konstruowaniu małych samochodów. W 1925 roku
z fabryki w Lingotto po raz pierwszy wypuszczone
zostało małe auto użytkowe 509. Siedem lat później
zjechał z linii Fiat Balilla 508 – pierwsze auto produkowane we Włoszech seryjnie. W 1936 roku pojawił
się Fiat 500, którego wszyscy nazywali „Topolino”.
Projekt stworzył Dante Giacosa, do wczesnych lat
60. autor wszystkich modeli Fiata. W 1955 roku
pojawia się Fiat 600, szybszy i wygodniejszy dzięki
schematowi „wszystko z tyłu”, gdzie zespół napędowy umieszczony był w tylnej części pojazdu, bez
zawadzającego pośrodku wału napędowego.
O ile Fiat 600 był prawdziwym asem motoryzacyjnym
w latach 50. i 60., to dopiero nowy Fiat 500,
wypuszczony na rynek 1957 roku, podbił serca
Włochów, zwłaszcza ludzi młodych i kobiet. Seria
małych wielkich Fiatów trwa nadal wraz z Fiatem 126
i Pandą z 1980 roku. Projekt Giugiaro zerwał z tradycją i oferował samochód esencjonalny w kształtach
i funkcjonalny. Pudełkowa forma dawała uczucie
dużej przestronności wnętrza. Szyby były
płaskie dla dalszego uproszczenia
konstrukcji. Siedzenia w formie
leżakowej zapewniały duży
komfort i nie zawadzały. Był to
pojazd inteligentny, niepretensjonalny, nietypowy. Klienci
w mig to zrozumieli i samochód
odnosił sukcesy przez 24 lata.

Auto wielkich
nadziei

Tomasz Libich, fot. Ireneusz Kaźmierczak

W pierwszych dniach września na zamkniętym pokazie oficjalnie
zaprezentowano mediom nowego Fiata Panda. Zainteresowanie było bardzo
duże – do Zakładu Karoserii w Tychach dziennikarzy dowożono autokarami.

D

ziÊ jest dla nas dzieƒ szczególny – podkreÊla∏ Enrico Pavoni, prezes zarzàdu Fiat Auto Poland – poniewa˝ oficjalnie zaprezentowaç mo˝emy nasz
najlepszy samochód. Oprócz komfortu i bezpieczeƒstwa
nowy Fiat Panda charakteryzuje si´ bowiem najnowoczeÊniejszymi rozwiàzaniami technicznymi. A zak∏ad w Tychach i jego pracownicy sà gwarancjà najwy˝szej jakoÊci
wykonania tego modelu.
ZdolnoÊci produkcyjne tyskiego zak∏adu si´gajà 1250
samochodów dziennie. W bie˝àcym roku przewiduje
si´ wyprodukowanie 200 tysi´cy samochodów, w tym
85 tys. nowych Pand (a 75% z nich z przeznaczeniem na
eksport).
W fabryce przeprowadzono zakrojone na szerokà skal´
inwestycje o ∏àcznej wartoÊci 560 mln euro, dzi´ki którym
mo˝liwe b´dzie wyprodukowanie w 2004 roku 250 tys.
18

aut. Co istotne, wszystkie inwestycje spó∏ka przeprowadzi∏a bez zaciàgania kredytów – korzystano jedynie ze
Êrodków w∏asnych. W kolejnych latach b´dzie si´ tak˝e
rozszerza∏a gama nowego Fiata Panda – pojawià si´ miedzy innymi wersje diesel oraz 4x4. Równolegle z Pandà
kontynuowana b´dzie tak˝e produkcja Seicento. – Samochód ten, jak zapowiadajà w∏adze firmy, b´dzie jeszcze
w przysz∏oÊci nieco modernizowany.
Nowy Fiat Panda od poczàtku wzbudza∏ ogromne zainteresowanie klientów. Jeszcze przed oficjalnà prezentacjà
do spó∏ki dotar∏o ponad 2500 zamówieƒ – mimo, ˝e auto
by∏o znane wy∏àcznie z przekazów medialnych.
– Ca∏a Grupa Fiat wià˝e z tym modelem du˝e nadzieje
– mówi∏ Fabrice d’Arche, dyrektor handlowy FAP. – Fiat
jest niekwestionowanym liderem w segmencie ma∏ych,
miejskich samochodów. JesteÊmy przekonani, ˝e nowa

Nowa Panda
u władz RP
Najnowsze dziecko koncernu, nowego
Fiata Pandę, zaprezentowano także
prezydentowi RP, Aleksandrowi Kwaśniewskiemu,
oraz premierowi Rządu RP, Leszkowi Millerowi.
Obaj panowie byli bardzo zainteresowani
najnowszym modelem Fiata, zwłaszcza jego
możliwościami, osiągami i wyposażeniem.
Zarówno A. Kwaśniewski, jak i L. Miller
skorzystali z możliwości przeprowadzenia
jazdy próbnej. Wrażenia, jakimi podzielili się
po powrocie, wiązały się przede wszystkim

fot. D. Kwiatkowski

zbliżenie

Panda równie˝ zrewolucjonizuje ten rynek. Podobnie jak
pierwsza Panda – która dwadzieÊcia lat temu ca∏kowicie
zmieni∏a podejÊcie W∏ochów do motoryzacji. Od tamtego
czasu samochód przesta∏ byç towarem luksusowym, sta∏
si´ taƒszy i bardziej dost´pny. Z ca∏à pewnoÊcià nowa Panda znajdzie wielu zwolenników w ca∏ej Europie i podbije
tak˝e serca Polaków.
Jak podkreÊlajà przedstawiciele w∏adz spó∏ki, realizacja
produkcji nowej Pandy wymaga∏a ogromnego doÊwiadczenia, które Fiat Auto Poland zdobywa∏a podczas minionych lat pracy. Dzi´ki niemu uda∏o si´ stworzyç samochód, który pod wieloma wzgl´dami b´dzie lepszy od samochodów konkurencji. JednoczeÊnie stanowi∏ b´dzie
zdecydowany krok naprzód w swoim segmencie, zarówno
jeÊli chodzi o jakoÊç wykonania, jak poziom komfortu
i bezpieczeƒstwa oraz wyposa˝enie.

– To samochód z osobowoÊcià, z ikrà – podkreÊla Wojciech Masalski, dyrektor marketingu FAP. – Jest tu wszystko: styl, harmonia, elegancja, funkcjonalnoÊç, bezpieczeƒstwo, doskona∏e wyposa˝enie i bardzo atrakcyjna gama
silników. Na ka˝dym etapie projektowania nowej Pandy
konsultowaliÊmy si´ z klientami, prosiliÊmy ich o opinie,
sondowaliÊmy oczekiwania. Dlatego uda∏o si´ stworzyç
samochód zgrabny, a jednoczeÊnie przestronny, o niskich
kosztach eksploatacji, a jednoczeÊnie z doskona∏ymi osiàgami. Taki jest nowy Fiat Panda – sympatyczny, oryginalny i dla ka˝dego. I z ca∏à pewnoÊcià nie jest ma∏y – doda∏
nawiàzujàc do has∏a reklamowego nowej Pandy.
RzeczywiÊcie – zgodnie z przyj´tymi za∏o˝eniami marketingowymi, nowa Panda przygotowana jest pod kàtem potrzeb niezwykle szerokiego wachlarza odbiorców. Potencjalnych klientów podzielono w tym przypadku na dwie

fot. D. Kwiatkowski

Zarząd FAP przed bramą główną Zakładu Karoserii w Tychach

z dynamiką samochodu i komfor tem jazdy,
w tym także przestronnym wnętrzem auta.
Duże znaczenie miało dla nich wyposażenie
samochodu – a szczególnie elementy bezpieczeństwa. Bardzo pozytywne uwagi padły z ich ust
na temat stylu oraz dostępnych kolorów.
W swoich wypowiedziach prezydent i premier
bardzo pozytywnie odnosili się zarówno
do nowego produktu, jak i do inwestycji
oraz roli Fiata Auto Poland w Polsce.

grupy. Do pierwszej nale˝à rodziny i osoby samotne, które poszukujà podstawowego Êrodka lokomocji – dla nich
liczyç si´ b´dzie przede wszystkim cena, wysoka funkcjonalnoÊç i niskie koszty eksploatacji. Do grupy drugiej
nale˝à ludzie, którzy poszukujà drugiego z kolei samochodu w gospodarstwie domowym – to przede wszystkim
kobiety i osoby m∏ode. Dla nich liczy∏ si´ zapewne b´dzie
zw∏aszcza niepowtarzalny styl, bogate wyposa˝enie i du˝e
poczucie komfortu.
Nowa Panda sprzedawana b´dzie obecnie w pi´ciu wersjach wyposa˝enia – Actual, Active, Active Plus (cena
samochodu nie przekroczy 30 000 z∏) oraz Dynamic i Dynamic Plus (cena powy˝ej 30 000), a tak˝e wersja van
adresowana do firm. Bli˝sze informacje na temat cen
nowego Fiata Panda znaleêç mo˝na tak˝e w cenniku zamieszczonym na ostatnich stronach „Fiata Wokó∏ Nas”.
Podczas prezentacji modelu pojawi∏o si´ tak˝e pytanie,
co ostatecznie zdecydowa∏o, i˝ produkcja nowej Pandy
umiejscowiona zosta∏a tu, w Polsce, a nie we W∏oszech.
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– Dzisiaj nie tylko kraje konkurujà ze sobà, nie tylko
firmy – ale tak˝e zak∏ady tego samego koncernu – wyjaÊnia∏ Enrico Pavoni. – ˚eby decyzje o inwestycjach na tak
du˝à skal´ zapad∏y, zak∏ad po prostu musi na to zas∏u˝yç.
A Tychy zas∏u˝y∏y w pe∏ni – dzi´ki organizacji, jakoÊci
pracy i produkcji oraz swojej za∏odze – doÊwiadczonej
i doskonale przygotowanej.
– Wed∏ug klasyfikacji przedsi´biorstw europejskich –
poinformowa∏ Zdzis∏aw Arlet, dyrektor Zak∏adu Karoserii w Tychach – która opracowywana jest na podstawie iloÊci godzin zu˝ywanej na produkcj´ jednego egzemplarza
samochodu, plasujemy si´ obecnie na 12 miejscu w Europie. A jeszcze dwa lata temu byliÊmy na 16. JesteÊmy
coraz bli˝ej czo∏ówki, poniewa˝ stawiamy przede wszystkim na dobrà jakoÊç. Tu potwierdzenie znajdujà te˝ s∏owa,
które pad∏y z ust Gianniego Coda podczas tegorocznego
Family Day – jesteÊmy jednym z najlepszych zak∏adów
w Grupie Fiat. I mo˝emy byç z tego dumni.
Dyrektor Personalny FAP Mario Liberale potwierdza, ˝e
na liniach monta˝owych w zak∏adzie przyj´to do pracy
180 nowych pracowników. – Ewentualne kolejne przyj´cia zale˝eç b´dà od sytuacji rynkowej – tak w Polsce, jak
i w Europie – którà weryfikujemy z tygodnia na tydzieƒ.
Po cz´Êci oficjalnej, prezentacji samochodu i serii pytaƒ
ze strony dziennikarzy, rozpoczà∏ si´ test drive. Ch´tnych
nie brakowa∏o. Samochody porusza∏y si´ wyznaczonà, kilkukilometrowà trasà, która pozwoli∏a na przetestowanie
osiàgów nowego modelu. Met´ wyznaczono przy hotelu
Noma-Residence w Promnicach ko∏o Kobióra.
Na polskim rynku FAP planuje sprzedaç 10 tys. nowych
Pand jeszcze w tym roku oraz 34 tys. w roku przysz∏ym.

Anna Borsukiewicz
Tomasz Libich
Jerzy Piekarczyk
Andrzej Wróblewicz

Panda weszła na salony. Samochód Fiata, w swej najnowszej
wersji wyprodukowanej w Tychach, zrobił wrażenie na pokazach
u sprzedawców. Nie były to wcale kur tuazyjne uwagi
pod adresem debiutanta, który pojawił się na rynku.
Nowa Panda, po prostu, da się lubić.

I. Kaźmierczak

Tylko nie mów
do mnie mały

W

Handlowiec z Gniezna, Zenon Mi´kiszak, pozna∏ si´
z nowà Pandà w filii Pol-Car, czyli gnieênieƒskim POLAUTO. Jazdy próbne odby∏ wersjami Actual i Dynamic
Plus. „Przy∏àczam si´ – mówi – do g∏osów sugerujàcych
wprowadzenie jeszcze jednej opcji wyposa˝eniowej. Niech
si´ nazywa przyk∏adowo Actual Plus – ze wspomaganiem
uk∏adu kierowniczego, ale bez poduszki powietrznej kierowcy. Z moich wyliczeƒ wynika, ˝e w ten sposób mo˝na
by utrzymaç równie korzystnà, jak do tej pory, cen´.
W takiej wersji Panda b´dzie ∏atwiejsza w manewrowaniu,
a za tym przepadajà kobiety. Ju˝ dzisiaj deklaruj´, ˝e jà kupi´, ale poczekam na silnik Diesla 1.3 Multijet, gdy˝ jako
handlowiec, pokonuj´ du˝o kilometrów. B´dzie ju˝ moim
szóstym Fiatem i mam nadziej´, ˝e równie˝ nie zawiedzie”.

Poznań: Ona
wpada w oko!
Salony poznaƒskiego POL-CAR odwiedzi∏o w dniach
10-14 wrzeÊnia prawie 7 tysi´cy goÊci. Wype∏nili ponad
5 tysi´cy kuponów konkursowych. W listopadzie oka˝e
si´, komu z pi´ciu zwyci´zców, centralne jury przyzna po
nowej Pandzie.
Pozytywnie ocenia jà poznaƒski przedsi´biorca, Marek
Piechocki: „Ze szczególnym zainteresowaniem przetestowa∏em Pand´ w wersji van. Wszelkie proporcje sà w niej
dok∏adnie wywa˝one i w moim przypadku dobrze wpisujàce si´ w potrzeby firmy. Nie ukrywam, ˝e pod wp∏ywem
Dni Otwartych nowego Fiata Panda, zaczà∏em kalkulowaç
wymian´ dotychczas eksploatowanych vanów Seicento
na Pandy w tej wersji”.
„Ju˝ po pierwszej jeêdzie – dzieli si´ swoimi wra˝eniami Henryk Przyby∏a, instruktor nauki jazdy z Wolsztyna
– odnios∏em wra˝enie, jakbym tym autem jeêdzi∏ ju˝
d∏ugo. Panda od razu stwarza jakieÊ naturalne ciep∏o,
potrzebne rozpoczynajàcym nauk´ jazdy. Poza tym po
prostu wpada w oko!”
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arto by∏o obserwowaç tysiàce ludzi oglàdajàcych i testujàcych samochody podczas Dni
Otwartych Fiata Panda. Dawno nie widziano
tak autentycznego zainteresowania nowym autem. Rodzice lub dziadkowie, przewo˝àcy najm∏odszych w fotelikach, skrupulatnie przek∏adali je ze swoich samochodów
do nowych Pand. Potem odbywali krótkà, próbnà jazd´,
komentujàc trafnoÊç has∏a reklamowego: Tylko nie mów
do mnie ma∏y.

„Jest to samochód o niespotykanie zgrabnej sylwetce – podsumowuje prezes poznaƒskiego Pol-Car, Zygmunt Garstecki.
Ergonomia wn´trza bez zarzutu: wszystko
w zasi´gu r´ki kierowcy. Osoby wysokie
doceniajà swobod´ wsiadania i wysiadania
Z. Garstecki
oraz wolnà przestrzeƒ mi´dzy g∏owà a dachem. Z tymi
opiniami spotyka∏em si´ ju˝ podczas pokazów przedpremierowych, i ten optymizm przysz∏ych klientów, udzieli∏
nam si´ równie˝”.

Warszawa: Pięć
tysięcy w pięć dni!
Przez pi´ç Otwartych Dni salon sprzeda˝y firmy Carservis, warszawskiego dealera Fiata Auto Poland odwiedzi∏o ponad 5 tysi´cy osób. Zainteresowanie nowà Pandà
w salonie Carservis przy ul. 1 Sierpnia by∏o ogromne.
Samochód przychodzi∏y oglàdaç ca∏e rodziny. Konkursy

zdecydowani na kupno, mà˝ jeszcze studiuje wszystkie
prospekty, bo chcia∏abym mieç samochód z relingami
na dachu, by woziç na nim rowery, bo dotychczas mieliÊmy z tym k∏opot”.
Pi´ç Pand przygotowanych przez Carservis do jazdy
testowej dla klientów przystawa∏o przed salonem tylko
na chwil´, by zmieniç kierowców. Jak si´ prowadzi∏?
„Znakomicie – ocenia jazd´ Wanda Krawczyƒska. – Jestem zachwycona, zw∏aszcza wspomaganiem kierownicy.
W samochodzie, którym obecnie je˝d˝´, przy manewrach
„r´ce odpadajà”, a tu wszystkie skr´ty wykonuje si´ leciutko. Upewni∏am si´, ˝e ju˝ czas na zmian´ samochodu”.
„Mia∏am chyba ze cztery „maluchy” – mówi wysiadajàca z Pandy Ewa Nowak. – To zupe∏nie inna generacja
samochodów”.
„Ju˝ prawie postanowione: kupujemy nowà Pand´
– mówili wysiadajàc ze srebrnej testowej wersji modelu
Gra˝yna i Mariusz Kozonowie. To b´dzie samochód dla
mnie – dodaje p. Gra˝yna. Jest zwrotny, znakomicie si´
prowadzi, w sam raz dla kobiety”.
Podczas Dni Otwartych w salonie Carservis sprzedano
70 nowych Fiatów Panda.

zbliżenie

Wierzę
w ambitne plany
Mówi Tarik Hassan, brand manager Fiata:
„Zainteresowanie nowym Fiatem jest chyba
większe niż się spodziewaliśmy. We wszystkich
salonach sprzedaży tłumy gości. Liczymy, że
w ciągu pięciu Dni Otwar tych salony sprzedaży
odwiedziło ponad 180 tysięcy ludzi. Nieczęsto
zdarza się coś takiego w Polsce. Zainteresowanie nowym modelem odczuwaliśmy właściwie
od majowego Poznań Motor Show, gdzie nową
Pandę pokazano publicznie po raz pierwszy.
Później prowadziliśmy akcję prezentowania
samochodu przez dealerów wybranym, najbardziej lojalnym klientom. Był też piknik rodzinny
dla pracowników fabryki w Tychach i Fiata Auto
Poland. W efekcie przyniosło to około 2 tys.
zamówień na nowe Pandy. To dużo – miesięcznie sprzedajemy 1300-1500 nowych Seicento.
Wśród zamówień na Pandy dominują auta
w dwóch podstawowych wersjach Actual
i Active, ale zainteresowanie lepiej wyposażonymi samochodami, czyli Dynamic, Dynamic
Plus i Active Plus, jest wyższe niż się spodziewaliśmy. Widać, że Pandę zamierzają kupować
również osoby zamożniejsze, jako drugi
samochód w rodzinie.

J. Kozierkiewicz
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z wiedzy o najnowszym „dziecku” Fiata prowadzi∏ Krzysztof Szaykowski, dawny rajdowiec i znawca motoryzacji.
Wype∏niano te˝ konkursowe kupony, w których nale˝a∏o
wpisaç has∏o reklamujàce nowy samochód.
Zaglàdano we wszystkie zakamarki, nie tylko do wn´trza
auta, komory silnika i baga˝nika, ale nawet pod samochód,
by zobaczyç hamulce i elementy zawieszenia. Porównania
Pandy z innymi ma∏ymi samochodami najcz´Êciej wychodzi∏y na korzyÊç najnowszego Fiata.
„Sprawdzamy, czy jest tu wi´cej miejsca, ni˝ w naszym
samochodzie – mówià paƒstwo Krajewscy. – Trzeba
przyznaç, ˝e auto jest ∏adne, nowoczesne i, z czego
jesteÊmy dumni, produkowane w Polsce. JesteÊmy ju˝

Oczywiście to nie koniec multimedialnej kampanii reklamowej w telewizji, na billboardach,
w prasie i w internecie. Do końca roku chcemy
sprzedać około 10 tysięcy Fiatów Panda.
Wiem, że to bardzo ambitny plan, ale wierzę,
że uda się go zrealizować”.

Najwi´ksze t∏umy pojawi∏y si´ w sobot´ i niedziel´.
W sumie nowego Fiata Panda obejrza∏o w tych dniach
prawie 15 tys. klientów. Dodatkowà zach´tà by∏ konkurs
i loteria z nagrodami, podczas której rozlosowywano
upominki i gad˝ety zwiàzane z Pandà.
WÊród odwiedzajàcych zdecydowanie przewa˝a∏y pozytywne opinie. Ma∏gorzata i S∏awomir Kowalczykowie
oglàdanie samochodu postanowili rozpoczàç od sprawdzenia przestronnoÊci wn´trza, dlatego wraz z dwójkà
kilkuletnich dzieci, Monikà i Mateuszem, zasiedli w wygodnych fotelach oraz na tylnej kanapie.
„ZainteresowaliÊmy si´ akurat tym egzemplarzem, bo
mnie podoba si´ w∏aÊnie taki niebieski kolor – Êmieje si´
pani Ma∏gorzata. – Autko jest bardzo zgrabne i wywo∏uje
bardzo przyjemne wra˝enia estetyczne, co ma dla mnie
du˝e znaczenie. Dla naszej czteroosobowej rodziny to samochód w sam raz”.
„Mog∏oby si´ wydaç, ˝e to ma∏y samochód, ale w Êrodku
jest naprawd´ du˝o miejsca – wtóruje ˝onie pan S∏awomir –
Dla mnie majà znaczenie równie˝ silniki – ten 1100 b´dzie
na pewno wystarczajàcy, a 1200 to ju˝ super! W∏aÊciwie nie
dostrzegamy w nim wad. Znajomi twierdzà, ˝e pewnie jest
przereklamowany, ale my uwa˝amy, ˝e wcale nie”.
Ryszard Manica zaglàda∏ przede wszystkim pod mask´. „Auto nie jest zbyt ci´˝kie, wi´c silnik 1100 w zupe∏noÊci mu wystarczy. Oglàdam go z myÊlà o swojej ˝onie
– bo to samochód moim zdaniem, typowy dla kobiety”.
Podobnego zdania jest Mariola Wawrzeczko: „MyÊl´,
˝e dla mnie jest wprost idealny – i z ca∏à pewnoÊcià wart
swej ceny. Od dziÊ zaczynam »pracowaç nad m´˝em«
w kwestii jego zakupu”.
Zygmunt Stasiak przyznaje, ˝e kiedy pierwszy raz zobaczy∏ nowà Pand´, nie wywar∏a na nim wielkiego wra˝enia, ale im d∏u˝ej jà oglàda, tym bardziej mu si´ podoba.
„Rozwiàzanie z dêwignià skrzyni biegów, podobnie jak
w Multipli umieszczonà wysoko, jest bardzo wygodne.
Je˝d˝´ Fiatem Punto z silnikiem 1,2 – i osiàgi ma ca∏kiem
niez∏e. MyÊl´, ˝e nowa Panda z tym samym silnikiem,
b´dzie jak rakieta”.
„Nie ograniczyliÊmy si´ do samego salonu, wyszliÊmy
tak˝e z Pandà w teren – mówi Marek Handzlik, szef Centrum Sprzeda˝y FAP. Podczas Dni Otwartych samochód
prezentowany by∏ tak˝e na bielskim lotnisku oraz
w najwi´kszych centrach handlowych. Cztery samochody
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Bielsko-Biała:
Warta swej ceny!

testowe jeêdzi∏y niemal bezustannie
– ∏àcznie przejecha∏y ponad 5 tys. km”.
Centrum Sprzeda˝y FAP Bielsku-Bia∏ej
po Dniach Otwartych odnotowa∏o w sumie ponad 90 zamówieƒ. Najwi´kszym
zainteresowaniem, prócz samego modeM. Handzlik
lu, cieszy∏y si´ przede wszystkim warunki zakupu, oferta
kredytowa oraz specjalnie przygotowana, pod kàtem nowej
Pandy, oferta ubezpieczeniowa.

Kraków: O to
właśnie chodzi!
„Gdybym mia∏ pieniàdze, mo˝liwoÊç kredytowania,
a najwa˝niejsze, gdybym móg∏ sp∏aciç zaciàgni´ty kredyt,
nie zastanawia∏bym si´. Ta cena auta jest na dzisiejszy czas
cenà niewygórowanà, i pewnie pójdzie w gór´, gdy zyska
popularnoÊç” – Stanis∏aw Jankowiak przyjecha∏ do Viamotu na Zakopiaƒskà z rodzinà. Sprzedawca o ustalonej renomie. Oglàdajà, zaglàdajà, dzieci pchajà si´ do Êrodka, jakby
ojciec przed chwilà odszed∏ od kasy.
„Sympatyczne auto, dopracowane, jeden z lepszych
modeli Fiata, taki dla ludzi. Konsola robi troch´ wra˝enie

˝e wyglàd robi swoje, wielu w∏aÊnie nim si´ kieruje dokonujàc wyboru. Nie powiedzà wprost, o co chodzi, ale mo˝na przypuszczaç, ˝e mieç samochód, o którym si´ teraz
tyle mówi, to gol do bramki sàsiada z naprzeciwka.
„Cena jest atrakcyjna jak na dzisiejszy czas, choç nie
ma co ukrywaç, ˝e ludzie nie majà pieni´dzy. Dlatego
chcia∏bym go kupiç teraz, bo uwa˝am, ˝e ta cena nie
utrzyma si´ na tym poziomie” – mówi m´˝czyzna
w Êrednim wieku, który przez chwil´ siedzia∏ w nowym
Punto, ale znajàc swoje mo˝liwoÊci finansowe, sprawdza,
jak si´ siedzi w Pandzie za mniejsze pieniàdze.
Osoby, które skorzysta∏y z jazdy próbnej, zaskoczone
sà przede wszystkim komfortem, t∏umieniem nierównoÊci przez zawieszenie, ciszà we wn´trzu samochodu i jego przestronnoÊcià. Z∏ych opinii nie s∏ysza∏em od tych,
którzy nim jeêdzili.

Drzwi Otwarte w liczbach

J. Zych

Salony ponad 90 dealerów Fiata odwiedziło podczas Drzwi Otwar tych
nowej Pandy około 180 tys. osób. Najwięcej zwiedzających (56%) było
w sobotę i niedzielę. Łącznie odbyło się około 16 tys. jazd próbnych
(średnio 180 na dealera). Salony w tych dniach odnotowały dużą ilość
zamówień na nowego Fiata Panda – w sumie na ponad 1000 sztuk.

nadbudówki, ale mo˝na si´ przyzwyczaiç. Tylko mieç
pieniàdze”. Zaczyna∏ od malucha, teraz ma Fiata Uno,
kolega kiedyÊ namówi∏ go na kupno, i nie ˝a∏uje, choç
przyda∏aby si´ jakaÊ zmiana.
„Po tym samochodzie widaç, ˝e ktoÊ myÊla∏ – wtràca si´
do naszej rozmowy o samochodzie m∏ody cz∏owiek. Widaç,
˝e ktoÊ myÊla∏ o jego walorach u˝ytkowych, wyglàdzie.”
Im bli˝ej po∏udnia, tym bardziej wype∏nia si´ salon.
Jedni zwracajà uwag´ na estetyk´, inni na cen´, ale widaç,

„Zaskoczy∏o mnie – mówi
Rafa∏ Podolski, prezes zarzàdu
Viamot – ˝e klienci tak licznie
przybyli, bo w ostatnim czasie
trudno ich by∏o Êciàgnàç do salonu, w koƒcu odleg∏ego od
centrum miasta. Samochód jest
R. Podolski
wyjàtkowy, jeÊli chodzi o trafienie w potrzeby
przeci´tnego Polaka. Mamy du˝o zamówieƒ na
Pand´ jeszcze sprzed Drzwi Otwartych, kiedy
mia∏a si´ nazywaç Gingo. MyÊl´, ˝e zmiana
nazwy wysz∏a jej nawet na korzyÊç.
Liczba zamówieƒ porównywalna jest do
Punto 1, które ju˝ na Dniach Otwartych zacz´∏o si´ znakomicie sprzedawaç. Z tym, ˝e wtedy, w 1995 r., o klientów nie musieliÊmy specjalnie zabiegaç, ich sytuacja ekonomiczna te˝ by∏a korzystniejsza ni˝
dziÊ. Absolutna wi´kszoÊç traktuje ten samochód jako
podstawowe auto w rodzinie. PozyskaliÊmy te˝, nieco
wi´cej ni˝ zwykle, klientów, którzy nosili si´ z zamiarem
kupienia troch´ dro˝szego auta u konkurencji. To, co
widzà wewnàtrz, przyciàga ich uwag´. Ten samochód
proponuje znacznie wi´cej ni˝ Seicento, nie mówiàc
o starej Pandzie. Jest ciekawszy”.
paździer nik 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Nowa Panda
bez tajemnic
Mirosława Malich, fot: Ireneusz Kaźmierczak

Blisko pół tysiąca sprzedawców Fiata przy jechało do Zakładu Karoserii w Tychach, by zobaczyć jak powstaje nowy Fiat Panda. To część procesu szkoleniowego dla sieci sprzedaży, uzupełniającego wiedzę o najnowszym produkcie.

Dyr. Zdzisław Arlet

W

obecnych czasach kluczowym tematem jest sprzeda˝ – mówi∏ do pracowników salonów sprzeda˝y, dyrektor zak∏adu Fiat Auto Poland w Tychach,
Zdzis∏aw Arlet. – Musicie wi´c walczyç o klienta, musicie
wykazaç swój entuzjazm i du˝e zaanga˝owanie”. Tyski
Zak∏ad Karoserii goÊci∏ sprzedawców ca∏ej sieci Fiata na poczàtku wrzeÊnia br. Celem spotkania by∏o zapoznanie pracowników salonów z nowoczesnà technologià produkcji samochodów, które sprzedajà, a tak˝e umo˝liwienie im przetestowania nowego Fiata Panda na fabrycznym torze prób.
Dyrektor Zdzis∏aw Arlet mówi∏ sprzedawcom Fiata
o radykalnych zmianach, jakie w ostatnich latach zasz∏y
w fabryce. Nie chodzi tylko o stosowanie nowoczesnej
technologii. Zmieni∏o si´ przede wszystkim podejÊcie do
pracy, w której podstawowymi wartoÊciami jest poczucie
wi´zi grupowej, satysfakcja akcjonariusza, klienta i pracownika. Dzi´ki dba∏oÊci pracowników o swój zak∏ad
uda∏o si´ zaoszcz´dziç kilka mln euro (8 mln). Osiàgni´te
wyniki sà równie˝ konkurencyjne.

„
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„W 2002 roku, pomimo drastycznego zmniejszenia
popytu na samochody – mówi∏ dyrektor Arlet – i trudnej sytuacji makroekonomicznej, uda∏o nam si´ wypracowaç zysk (90 mln PLN), a tym samym stan´liÊmy na
wysokoÊci zadania udowadniajàc, ˝e solidne metody
zawsze przynoszà pozytywne efekty. Wszystko zale˝y
bowiem od w∏aÊciwego nastawienia, wk∏adu pracy
i zaanga˝owania ze strony wszystkich pracowników.
Oferujemy wyrób, który z powodzeniem mo˝e konkurowaç z najlepszymi samochodami z tego segmentu.
Potwierdzajà to dane, którymi dysponujemy. Na nowego Fiata Pand´ odnotowano do tej pory w krajach europejskich oko∏o 40 tys. zamówieƒ. Zadbajcie o to, by te
cyfry by∏y wi´ksze. Praca sprzedawcy powinna si´
wyró˝niaç wysokim profesjonalizmem i najwy˝szà jakoÊcià. Musicie zrobiç wszystko, by najnowszy model
cieszy∏ si´ nieustannie doskona∏à opinià, którà zyska∏
podczas prezentacji – a z ca∏à pewnoÊcià nowy Fiat
Panda jest tego wart”.

Trwajàcy od kilku miesi´cy proces szkoleniowy zwiàzany z nowà Pandà zak∏ada∏ jak najpe∏niejsze przygotowanie sieci sprzeda˝y.
„Obejmowa∏ nie tylko przekazanie informacji, ale tak˝e zaanga˝owanie emocjonalne uczestników, nastawione na wzmocnienie ich motywacji – mówi Renata
Sza∏acka, odpowiedzialna w Fiat Auto Poland za szkolenia handlowe. – PrzewidzieliÊmy tak˝e szkolenie
internetowe, podczas którego sprzedawcy przyswoili
sobie wszystkie potrzebne informacje o nowej Pandzie.
Szkolenie on line na naszej stronie E-training Fiat
pozwala te˝ na çwiczenie umiej´tnoÊci i technik
sprzeda˝y, mi´dzy innymi sposób traktowania klienta,
a tak˝e odczytywanie jego potrzeb”.

Najistotniejszà cz´Êç tyskiego szkolenia stanowi∏a
prezentacja zaawansowania technologicznego linii produkcyjnych nowej Pandy. „ChcieliÊmy pokazaç sprzedawcom, jak powstaje samochód – dodaje Renata Sza∏acka. – Wielu z nich nie mia∏o o tym poj´cia. Inni, którzy zwiedzali fabryk´ wiele lat temu, majà okazj´ uÊwiadomiç sobie ogromny skok technologiczny. Dzisiaj
fabryka w Tychach nale˝y do jednej z najlepszych w ca∏ej Grupie Fiat. Dlatego zaprosiliÊmy sprzedawców, by
pokazaç im nowoczesnà produkcj´ samochodów
i dba∏oÊç fabryki o jakoÊç. Z punktu widzenia pracy
sprzedawcy wizyta ta ma znaczenie kluczowe – nie tylko b´dà znali lepiej samochód, ale równie˝ z pe∏nym
przekonaniem b´dà r´czyç za jego niezawodnoÊç”.

Jazda próbna na wewnętrznym torze fabryki,
gdzie pracownicy kontroli jakości testują
auta, miała upewnić sprzedawców, że tutaj naprawdę nie może być mowy o pomyłce. „Po raz
pierwszy byłem w tym zakładzie kilka lat temu –
G. Majewski
mówi Grzegorz Majewski z firmy Autoservis
z Mławy. – Wtedy istniała tylko linia produkcyjna
Seicento, też nowoczesna, ale nie w takim stopniu. Wrażenie robi
na przykład, system ustawiania geometrii kół na montażu, który
jest nie tylko najnowocześniejszym w Polsce, ale także na świecie.
Ludzie skupieni są na swojej pracy, każdy wie, co ma robić. I o tym
wszystkim z pewnością opowiem klientom naszego salonu”. „Dla
mnie miłym zaskoczeniem było spotkanie z dyrektorem Arletem,
który potrafił doskonale nawiązać z nami kontakt – mówi Beata Leonowicz-Kolano z firmy
Orlen Transport z Kędzierzyna-Koźla. – Potrafił
nam przekazać spojrzenie na sprawę od strony
fabryki, bo zazwyczaj myśli się tylko o fazie, która nas dotyczy, czyli o etapie końcowym”.
B. Leonowicz-Kolano

Zbigniew Mikołajczak z firmy Resma Olsztyn
mówi: „Rzuca się tutaj w oczy niesamowita
czystość. Po tej wizycie przekonałem się także,
że sprzedaję samochody produkowane
w nowoczesnej technologii i wysokiej jakości.
Z. Mikołajczak Cieszę się z tego szkolenia, tym bardziej,
że w naszym kraju nie ma możliwości
obejrzenia takiego zakładu produkcyjnego”.
Pracujący w tym samym salonie Tadeusz Romanowski dodaje:
„Sprzedaję samochody od 10 lat, ale nigdy nie byłem w zakładzie,
który je produkuje. Teraz będę na pewno wobec klienta bardziej
przekonywujący, będę mógł mu przekazać wrażenia z fabryki,
ale także z toru prób. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że
samochody poddawane są tak rygorystycznym
testom na torze, na tak wielu różnych odcinkach
specjalnych. Zaskoczony jestem fachowością
pracowników testujących te samochody.
Zorganizowanie takiego szkolenia, według
mojej oceny, jest „strzałem w dziesiątkę”.
T. Romanowski

Majówka
z nowà Pandà

konkurs

Panie, Panowie i ty, dziatwo najm∏odsza, która wiesz najlepiej, jak nakr´ciç rodziców, aby zamiast
siedzieç przed telewizorem i kibicowaç uczestnikom teleturniejów, uÊwiadomili sobie, ˝e w ten sposób
marnujà swojà szans´ zwyci´˝enia w najnowszym konkursie Fiata Wokó∏ Nas. Co tam – marnujà. Oni
tracà mo˝liwoÊç sp´dzenia za darmo d∏ugiego weekendu w Zakopanem. I nie tylko.
Pami´tajcie, ˝e konkurs poÊwi´cony jest nowemu Fiatowi Panda, który jest nowà jakoÊcià w tym
segmencie samochodów, gdy˝ umo˝liwia podró˝owanie na ró˝nych dystansach bez uczucia cz∏owieka
przepuszczonego przez magiel. W Pandzie nie doznajemy uczucia bycia obywatelem II kategorii.
Leczy ona nas z kompleksu Malucha („Nie mów do mnie ma∏y!” – prosz´ zwróciç na to szczególnà
uwag´), i pcha nasze ambicje wy˝ej ni˝ Seicento.
Pami´tajcie: ta Panda nie pochodzi z Tybetu, lecz z Tych. Mo˝na i nale˝y traktowaç jà jak tego
sympatycznego niedêwiadka, który mimo, ˝e nie d∏u˝szy ni˝ 1,5 metra, nazywa si´ Panda wielka,
co idealnie pasuje do jego imiennika w wersji zmotoryzowanej. Kto myÊli inaczej, b´dzie musia∏
przyznaç, ˝e si´ myli∏.
Teraz pora na konkurs. Pami´tajcie: nie wygrywa tylko ten, kto nie próbuje.
Wskazówki, które u∏atwià odpowiedê na pierwsze trzy pytania konkursowe znaleêç mo˝na
w artyku∏ach zwiàzanych z nowà Pandà w bie˝àcym numerze „Fiata Wokó∏ Nas”.
Odpowiadajàc na pytanie czwarte, trzeba wykazaç troch´ w∏asnej inwencji. Rozwiàzanie konkursu
oraz lista zwyci´zców opublikowana zostanie na ∏amach numeru 48 Fiata Wokó∏ Nas (luty 2004 r.).
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla pracowników Grupy Fiat oraz spó∏ek joint venture.
2. Kupon konkursowy z odpowiedziami, opatrzony imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu,
numerem telefonu oraz informacjà na temat miejsca pracy, powinien zostaç wys∏any
na adres redakcji „Fiata Wokó∏ Nas” do 31 grudnia 2003 r.

Regulamin:
Konkurs przebiegaç b´dzie dwuetapowo: w pierwszym etapie zostanà wy∏onione osoby,
które udzielà w∏aÊciwej odpowiedzi na trzy pierwsze pytania. Nast´pnie, spoÊród tych osób zostanà
wybrane trzy najciekawsze odpowiedzi na pytanie czwarte, które pod kàtem kreatywnoÊci oceni jury,
sk∏adajàce si´ z przedstawicieli wydawcy i redakcji Fiata Wokó∏ Nas.

Pytania konkursowe:
1. W ilu kolorach karoserii dost´pny jest nowy Fiat Panda? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Ile osób odwiedzi∏o salony dealerów podczas Dni Otwartych nowego Fiata Panda? . . . . . . . . . . .
3. Który z silników nowego Fiata Panda jest najbardziej oszcz´dny? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Podaj w∏asnà interpretacj´ has∏a kampanii reklamowej nowej Pandy „Tylko nie mów do mnie ma∏y”.
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
Dane uczestnika konkursu:
Imi´ i Nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer telefonu i miejsce pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nagrody
I miejsce – podró˝ do Zakopanego Fiatem Panda (+bon na 100 litrów paliwa) dla 4-osobowej
rodziny wraz z 3-dniowym pobytem w trzygwiazdkowym Hotelu Giewont
(2 Êniadania, 3 obiady, 2 kolacje) w terminie od 1 do 3 maja 2004 r.
II miejsce – zestaw walizkowy Fiata (walizka pó∏sztywna, torba, torebka na kosmetyki i plecak),
wartoÊci oko∏o 1 500,- PLN.
III miejsce – kurtka oraz torba Trolley o ∏àcznej wartoÊci 800,- PLN.

Nagrody rzeczowe wybrano z Katalogu Gad˝etów Fiata, dost´pnego u wszystkich dealerów Fiata.
Wype∏niony kupon konkursowy nale˝y nadsy∏aç
do 31 grudnia 2003 r. na adres:
Satiz Poland, ul. 11 listopada 60/62, 43-300 Bielsko-Bia∏a
z dopiskiem KONKURS

Nowa Alfa 166
w Salonie
Podczas Salonu we Frankfurcie odbył się światowy debiut nowej Alfy Romeo
166, która wejdzie do sprzedaży od października. Karoseria zaprojektowana
przez Ośrodek Stylu Marki stanowi syntezę ducha spor towego i elegancji.

Z

miany dotyczà g∏ównie cz´Êci przedniej, gdzie dominuje wielkie logo Alfy Romeo g∏´boko zakotwiczone w linii zderzaka przedniego. Nowy kszta∏t
reflektorów, dwa poziome wloty powietrza, niewielka
wypuk∏oÊç maski silnika w pobli˝u logo pot´gujà wra˝enie
si∏y. I rzeczywiÊcie, sylwetka nowej Alfy 166 jest bardziej
dynamiczna od poprzedniej wersji, jakby dla podkreÊlenia,
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˝e pod maskà znajduje si´ silnik o wi´kszej mocy. Taki jak
nowy szeÊciocylindrowy 3.2 24-zaworowy silnik o mocy
240 KM, który do∏àczy∏ do klasycznego 3.0 V6 24-zaworowego o mocy 220 KM. Dwa silniki o podobnych rozwiàzaniach technicznych, ale o ró˝nym charakterze.
Pierwszy pochodzi od silnika takiej samej pojemnoÊci
montowanego w Alfie 156 GTA i odznacza si´ wyraênie

dost´pny jest równie˝ „pack TI” – „turismo internazionale” (turystyka mi´dzynarodowa) obejmujàcy obni˝one
zawieszenia, obr´cze ze stopu 18-calowe oraz fotele
wykoƒczone czarnà skórà z logo marki.
Wn´trza Alfy 166 zosta∏y ca∏kowicie odnowione i dla
ka˝dego wyposa˝enia majà inny charakter: sportowy,
elegancki lub klasyczny. Szczególnie zadbano o dobór
materia∏ów i wykoƒczenie szczegó∏ów. Przewidziano
mi´dzy innymi bardzo kunsztownà tapicerk´ ze skóry
i w tej wersji równie˝ desk´ rozdzielczà, wykoƒczonà
obiciem ze skóry.

warto wiedzieć

sportowym temperamentem. Drugi daje nieco ni˝sze
osiàgi, ale zapewnia p∏ynnoÊç jazdy nieodzownà w samochodzie reprezentacyjnym. Oprócz wymienionych silników dost´pne sà równie˝ dwa benzynowe: 2.5 6V
24-zaworowy (188 KM) i klasyczny, czterocylindrowy
2.0 TS o mocy 150 KM.
Ofert´ uzupe∏niajà dwa pi´ciocylindrowe silniki turbodiesel: znany ju˝ 2.4 JTD 10-zaworowy o mocy 150 KM
i nowy 2.4 Multijet 20-zaworowy. Rewolucyjny system
wtrysku daje silnikowi moc 175 KM oraz doskona∏y moment równy 385 Nm (39,2 Kgm) przy 2000 obr./min.
Jeszcze kilka lat temu trudno by∏o sobie wyobraziç takie
osiàgi, a teraz czynià one z Alfy 166 zasilanej olejem nap´dowym prawdziwie dynamiczny sportowy samochód.
Cichy i zrywny, charakterystyczny stukot metaliczny,
zdradzajàcy obecnoÊç silnika diesel, jest ju˝ tylko wspomnieniem.
Wszystkie silniki po∏àczone sà z mechanicznà szeÊciobiegowà skrzynià za wyjàtkiem 3.0 V6 24-zaworowego, dost´pnego wy∏àcznie z automatycznà skrzynià biegów. Poza
tym 2.4 Multijet 20-zaworowy mo˝e by∏ po∏àczony z innowacyjnà automatycznà skrzynià o pi´ciu prze∏o˝eniach.
Gama nowej Alfy 166 zawiera trzy ró˝ne wyposa˝enia:
Impression, Progression i Distinctive. W ramach opcji

Dla miłośników
po prostu Fulvietta

Oficjalną nazwą była Lancia Fulvia Coupé, dla miłośników – po prostu „Fulvietta”. Nieduży spor towy
samochód wylansowany w 1965 roku, który od razu
stał się legendą dzięki sylwetce oraz oryginalnym
rozwiązaniom technicznym. Także dzięki sukcesom
odniesionym na licznych rajdach i ukoronowanych
zwycięstwem mistrzostw świata marki w 1972 roku.
Do tego nadzwyczajnego modelu nawiązuje show
car Fulvia Coupe’, zaprezentowany przez Lancię na
Salonie we Frankfurcie. Wymiary i ustawienie – dwa
miejsca, trzy bryły – są takie same. Nowy prototyp
przetwarza według współczesnego klucza wiele
elementów stylistycznych znakomitego przodka,
proponując jednocześnie nowe rozwiązania techniczne. Na przykład, zastosowanie dużej ilości
aluminium w karoserii pozwoliło na obniżenie
ciężaru samochodu do 990 kilogramów.
Szczególnie zadbano o aerodynamikę pojazdu
i dzięki niej coupé – napędzany silnikiem 1.8
16-zaworowym – osiąga 213 km/h. Oprócz tego
show car Lancia zaprezentowała we Frankfurcie nieseryjne modele Promenade, pochodzące od Phedry
i Thesis. Dwa luksusowe samochody wykonane
z eleganckich i kunsztownych materiałów.

Szkoła odlewnictwa
Tomasz Libich

w

Teksidzie

Nowatorski i zakrojony na szeroką skalę cykl szkoleń organizuje skoczowski
Teksid Iron Poland. Pracownicy szkolić się będą sami między sobą.
Wszystko po to, aby jakość produktów stale rosła.

W

ed∏ug za∏o˝eƒ ca∏y program szkoleƒ ma si´
sk∏adaç z trzech podstawowych etapów – analiza potrzeb szkoleniowych (ju˝ si´ odby∏),
szkolenie trenerów, którymi b´dà sami pracownicy
(planowany pod koniec grudnia) i przeprowadzenie kursów (rozpocz´cie na prze∏omie roku – I edycja potrwa
kilka miesi´cy).
We wrzeÊniu w skoczowskim Teksidzie pojawili si´ Riccardo Romanini i Giampiero Lovisolo, przedstawiciele
Isvor Fiat, których zadaniem by∏o przeprowadzenie przygotowaƒ do kursu pod nazwà Szko∏a Odlewnictwa.
Wszystko zacz´∏o si´ od wy∏onienia kilkunastu g∏ównych
tematów, na których opieraç si´ ma owo szkolenie.
– JesteÊmy bardzo zadowoleni z przebiegu tego pierwszego etapu – przyznaje Riccardo Romanini – Do tego
projektu i jego przygotowaƒ uda∏o nam si´ zorganizowaç
niemal ca∏y zak∏ad – wyraênie widoczne jest du˝e zainteresowanie wszystkich uczestników.
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Wynikiem dwóch dni pracy kilkudziesi´ciu osób zaproszonych do wzi´cia udzia∏u w pierwszym etapie nowego szkolenia by∏o trzynaÊcie propozycji zagadnieƒ,
które po ocenie przydatnoÊci i przeszkoleniu trenerów
stanowiç b´dà g∏ównà tematyk´ prowadzonego kursu.
„Do tej pory organizowaç Szko∏´ Odlewnictwa pomagaliÊmy ju˝ w szeÊciu zak∏adach – podkreÊla Giampero
Lovisolo. – W Skoczowie naszà uwag´ zwróci∏o przede
wszystkim du˝e zaanga˝owanie pracowników i same
tematy, które uda∏o si´ wy∏oniç – bardzo konkretne,
o wysokim poziomie technicznym i strategiczne z punktu widzenia zak∏adu.”
„Idea, która nam przyÊwieca jest prosta – wyjaÊnia Ryszard Klaczak, odpowiedzialny za personel i organizacj´
Teksid Iron Poland – wszyscy jesteÊmy grupà i pracujemy
w odlewni metalu. A jednak nie do koƒca o tej odlewni
wszystko wiemy – tak w zakresie szczegó∏owym, jak
i ogólnym. Uwa˝amy, ˝e pracownicy biurowi powinni

wiedzieç co nieco o realizowanym przez zak∏ad procesie
produkcyjnym, ludzie od utrzymania ruchu znaç procesy
technologiczne, a za∏oga z produkcji – rozumieç problemy zwiàzane z eksploatacjà maszyn. Natomiast wszyscy
winni mieç ogólne poj´cie o kosztach i bud˝ecie firmy.
Stàd w∏aÊnie nacisk na specjalistów wiodàcych w zak∏adzie – to oni b´dà bowiem g∏ównymi „bohaterami” Szko∏y Odlewnictwa, oni prowadziç b´dà szkolenia oraz przekazywaç swà wiedz´ innym pracownikom firmy.
Wszystko zacznie si´ od szkolenia wyk∏adowców – nie
ka˝dy bowiem, kto dysponuje specjalistycznà wiedzà, po-

wszystkich obszarów zak∏adu i zaanga˝uje, w pierwszej
ocenie, co najmniej 30% za∏ogi. WÊród tematów, które
wy∏oniono w pierwszym etapie przygotowaƒ Szko∏y Odlewnictwa, znalaz∏y si´ na przyk∏ad „Optymalny sposób
prowadzenia wytopu”, „Koszt roboczogodziny w narz´dziowni”, czy „Zasady dzia∏ania spó∏ki w systemie prawa
polskiego”.
„Mimo, ˝e pracownicy pokoƒczyli kierunkowe szko∏y
Êrednie – mówi Ryszard Klaczak – po latach pracy po
prostu popadajà w rutyn´, automatyzujà si´. I przy nag∏ych zmianach tak czy owak trzeba ich szkoliç. Sytuacja
jest podobna, jak w przypadku kierowcy, który jeêdzi latami, ale wcià˝ po tych samych ulicach. W efekcie jeêdzi bardzo dobrze, ale na
pami´ç, i nagle postawiony znak „stop” mo˝e

trafi jà dobrze przekazaç.
Wszystko opieraç si´ ma
bowiem o metod´ warsztatowà – a wi´c jako komunikacja dwustronna,
wzajemne pytania i odpowiedzi.
Stàd tak wa˝ny b´dzie
pokaz metod prowadzenia wyk∏adów i prezentacji materia∏u oraz selekcja
wÊród przysz∏ych trenerów. I to ona dopiero wyka˝e, czy wyznaczeni do tego zadania ludzie majà wystarczajàce predyspozycje, by mu sprostaç. Dlatego te˝ na ów
kurs dla wyk∏adowców wyznaczonych jest nieco wi´cej
osób, ni˝ w rzeczywistoÊci potrzeb.
A sam kurs obejmie tematyk´ rzeczywiÊcie dotykajàcà

sprawiç mu k∏opoty.”
Szko∏a Odlewnictwa
w Teksidzie ma równie˝
na celu scalenie grup
pracowników, popraw´
integracji i wypracowanie poj´cia „zespo∏u”.
W grupie mo˝e byç bowiem tylko jeden Maradona – jeÊli jest jedenastu, po prostu nie ma
wyników.
To nie jest akcja jednorazowa – zapowiadajà w∏adze Teksidu. Ma ona trwaç
niemal nieustannie – gdy jedno szkolenie si´ skoƒczy,
zacznie si´ kolejne. Wszystko po to, by umiej´tnoÊci
i kompetencje nie gin´∏y, nie odchodzi∏y na emerytur´ –
a jakoÊç produktów stale ros∏a.
paździer nik 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Maszyny
New Holland
stale obecne

tekst i zdjęcia: Jerzy Wróbel

Miejsca na polskim rynku szuka coraz więcej krajowych i zagranicznych
dostawców maszyn rolniczych. Trzeba mieć zatem świadomość, że tylko aktywność marketingowa pozwoli na utrzymanie mocnej pozycji marki New Holland.

P

ami´tajà o tym pracownicy pionu handlowego
CNH Polska w P∏ocku, dlatego maszyny New
Holland sà stale obecne na regionalnych i centralnych targach oraz wystawach na terenie ca∏ej Polski.
Wystawa maszyn rolniczych, organizowana po raz drugi na poczàtku lipca przez lokalny OÊrodek Doradztwa
Rolniczego, przyciàgn´∏a najwa˝niejszych polskich producentów oraz dystrybutorów maszyn importowanych.
Dwóch dealerów New Holland dzia∏ajàcych w tym rejonie (firmy Osadkowski oraz Agros-Wroƒscy) przedstawi∏o
pe∏nà gam´ ciàgników i kombajnów zbo˝owych oferowanych polskiemu rolnikowi. Aktywnego wsparcia dealerom
udzielili przybyli z P∏ocka pracownicy marketingu, sprzeda˝y i serwisu CNH.
Z∏ote ˚niwa, to jedna z nielicznych w Polsce wystawa,
podczas której rolnicy mogà oglàdaç pokazy pracy kombajnów zbo˝owych. New Holland zaprezentowa∏ kombajn CX 840, który swoim futurystycznym kszta∏tem wyró˝nia∏ si´ spoÊród pozosta∏ych. Ale nie kszta∏t by∏ najwa˝niejszy. Po przejeêdzie ka˝dej z maszyn na pole wkracza∏
t∏um rolników, którzy oceniali dok∏adnoÊç koszenia
i ewentualne straty ziarna. S∏ychaç by∏o opinie: wszystkie
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maszyny pracujà bardzo dobrze, ale CX jest najlepszy. To
chyba najlepsza, bo wyra˝ona przez fachowców (rolników-praktyków) rekomendacja.
Ideà pokazów by∏o przedstawienie pe∏nego cyklu technologicznego prac polowych, tote˝ po zakoƒczeniu pracy
przez kombajny, na wykoszone pole wje˝d˝a∏y ciàgniki
z prasami do s∏omy, a nast´pnie ciàgniki z agregatami
uprawowymi: p∏ugami, rozsypywaczami nawozów czy
siewnikami. I wokó∏ robi∏o si´ niebiesko – pokazy zdominowane zosta∏y bowiem przez ciàgniki New Holland.
Województwo opolskie to wa˝ny rejon na mapie polskiego rolnictwa – równie˝ z uwagi na mocnà pozycj´ firm
konkurencyjnych. WÊród konkurentów maszyny New
Holland zaprezentowa∏y si´ doskonale.
Kolejnym miejscem, w którym maszyny CNH mia∏y
szans´ okazaç swoje atuty by∏y pola w podpoznaƒskiej
miejscowoÊci Bednary, gdzie w dniach 26-29 wrzeÊnia odby∏a si´ ju˝ po raz piàty wielka mi´dzynarodowa wystawa
AGRO-SHOW. Organizatorzy wystawy, która dotychczas
odbywa∏a si´ w tym samym terminie co poznaƒska Polagra, postanowili tym razem przyÊpieszyç jej termin.
Na kilkuhektarowej powierzchni ponad 300 wystaw-

W bezpoÊrednim sàsiedztwie terenów wystawowych
znajdowa∏y si´ pola pokazowe, na których pracowa∏y ciàgniki z agregatami uprawowymi. WÊród prezentowanych
w pokazach pracy, najwi´kszà grup´ stanowi∏y niebieskie
ciàgniki New Holland. Obok w ∏anie kukurydzy sprawnie
pracowa∏ prezentujàc swe mo˝liwoÊci kombajn TC 54.
Zarówno kombajn, jak i adaptacja do zbioru kukurydzy,
produkowane sà w fabryce CNH w P∏ocku.
Mi´dzynarodowa Wystawa AGRO-SHOW, przy
zmniejszonej roli Targów Polagra, sta∏a si´ najwa˝niejszà
prezentacjà techniki rolniczej w Polsce, stàd oczywista
obecnoÊç marki New Holland z szerokim wachlarzem
wyrobów.
Szereg nowych kontaktów oraz bardzo konkretnych
rozmów handlowych zaowocuje zapewne wkrótce sprzeda˝à kolejnych maszyn i pozwoli na umocnienie marki
New Holland na pozycji lidera wÊród dostawców ciàgników i kombajnów na polskim rynku.

warto wiedzieć

ców przedstawi∏o maszyny i urzàdzenia rolnicze oraz
wszystko, co zwiàzane jest z produkcjà rolniczà.
Ekspozycja New Holland nale˝a∏a do najwi´kszych. Na
powierzchni 2000 m2 zaprezentowane zosta∏y wszystkie
maszyny znajdujàce si´ w ofercie handlowej: pochodzàce
z innych fabryk CNH ciàgniki rolnicze o mocy od 45 do
280 KM, kombajny zbo˝owe, czy ∏adowarki teleskopowe
oraz produkowane w P∏ocku kombajny serii TC i Bizon,
a tak˝e prasy do s∏omy. WÊród eksponowanych maszyn
ca∏y czas przebywali, s∏u˝àc informacjami, przedstawiciele
handlowi p∏ockiej firmy. Zwiedzajàcy mieli równie˝ mo˝liwoÊç nawiàzania kontaktu z najbli˝szymi dealerami, których pawilony informacyjne znajdowa∏y si´ w ogromnym
namiocie wraz z g∏ównà recepcjà New Holland.

Wsparcie dla Anglików
Szesnastu pracowników Case New Holland z Płocka
wy jechało w sierpniu do pracy do Basildon, około
pięćdziesięciu kilometrów od Londynu. To właśnie tam,
w hrabstwie Essex mieści się siedziba CNH UK. Do Anglii
pojechali głównie mechanicy z wieloletnim stażem,
sprawdzeni na różnych odcinkach linii montażowej
oraz na tzw. „końcówce”. Wy jazd ten związany był
z prośbą o wsparcie skierowaną przez Anglików do Case
New Holland Polska oraz Case Harvesting Systems
w Niemczech. W Zjednoczonym Królestwie rozpoczynał
się wówczas sezon urlopowy, jednocześnie zwiększyła się
ilość zamówień na traktory, a kilkaset maszyn czekało
na uzupełnienie. Polska grupa skompletowana została
bardzo szybko – w ciągu niespełna dwóch dni.
Dla pracowników z Płocka, mimo iż służyli swoją
specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem kolegom
z Wielkiej Brytanii, praca w środowisku międzynarodowym oraz przy nowych produktach stanowiła zupełnie
nowe doświadczenie.
Szybko na jaw wyszły różnice – tak w organizacji pracy,
jak i poziomie specjalizacji każdego pracownika. Anglicy
pracują codziennie od godz. 7: 00 do 17: 00 za wy jątkiem piątku, kiedy to praca kończy się w południe. Jedna
godzina dziennie nie jest wliczana do czasu pracy – zwyczajowo przeznacza się ją bowiem na lunch. Specjalizacja wśród pracowników brytyjskich jest zdecydowanie
węższa niż w Polsce – szerszy zakres obowiązków powoduje, że pracownicy z Płocka są o wiele bardziej wszechstronni. Stąd też duże doświadczenie i idąca za nim wydajność Polaków – w początkowym okresie wyznaczane
im całodzienne zadania realizowane były jeszcze przed
lunchem, później stopniowo dokładano im obowiązków.
Do zadań Polaków należało przede wszystkim uzupełnianie wyposażenia traktorów oraz montaż elementów.
Angielskim zwyczajem jest oczywiście poranna kawa lub
herbata, którą pije się o godzinie 9:00 przez mniej więcej kwadrans. Zakład o tej porze niemal zupełnie zamiera, rozpoczynają się natomiast pogawędki o pogodzie
i wędkarstwie – sporcie niezwykle w Anglii popularnym.
Prócz pracy, pracownikom CNH Polska udało się także
zwiedzić Londyn i wszystkie jego najbardziej znane zakątki, oglądali również słynną zmianę war ty przed pałacem Buckingham, a jeden z noclegów spędzili w Canvey
Island, w pobliżu ujścia Tamizy do Morza Północnego.
Dużą popularnością cieszyły się również spacery
w pięknie utrzymanych parkach w samym Basildon.

Iveco Stralis
Anna Borsukiewicz, fot. Jerzy Kozierkiewicz

jeżdżą w PEKAES-ie
Od 25 lat jeżdżę Iveco i innego samochodu nie chcę – opinię jednego z kierowców PEKAES-u nagrodzili brawami zgromadzeni w firmie PEKAES TRANSPORT SA
w Błoniu, podczas wręczania kluczyków do ciężarówek Iveco Stralis.

F

irma PEKAES kupi∏a w tym roku od Iveco Poland
42 ci´˝arówki Iveco Stralis, a odbiór ostatnich
dziesi´ciu ci´˝arówek zbieg∏ si´ z obchodami jubileuszu najwi´kszej polskiej firmy transportowej. Jej 45-lecie Êwi´towano bardzo uroczyÊcie. Na placu manewrowym, przekszta∏conym z tej okazji w miejsce wielkiego
pikniku dla pracowników i ich z rodzin, ustawiono namioty ze sto∏ami do ucztowania oraz estrad´. Nad ca∏ym
otoczeniem dominowa∏y jednak stojàce w równym szeregu ˝ó∏te (kolor PEKAES-u) ci´˝arówki Iveco Stralis.
Nowe samochody wzbudza∏y powszechne zainteresowanie. Kierowcy, którzy otrzymali je do eksploatacji, prezentowali swoje pojazdy kolegom i rodzinom. „Ja tak˝e
b´d´ kiedyÊ prowadziç taki samochód” – zapowiada∏
9-letni Artur Kubicki, siedzàc za kierownicà Stralisa swego dziadka, Zbigniewa Duni. „To b´dzie ju˝ trzecie
pokolenie kierowców w naszej rodzinie” – stwierdzi∏
ojciec ch∏opca, Bart∏omiej Kubicki, równie˝ je˝d˝àcy
w PEKAES-ie.
Wr´czajàc kluczyki do Stralisów, prezes Iveco Poland
Sp. z o. o. Natale Rigano przypomnia∏, ˝e poczàtki wspó∏pracy z PEKAES-em si´gajà 1975 r. Przez lata stosunki
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obu firm wzmocni∏y si´, sà oparte na zasadach partnerstwa. „Wspó∏prac´ z tak wielkà firmà traktujemy jako
nasz wk∏ad w rozwój Polski, a tak˝e w rozwój transportu
mi´dzynarodowego – powiedzia∏. – Jestem na tej uroczystoÊci prawdopodobnie jedynym cudzoziemcem, ale po
wstàpieniu Polski do Unii stworzymy jednà, mi´dzynarodowà rodzin´, a kierowcy prowadzàcy samochody Iveco
b´dà pokonywaç europejskie granice bez przeszkód.”
Prezes Rigano zapowiedzia∏ te˝, ˝e kierowcy, którzy
otrzymali kluczyki do nowych Stralisów, b´dà monitorowani przez 3 miesiàce. Najlepsi z nich zostanà nagrodzeni – kierowca najbardziej ekonomicznie eksploatujàcy samochód sp´dzi z rodzinà dwa tygodnie w po∏udniowych
W∏oszech, dwaj kolejni wyjadà na weekendowy wypoczynek w Europie. Prezenty dla kierowców – telewizory –
ufundowa∏a te˝ firma WIELTON z Wielunia, która wykona∏a naczepy Stralisów i przyczepy do samochodów.
UroczystoÊç w B∏oniu by∏a okazjà do spotkania poÊwi´conego przysz∏oÊci PEKAES-u i polskiego transportu.
Uczestniczyli w niej sekretarz stanu w Ministerstwie
Infrastruktury Andrzej Pi∏at i Seweryn Kaczmarek, g∏ówny inspektor transportu drogowego.

warto wiedzieć

Prezes PEKAES SA, Jan Dalgiewicz, przypomnia∏, ˝e
przez 45 lat firma rozwija∏a si´ dynamicznie, by∏a najwi´kszym polskim przedsi´biorstwem dzia∏ajàcym w transporcie
mi´dzynarodowym (dysponowa∏a taborem a˝ 1200 samochodów) i po trudnym okresie przekszta∏ceƒ znów mo˝e si´
pochwaliç osiàgni´ciami – tytu∏em Firmy Roku 2002,
Medalem Europejskim za mi´dzynarodowà spedycj´ samochodowà i tytu∏em Najlepszego Pracodawcy Roku 2002
w bran˝y transportowej. Osiem spó∏ek nale˝àcych do
grupy PEKAES przynosi zyski, a inwestycje finansowane sà
z w∏asnych Êrodków firmy.

Natale Rigano
„Naszej współpracy z PEKAES-em nie
ograniczamy tylko do sprzedaży samochodów – mówi prezes Iveco Poland
Sp. z o. o. Natale Rigano. – Polega ona
na szkoleniach, treningach, obsłudze
serwisowej, wsparciu dla kierowców.
W lutym tego roku podpisaliśmy z PEKAES Service Słubice SA umowę dotyczącą serwisowania samochodów
Iveco. Nowe centrum serwisowe Iveco mieści się w poznańskim oddziale Spółki przy ul. Obodrzyckiej 73.”

Włodzimierz Jamski

W 2002 r. PEKAES kupi∏ 50 jednostek ciàgnàcych i ponad 70 naczep, a w tym roku tabor zwi´kszy∏ si´ o 42
samochody dostarczone przez Iveco Poland. „Wybierajàc
pojazdy, kierujemy si´ nast´pujàcymi kryteriami: samochód ma byç tani, ergonomiczny, zu˝ywajàcy ma∏o paliwa
i ekonomiczny w eksploatacji – mówi∏ Jerzy Koss, prezes
spó∏ki PEKAES TRANSPORT SA. – Iveco Stralis spe∏niajà te warunki.”
„Chcemy pozostaç przy firmach, b´dàcych
od lat naszymi partnerami – doda∏ prezes
Dalgiewicz. – W PEKAES-ie tradycyjnie jest czterech dostawców:
Renault, Iveco, VOLVO
i Mercedes. Stawiamy im
wymagania dotyczàce
nie tylko samochodów,
ale tak˝e wspó∏udzia∏u
w rozwiàzywaniu spraw
dla nas wa˝nych, np. zapewnienia kompleksowego serwisu.
Iveco Poland bardzo twórczo podchodzi do tego, co nam potrzebne.”

Samochód Iveco Stralis został uhonorowany tytułem Ciężarówki Roku 2003.
Auto ma wysoką, ergonomiczną kabinę,
usytuowaną na poduszkach powietrznych, co zmniejsza kołysanie podczas
jazdy. Jej przestrzeń można przekształcać: obrotowa dźwignia zmiany biegów ułatwia dostęp
z fotela kierowcy do części wypoczynkowej, kierownica
i fotel mają pełny zakres regulacji położenia. „Kontrakt
zawarty przez nas z PEKAES-em to największa tegoroczna
transakcja Iveco Poland – mówi Włodzimierz Jamski, dyrektor sprzedaży Działu Pojazdów Ciężarowych. – Stralisy
AS260S43Y/FP-GV kupione przez PEKAES wyposażone są
w silniki Cursor 10 o mocy 430 KM i manualne skrzynie
biegów ZF o 16 przełożeniach. Ich podwozia, pozwalają
maks. zwiększyć gabaryty przewożonych towarów.”

Włodzimierz Masłowski
WIELTON Sp. z o. o. z Wielunia działa od
1998 r. Powstała jako firma importująca
używane naczepy, remontująca je i dostosowująca do polskich przepisów.
Pierwszą naczepę własnej konstrukcji,
nazwaną SAM, wykonano w 1995 r.
Obecnie firma zajmuje się produkcją naczep do ciągników
siodłowych, przyczep i zabudów w systemie wymiennym
w ciężarówkach.
„Wszyscy zachodni producenci starają się być dostawcami
dla PEKAESu – mówi Włodzimierz Masłowski, prezes WIELTON-u. – Dlatego jesteśmy dumni, że wybrał naszą firmę
jako producenta zabudowy samochodów Iveco.
To nasz pierwszy kontrakt z PEKAES-em. Wykonaliśmy dla
niego zestawy wielkopojemnościowe zwane tandemem,
składające się z naczepy i przyczepy. Przy dobrej eksploatacji powinny posłużyć firmie powyżej 10 lat.”

Dziś już nie pada:
dziś leje. Grad jest
wielkości jabłka,
wiatry wieją z prędkością tornado
a lodowce nieubłaganie topnieją.
Kiedy mowa
o klimacie, nie ma
już złotego środka.
Cóż się dzieje z tym
szalonym klimatem? Spróbujmy to
wy jaśnić z pomocą
eksper tów.
Temat pogody
wkracza na pierwsze strony gazet.
Europa, czytamy,
staje się coraz bardziej „tropikalna”,
w związku z czym
będziemy mieć
do czynienia z dużą
zmiennością
pogody oraz tak
gwałtownymi
zjawiskami
meteorologicznymi,
jak huragany czy
opady monsunowe.
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Emanuela Chiappero

Jaka będzie

Digital Stock

pogoda

K

limat jest systemem zamkni´tym – wyjaÊniajà eksperci. S∏oƒce przesy∏a na Ziemi´ swojà energi´,
którà ta zwraca poprzez atmosfer´. Je˝eli pomi´dzy dostawà a zwrotem energii nie ma równowagi, gdy˝
zanieczyszczenie atmosferyczne pe∏ni rol´ poch∏aniacza,
wówczas dochodzi do znanego efektu cieplarnianego i co
za tym idzie, przegrzania ziemi. Zjawisko to mo˝na porównaç do dzia∏ania grzejnika: S∏oƒce jest w tym wypadku kot∏em grzewczym, a oceany i masy powietrza kaloryferami. Je˝eli za bardzo je podkr´cimy – temperatura
w domu b´dzie za wysoka; topnieç wi´c b´dà lodowce,
masy powietrza przesuwaç si´ b´dà szybciej, a obszary
o klimacie umiarkowanym (jak mi´dzy innymi Europa)
przypominaç b´dà coraz bardziej tropiki.
Jest to zjawisko niepokojàce jeÊli pomyÊleç, ˝e do poruszania masami powietrza i oceanami potrzeba naprawd´
niewiele. W zesz∏ym roku, na przyk∏ad, wystarczy∏o, aby
wiosnà na obszarze arktycznym temperatura podnios∏a si´
o dwa stopnie i zepsu∏a nam ca∏e lato. Jak to si´ sta∏o? Masy ciep∏ego tropikalnego powietrza i wysokie ciÊnienie
(s∏awny antycyklon z Azorów) przesun´∏y si´ bardziej na
pó∏noc, natomiast zimny front atmosferyczny z pó∏nocnego zachodu nawiedzi∏ Europ´. W konsekwencji antycyklon zatrzyma∏ si´ w Skandynawii (gdzie panowa∏a przepi´kna pogoda), a my n´kani frontami atmosferycznymi,
patrzyliÊmy jak lato up∏ywa pod znakiem obfitego gradobicia i jesiennych temperatur.
Dlaczego zmienia si´ klimat? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wiemy jednak, ˝e nasza planeta doÊwiadczy∏a
w swoich dziejach g∏´bokich przeobra˝eƒ. W sercu Sahary,
w rejonach Akakus, Hogga i Tassili N’Agger, odnaleziono
na ska∏ach wizerunki gazeli, ˝yraf i s∏oni – zwierzàt, które
w okresie neolitu licznie zamieszkiwa∏y te obszary. DziÊ obszary te sà ca∏kowicie wyschni´te. Naukowcy ustalili, ˝e na
naszej planecie nast´powa∏y naprzemiennie okresy lodowcowe i okresy ocieplenia klimatu z cz´stotliwoÊcià oko∏o
sto tysi´cy lat. Ale zaledwie od stu lat gromadzone sà wiarygodne dane statystyczne. To jednak za ma∏o, aby pojàç,
jaka jest naturalna ewolucja klimatu, jaka natomiast rola
cz∏owieka. Niewàtpliwie dewastacja lasów i zanieczyszczenie powietrza majà wp∏yw na klimat, ale w jakim stopniu?
Wiele mówi si´ o zjawisku cieplarnianym spowodowanym
zwi´kszeniem st´˝enia dwutlenku w´gla (gazu w istocie
nieszkodliwego) w atmosferze, spowodowanym procesami
spalania. Wyliczono tak˝e, ˝e podwojenie tej substancji
w powietrzu spowodowa∏oby zwi´kszenie temperatury powierzchni Ziemi o 2-3 stopnie ze skutkiem trudnym na
dzieƒ dzisiejszy do przewidzenia.
paździer nik 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Na poczàtku 2002 roku Agencja Kosmiczna wypuÊci∏a na orbit´ Envisat: najwi´ksze obserwatorium zajmujàce si´ badaniem Êrodowiska.
Instrumenty, jakimi dysponuje, mogà
dok∏adnie analizowaç sk∏ad atmosfery,
mierzyç poziom wilgotnoÊci terenu, ustalaç wahania temperatury mórz (z marginesem b∏´du rz´du 0,3 stopnia), a tak˝e
monitorowaç lodowce i pokryw´ polarnà. Satelita mo˝e wreszcie kontrolowaç
zjawiska zubo˝ania lasów i pustynnienia
obszarów.
Orbita za orbità, Envisat Êledzi ca∏à
planet´ i przesy∏a dane z pr´dkoÊcià 100
milionów bitów na sekund´. Sà to cenne
informacje pozwalajàce mi´dzy innymi
zrozumieç stan naszej planety, lepiej poznaç zjawiska kszta∏tujàce klimat, a tak˝e
ustaliç, jaki wp∏yw na naszà planet´ majà
zanieczyszczenia. Pos∏u˝à one nast´pnie
do opracowania odpowiedniej polityki
Êrodowiskowej.

Na ratunek
lasom
Sta∏a wycinka lasów przez cz∏owieka w celu
zwi´kszenia powierzchni pastwisk, pól uprawnych czy obszarów mieszkalnych, prowadzi do
ich zubo˝enia. To z kolei powoduje zmniejszenie produkcji tlenu i czyni klimat bardziej
zmiennym. Tymczasem rola nawierzchni leÊnej
dla równowagi obszarów jest wr´cz nieoceniona. Nawierzchnia nadaje terenom stabilnoÊci
i umo˝liwia wch∏anianie wody deszczowej.
W planach ochrony cywilnej przewidziano zatem umocnienie zagro˝onych koryt rzek, prace
„utrzymania” lasów tak, aby w czasie deszczu
zachowywa∏y si´ jak gigantyczne gàbki oraz
monitoring i odgradzanie obszarów zagro˝onych osuni´ciami.
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Nasa

Czujniki
na orbicie

Podnosi się
poziom mórz

LaPresse/Bruce Coleman

Niepokojàce sà dane zawarte w ostatnich raportach: 30% wzrost dwutlenku w´gla w atmosferze w stosunku do wartoÊci sprzed dwóch wieków oraz podwojenie si´ poziomu metanu. Przez
najbli˝sze sto lat ocieplanie si´ klimatu wp∏ynie
na zmian´ temperatury obszarów pó∏nocnych,
a tak˝e tych Êrodkowych, jak Europa czy Afryka
Pó∏nocna, które dotknie jeszcze wi´ksza susza.
Wed∏ug niektórych przewidywaƒ, powierzchnia
lodowców ulegnie zmniejszeniu o 10%, morza
podniosà si´ o kilka metrów a opady zwi´kszà si´
o 30%. Efekt koƒcowy: wi´cej powodzi, gdy˝ tereny nie b´dà w stanie wch∏onàç tak ogromnej
iloÊci wody, wi´cej huraganów, gdy˝ wielkie
przesuni´cia wód uwolnià dodatkowà energi´,
oraz wi´ksze susze ze wzgl´du na wzrost temperatury. A zatem, tam, gdzie jest ciep∏o, b´dzie
jeszcze cieplej, a tam gdzie pada, b´dzie padaç
jeszcze wi´cej. W nast´pnych dekadach nadmiar
opadów narazi na apokaliptyczne powodzie takie obszary, jak Bangladesz, Floryda czy Chiny,
natomiast podniesienie si´ poziomu mórz oka˝e
si´ szczególnie niepokojàce dla takich miast jak
Wenecja, Nowy Jork, Boston, Miami czy Tokio.

Digital Stock

Cofanie się
lodowców
Wraz ze wzrostem dwutlenku w´gla w atmosferze, podnosi si´ wsz´dzie Êrednia temperatura powietrza, szczególnie jednak na
biegunach. Tu bowiem odnotowuje si´ podwójny jej wzrost w stosunku do pozosta∏ej
cz´Êci planety. Potwierdzenia tego zjawiska
dostarczajà równie˝ zdj´cia z satelity: w 2002
roku zasi´g lodowców by∏ najmniejszy w stosunku do ostatnich czterdziestu lat. W takim
tempie, pod koniec tego stulecia, powierzchnia arktyczna mog∏aby przestaç istnieç i zostaç zastàpiona morzem. To wniosek wyciàgni´ty z badaƒ wykonanych przez NASA, wed∏ug których lodowce na biegunach topniejà
w tempie 9%, co dziesi´ç lat. Tak˝e na Antarktydzie cofanie si´ lodowców, kurczenie si´
powierzchni Ênie˝nej i zakwitanie niektórych
roÊlin na wiosn´, jest ju˝ tak ewidentne, jak
wymieranie niektórych rodzajów pingwinów.

Klimat zmienia
humor
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Popularne jest ju˝ stwierdzenie, „˝e nie ma poÊrednich pór roku”. Zjawisko to niepokoi zw∏aszcza lekarzy. Wraz z „zanikaniem” wiosny i jesieni, w sposób nag∏y przechodzimy z lata w zim´. Towarzyszàce temu zjawisku burze i huragany poddajà ci´˝kim próbom ludzi wra˝liwych na zmiany klimatyczne. Wed∏ug
Âwiatowej Organizacji Zdrowia oko∏o 30% populacji to meteoropaci. Najbardziej dotkni´te sà osoby poni˝ej 15 i powy˝ej 50
lat oraz kobiety. Nieustannie zmieniajàca si´ pogoda jest przyczynà ogólnego pogorszenia nastrojów. Burze i ciep∏y wiatr mogà powodowaç z∏e samopoczucie oraz depresj´, natomiast pi´kny s∏oneczny dzieƒ, przynosi od razu popraw´ humoru, gdy˝
s∏oƒce stymuluje wydzielanie serotoniny – hormonu dobrego samopoczucia. Przyczyna tych dolegliwoÊci zlokalizowana jest
w niewielkim obszarze mózgu. Je˝eli nie funkcjonuje on prawid∏owo, niekiedy z powodu wad wrodzonych, przy zmianach
klimatycznych wysy∏a on b∏´dne informacje do systemu limfatycznego, który z kolei dozujàc poziom hormonów, reguluje nasze ogólne samopoczucie. Zarówno bóle g∏owy, jak i zmiany nastroju, zale˝à niekiedy bezpoÊrednio od klimatu. Wed∏ug danych
statystycznych, na przyk∏ad, w wietrzne dni odnotowuje si´
wi´cej przypadków bójek i zabójstw.

Nasa/Jet Propulsion Laboratory

Jeśli winne
jest słońce

John Foxx Images

Ziemia przegrzewa si´ w zwiàzku z efektem
cieplarnianym. „Prawd´” t´ mog∏yby zdementowaç ostatnie odkrycia. Niedawno opublikowano dane, zarejestrowane przez satelity NASA, dotyczàce aktywnoÊci S∏oƒca. I tak wina
za przegrzanie naszej planety, mog∏aby byç po
stronie S∏oƒca, które, jak si´ okazuje, przesy∏a
nam wi´cej energii. Jak wszystkie gwiazdy
S∏oƒce jest wielkim kot∏em, w którym zachodzà procesy fuzji termonuklearnej. Choç wydaje nam si´, ˝e ca∏y czas Êwieci ono jednakowo, to jednak tak nie jest: po okresowej maksymalnej aktywnoÊci S∏oƒca, nast´puje okres
wyciszenia, zgodnie z cyklem trwajàcym 11
lat. W∏aÊnie w okresie mniejszej aktywnoÊci
s∏oƒca zarejestrowano stopniowy wzrost przesy∏anego promieniowania. Pozornie b∏aha
sprawa: zaledwie 0,05%, lecz wystarcza, aby
spowodowaç zmian´ klimatu na ziemi.

Narciarstwo na dużych wysokościach
Bioràc pod uwag´ aktualne tendencje wzrostu temperatury na ziemi, badania przeprowadzone przez Meteo France przewidujà, ˝e w nast´pnym dziesi´cioleciu
pokrywa Ênie˝na w Alpach na wysokoÊci 1500 metrów
mog∏aby zmniejszyç si´ o 30-40 dni w stosunku do sytuacji sprzed dwudziestu lat. Uwa˝a si´ ponadto, ˝e

w przysz∏oÊci armatki Ênie˝ne mog∏yby okazaç si´ zb´dne na wysokoÊciach aktualnych kurortów narciarskich
ze wzgl´du na przewidywany wzrost temperatury.
Jak temu zaradziç? Przenoszàc trasy narciarskie na
wi´ksze wysokoÊci, gdzie b´dzie padaç wi´cej Êniegu.
To jednak mog∏oby wywo∏aç sprzeciw ekologów.

Czerwone
deszcze

LaPresse/Bruce Coleman
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Cz´sto przy wiejàcym sirocco trzeba liczyç si´ z mo˝liwoÊcià pojawienia si´ czerwonych py∏ków – to docierajàce do nas piaski Sahary. Wed∏ug przewidywaƒ badaczy
z CNR, burze Ênie˝ne, które przenoszà do Europy tony
piasku, b´dà w nast´pnych latach coraz cz´stsze. Choç najbardziej nara˝one sà po∏udniowe W∏ochy, to jednak
w 1990 roku piasek dotar∏ z wiatrem nawet do Szwecji,
gdzie zmiesza∏ si´ ze Êniegiem.
Podstawowà przyczynà jest coraz wi´ksze pustynnienie
obszarów – wyjaÊniajà badacze z W∏oskiego Instytutu Biologii Mórz – zjawisko spowodowane tak˝e dzia∏aniem
cz∏owieka. W pó∏nocnej cz´Êci Afryki tereny zosta∏y zmodyfikowane przez bardzo intensywne rolnictwo, które
wp∏yn´∏o na zubo˝enie ziemi. W okresach suszy, tereny
wiejskie sà porzucane i ulegajà wyja∏owieniu zamieniajàc
si´ w py∏. Obserwowanie zjawisk meteorologicznych –
mówià badacze – pozwala nam na zrozumienie zmian zachodzàcych w atmosferze i na przewidywanie konsekwencji procesu upustynniania. Stàd pojawia si´ koniecznoÊç
jego monitoringu. Dzi´ki wykorzystaniu satelitów, mo˝na
dziÊ kontrolowaç ruchy i zasi´g mas piaszczystych, a stosujàc przyrzàdy laserowe, ustaliç tak˝e iloÊç przenoszonego materia∏u przez wiatry.

Poszukiwacze
tornado
W Stanach Zjednoczonych, gdzie tràby
powietrzne przemieszczajà si´ z pr´dkoÊcià
nawet 400 kilometrów na godzin´ i unoszà
domy w powietrze, pojawili si´ „poszukiwacze tornado”. To naukowcy i badacze,
którzy Êledzà twistery, aby mi´dzy innymi
zmierzyç ich nasilenie. W praktyce umieszczajà oni sensory na przewidywanej trasie
i po przejÊciu tornado powracajà, aby je odnaleêç. Do tych Êmia∏ków, dzia∏ajàcych
w imi´ nauki, do∏àczajà te˝ turyÊci, którzy
pragnà z bliska podziwiaç oszala∏e powietrze. Niektóre agencje organizujà, mro˝àce
krew w ˝y∏ach, safari meteorologiczne dla
tych, którzy ch´tni sà Êledziç tràby powietrzne przez setki kilometrów.

Esa

Bezbłędna
prognoza
Jak okreÊla si´ zmiany klimatyczne? Klimatolodzy opracowujà na komputerze model
matematyczny, który symuluje ruchy oceanów
i atmosfery w pewnym wybranym czasie,
uwzgl´dniajàc tak˝e statystyk´ wydarzeƒ
z przesz∏oÊci. Do tych danych dochodzà wyniki „telepo∏àczeƒ”: rzeczywiste zjawiska
odnotowane w okreÊlonych obszarach dzia∏aƒ
klimatycznych, jak Zatoka Gwinejska czy
Arktyka.
Do opracowanego ogólnego wzorca dochodzà bardziej szczegó∏owe przewidywania,
b´dàce w gestii meteorologów. WÊród podstawowych narz´dzi ich pracy sà satelity fotografujàce z wysokoÊci przesuni´cia perturbacji
i mas powietrza. Niedawno Europejska Agencja Kosmiczna wypuÊci∏a najnowszej generacji
statek Metoeosat. NASA, z kolei, wynios∏a na
orbit´ Noaa-17: satelit´ z czujnikami na mikrofale, podczerwieƒ i ultrafiolet. W praktyce
jest to czujnik potrafiàcy rozró˝niç chmury
dobrej pogody od tych, które przynoszà
deszcz czy Ênieg. Ponadto potrafi sporzàdziç
wykresy temperatur na Ziemi oraz zmierzyç
wielkoÊç dziury ozonowej nad Antarktydà.
Nie mniej wa˝ne od satelitów sà komputery,
które w przeciàgu kilku sekund opracowujà
tysiàce danych pochodzàcych z ca∏ego Êwiata.
W przesz∏oÊci prognozy opracowywa∏o si´ nanoszàc na mapy gór i granice interesujàcych
obszarów podstawowe parametry meteorologiczne (temperatura, ciÊnienie, wilgotnoÊç,
kierunek i intensywnoÊç wiatrów), odnotowywane przez stacje meteo na powierzchni ziemi. Prognostyk ocenia∏ dane i nanosi∏ je na
mapy atmosferyczne, wykonujàc r´cznie obliczenia. Rezultat by∏ niekiedy taki, ˝e gdy
wyniki by∏y gotowe, okazywa∏o si´, ˝e deszcz
przeszed∏ ju˝ nad g∏owà.
DziÊ prognozy sà dok∏adne, jak te, opracowywane przez Met Office Reading w Anglii
jeden z g∏ównych mi´dzynarodowych oÊrodków meteorologicznych. Na minione lato
przewidzia∏ upa∏y: nie pomyli∏ si´.
paździer nik 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Róże
z
jesiennych liści

Złożony na pół liść zwijamy w różyczkę.

J

esienne liÊcie... Czy mo˝na
zmieniç je w kwiaty? Spadajàce z drzew kolorowe liÊcie to
wdzi´czne tworzywo. Majà ciekawà
faktur´ i ró˝norodne odcienie.
Zanim wyschnà, sà plastyczne, dajà
si´ zginaç i zwijaç. Kto wpad∏ na
pomys∏, by robiç z nich kwiaty, nie
wiadomo. Od dwóch lat, jesienià,
uliczne
kwiaciarki
sprzedajà
wdzi´czne bukieciki z takich „ró˝yczek”. Wstawione do wazonu
przetrwajà do wiosny albo i d∏u˝ej.
Wykonuje si´ je bardzo prosto.
Najpierw trzeba udaç si´ na spacer
i zebraç sporo du˝ych liÊci – najlepiej klonu, topoli bia∏ej lub d´bu
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czerwonego. LiÊcie powinny byç
elastyczne, zerwane prosto z ga∏´zi
lub Êwie˝o opad∏e.
Po przyniesieniu do domu trzeba
w∏o˝yç je do wody lub foliowego
woreczka, by szybko nie wysch∏y.
Lepiej jednak zabraç si´ do pracy
tego samego dnia.
Przygotujmy nici lub cienki drucik
i no˝yczki. LiÊç zginamy na pó∏
(spodnia strona ∏adniej wyglàda,
bo dekoruje jà siatka grubych nerwów) i zwijamy, tworzàc „pàczek”
w kszta∏cie sto˝ka. Brzeg liÊcia przy
ogonku ÊciÊle okr´camy nitkà.
W ten sam sposób sk∏adamy drugi liÊç, zwijamy go tak, by przypomina∏ rozchylajàcy si´ p∏atek, i oba
liÊcie obwiàzujemy nitkà. Podobnie
post´pujemy z trzecim (jego Êrodek
przyk∏adamy w miejscu, gdzie schodzà si´ brzegi poprzedniego p∏atka).

Po zwiàzaniu nitkà „ró˝a” jest ju˝
gotowa.
Trzeba zrobiç kilka takich kwiatów, a nast´pnie u∏o˝yç z nich bukiet
w kszta∏cie kopu∏ki. Na koniec
dooko∏a otaczamy go kryzà z liÊci.
JeÊli chcemy, by kryza po wysuszeniu si´ nie pozwija∏a, spryskajmy jà
lakierem do w∏osów. Mo˝na te˝
liÊciom dodaç ˝ywych kolorów,
u˝ywajàc farb w aerozolu.
Bogatszy bukiecik powstanie,
jeÊli kryz´ zrobimy z suchych
kwiatów zatrwianu. Na kryz´ nadajà si´ tak˝e cieniutkie ga∏àzki buka,
borówki czernicy lub suche kwiatostany hortensji. Mo˝liwoÊci jest
sporo, efekt zaÊ zawsze znakomity.
Uwaga. Po kilku dniach, gdy liÊcie
wyschnà i sploty nitki stanà si´
luêniejsze, warto bukiecik jeszcze
raz mocno zwiàzaç.
Z jawora można zrobić zielone
lub ciemnofioletowe róże.

Ekonomia

Aleksander Surdej

Ile kosztuje
słabe państwo?
P

aƒstwo nak∏ada podatki
i wprowadza rozmaite, cz´sto zb´dne, ograniczenia.
Urz´dnicy, miast s∏u˝yç, demonstrujà swojà w∏adz´, która tym jest wi´ksza, im wi´ksza dowolnoÊç dzia∏ania
administracji. Czy˝by wi´c paƒstwo
musia∏o byç wrogiem gospodarki
rynkowej i przedsi´biorczoÊci?
Odpowiedê twierdzàca pobrzmiewa t´sknotà za Êwiatem, w którym
˝yjemy i gospodarujemy we wspólnotach ludzi darzàcych si´ wzajemnym zaufaniem, gdzie obietnica jest
zawsze dotrzymywana, a umowa nie
wymaga formy pisemnej, gdzie ludzie wspó∏dzia∏ajà na rzecz dobra
wspólnego, ∏o˝àc dobrowolne datki
na budow´ dróg i mostów.
Paƒstwo i rzàd sà inspiratorami
i gwarantami porzàdku prawnego.
System prawny, o czym niekiedy si´
zapomina, wywiera przemo˝ny
wp∏yw na dynamik´ przedsi´wzi´ç
gospodarczych i w rezultacie na
wzrost gospodarczy. JeÊli system jest
spójny i przejrzysty, a przy tym nie
ma restrykcyjnego charakteru –
sprzyja dzia∏alnoÊci gospodarczej
i wzrostowi gospodarczemu. Gdy
jest zagmatwany, wewn´trznie
sprzeczny i niestabilny, nak∏ada dodatkowe koszty na prowadzàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà. Obejmujà
48

one koszty stosowania przepisów
prawa, kontroli przestrzegania prawa oraz koszty interpretowania prawa i dochodzenia w∏asnych racji
w post´powaniu sàdowym i administracyjnym.
Dla prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà korzystne jest, aby paƒstwo usuwa∏o niejasno sformu∏owane przepisy prawa i usprawnia∏o
procedury administracyjne. Poprawa jakoÊci tworzenia i stosowania
prawa mo˝e sprawiç, ˝e Êrodki przeznaczane dotychczas na dzia∏ania
s∏u˝àce omijaniu lub naginaniu przepisów, zostanà u˝yte dla poprawy
efektywnoÊci przedsi´biorstw.
W Polsce brak jest badaƒ z zakresu ekonomiki prawa (rozpowszechnionych w Stanach Zjednoczonych
i w Europie Zachodniej). Nie mo˝na
wi´c precyzyjnie okreÊliç, jak du˝e
koszty ponoszà podmioty gospodarcze w wyniku istnienia niejasnych
lub wewn´trznie sprzecznych regulacji prawnych. Skargi przedsi´biorców i obywateli, trafiajàce do opinii
publicznej za poÊrednictwem prasy,
pozwalajà zidentyfikowaç g∏ówne
wady stanowienia i egzekwowania
prawa w Polsce.
Po pierwsze – polskiemu ustawodawcy (parlamentowi) zdarza si´ ∏amaç zasad´, zgodnie z którà prawo

nie mo˝e dzia∏aç wstecz.
Po drugie – parlament zbyt cz´sto
przekazuje uprawnienia do szczegó∏owych regulacji agencjom administracyjnym, co sprzyja rozpowszechnianiu si´ tzw. prawa powielaczowego. Ministerstwom i urz´dom centralnym ustawy pozostawiajà prawo
do wydawania rozporzàdzeƒ, a wi´c
do regulowania obszarów nie uregu-

w wyniku niskiej jakoÊci tworzonego prawa.
Po czwarte – w Polsce wydaje si´
dominowaç rozumienie prawa
przede wszystkim jako narz´dzia
kontroli, a nie czegoÊ, co u∏atwia
efektywnà wspó∏prac´ ludzi i przedsi´biorstw. Istot´ tego zjawiska dobrze ujmuje pytanie, czy w Polsce
ustawodawca tworzy prawo tak, aby
„dozwolone by∏o to, co nie jest zabronione”, czy te˝ tak, aby „zabronione by∏o to, na co nie ma zezwo-

interpretacj´ niezgodnà z innymi
przepisami prawa.
Po trzecie – mamy do czynienia ze
zbyt du˝à zmiennoÊcià przepisów.
Skala zmian w systemie gospodarczym w Polsce sprawia, ˝e stawianie
postulatu ca∏kowitej stabilnoÊci prawa by∏oby utopià. Jednak˝e przepisy prawne zmieniajà si´ w Polsce
zbyt cz´sto i cz´sto dzieje si´ tak

lenia”. Te odmienne filozofie przejawiajà si´ w postawach pracowników
organów prawa, którzy w tym drugim przypadku rozumiejà swojà rol´
jako wrogich obywatelom, dysponentów kar. Zjawisko to jest szczególnie widoczne przy zderzeniu kultur prawnych: zwracajà na nie uwag´ g∏ównie przedsi´biorcy i obywatele, którzy mieli do czynienia

Fot. Forum

lowanych przez Ustaw´. W sytuacji,
gdy przepisy sà niejasne, organy wykonawcze dokonujà ich interpretacji, które zyskujà moc wià˝àcà. I tak
minister finansów korzystajàc
z uprawnieƒ zawartych w ustawie
o zobowiàzaniach podatkowych,
wydaje okólniki, wyjaÊnienia, instrukcje i wytyczne przedstawiajàce
oficjalnà interpretacj´ przepisów podatkowych przez ministerstwo. Problemem jest to, ˝e w wielu
wypadkach „wyjaÊnienia” dajà

z innymi systemami prawnymi i administracjami publicznymi. Cz´sto
jest ono wyjaÊnianie przez wskazanie na dziedzictwo historyczne, jest
traktowane jako pozosta∏oÊç po czasach zaborów lub spadek po komunizmie, gdy wrogoÊç obywatela do
paƒstwa antagonizowa∏a obywatela
i urz´dnika. Tymczasem w gospodarce rynkowej i w respektujàcym
wolnoÊci obywatelskie systemie
politycznym, prawo ma u∏atwiaç dobrowolne, oparte na zaufaniu relacje
pomi´dzy przedsi´biorcami, obywatelami i administracjà publicznà.
Po piàte – polski ustawodawca
przejawia tendencj´ do przeregulowywania. Mno˝y si´ przepisy, wyk∏adnie i interpretacje. W ten sposób
tworzy si´ swoisty gàszcz legislacyjny. SzkodliwoÊç przeregulowania
jest tym wi´ksza, im mniejsza jest
sprawnoÊç administracji paƒstwowej. Zwi´kszenie zakresu regulacyjnej odpowiedzialnoÊci paƒstwa,
os∏abia jego si∏´.
Po szóste – przepisy polskiego prawa rojà si´ od prawniczego ˝argonu,
który tworzy wra˝enie ich precyzyjnoÊci. Tak jednak nie jest. ˚argon
ten przepe∏niony jest wieloznacznoÊcià. Interpretacja tych wieloznacznoÊci daje chleb zast´pom prawników. W wielu krajach Êwiata powsta∏y ruchy obywatelskie próbujàce wymusiç redagowanie tekstów
prawnych i urz´dowych w potocznym j´zyku. Próbujà one pokazaç, ˝e
prawo mo˝na opisaç jasno, prosto
i precyzyjnie.
Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej obliczenia pokazujà, ˝e koszty bylejakoÊci w tworzeniu i wdra˝aniu prawa,
si´gajà nawet 3-5% dochodu narodowego tych krajów. Kto odwa˝y si´
twierdziç, ˝e w Polsce sà one ni˝sze
lub przynajmniej takie same?
paździer nik 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Podróże

tekst i zdjęcia: Artur Biedroń

Motocyklem
nad Morze Czarne
cz. I

Artur Biedroń pracę
w strukturach Grupy Fiat
w Polsce zaczął w 2000 r.
w Fiat Finance Polska SA.
Dwa lata później przeszedł
do Fiat Bank Polska SA,
gdzie zatrudniony jest na stanowisku
kierownika strefy mazowieckiej.
Jest absolwentem studiów
magisterskich i słuchaczem studiów
doktoranckich w warszawskiej Szkole
Głównej Handlowej. Posiada licencję
pilota paralotni. Oto I część relacji
z tegorocznej wyprawy, w której brał
udział wraz z członkami Klubu
Strangers z Warszawy.
Podró˝ na po∏udniowy wschód
Europy narodzi∏a si´ nied∏ugo przed
samym wyjazdem. PlanowaliÊmy
udaç si´ na Nordkapp, czyli Przylàdek Pó∏nocny w Norwegii. Niestety
wysokie koszty wyjazdu kruszy∏y
stopniowo liczb´ zdecydowanych
tak skutecznie, ˝e w koƒcu spoÊród
ch´tnych zosta∏o tylko dwie za∏ogi.
Nie pomog∏o nawet wsparcie ze
strony sponsorów, w sumie 3.000
PLN. Wtedy Rysiek zaproponowa∏,
˝e pojedziemy do Odessy, przez Rumuni´, którà odwiedza∏ dwukrotnie. Zach´ceni kosztorysem wyprawy zdecydowaliÊmy si´ jechaç do
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Odessy, gdzie mieszka za∏o˝yciel naszego klubu, Vlad
Litvinow. G∏ówny nacisk
zosta∏ jednak po∏o˝ony na
Rumuni´, gdzie mieliÊmy
zamiar sp´dziç wi´kszoÊç
z zaplanowanych dwóch
tygodni.
Trzonem wyprawy by∏o
pi´ç motocykli: BMW
W rumuńskich wioskach
R 1100 S z RyÊkiem i Biankobiety często przędą wełnę
kà, Yamaha Tenere Paw∏a
i Renaty Jakubowskich,
Yamaha XJR 1300 Zbyszka Sk∏oDzi´ki autostradzie z Presova do
dowskiego, Honda Transalp nale˝àKoszyc szybkoÊç przejazdu przez
ca do Azteca i druga, XJR 1300, na
S∏owacj´ znacznie wzrasta. W S∏októrej podró˝owa∏a Gosia, zabierawacji odwiedziliÊmy salon samochojàc mnie ze sobà w charakterze szofedów Hummer. W ca∏ej Polsce nie
ra. Do Rumunii jecha∏ z nami krakus
ma salonu z tymi pojazdami,
Sylwek, na Suzuki DR 600. Nasz doa w uwa˝anej za biedniejszà S∏owacji
bry kolega Zbyszek z Mràgowa nie
jest, i to ca∏kiem okaza∏y. Na wystamóg∏ opuÊciç swojej firmy na d∏u˝ej
wie znajdujà si´ tylko dwa Hummeni˝ jeden tydzieƒ i dlatego zdecydory, w tym jeden u˝ywany, ale mojà
wa∏ si´ pojechaç wraz z ˝onà, Gosià,
uwag´ przyku∏y: tor przeszkód, wyprosto do Odessy, gdzie mieliÊmy si´
budowany w sàsiedztwie salonu,
spotkaç. Nikt z nas, oprócz RyÊka,
który potencjalny klient mo˝e pokonie by∏ wczeÊniej w Rumunii. Stereonaç swoim przysz∏ym wozem, oraz
typowe opinie o Rumunii krà˝àce
kawiarnia, która prawdopodobnie
w naszym kraju wyraênie wskazywaprzynosi w∏aÊcicielom wi´ksze ko∏y, ˝e to kraj brudasów, dziurawych
rzyÊci ni˝ sam salon. Przy wejÊciu
dróg, pe∏en z∏odziei, rzezimieszków
wchodzimy na szklanà pod∏og´, pod
i ˝ebraków. Jak si´ póêniej okaza∏o –
którà w piasku zakopany jest Humnic bardziej mylnego.
mer. Wystaje jedynie jedno przednie

ko∏o, maska i kawa∏ek szyby – fajny
pomys∏.
Granic´ s∏owacko-w´gierskà pokonujemy równie˝ w znanym nam
miejscu. Nigdy jednak nie jestem
w stanie zapami´taç nazwy tego
przejÊcia. Tornyosnémeti. W´gry
sprawiajà wra˝enie przytulnego kraju. Wra˝enie takie stwarzajà mniejszych rozmiarów domki i ukwiecone ogrody w mijanych wioskach.

wielka bieda, mo˝na jednoczeÊnie
dostrzec luksus i przepych. Ekskluzywne samochody, wielkie domy nie
sà niczym obcym w pejza˝u Rumunii. W Karpatach sà to jednak przypadki rzadkie. Jednym z najbardziej
urokliwych miejsc, jakie mieliÊmy
okazj´ zobaczyç, by∏a tzw. Brama do
Ksi´stwa Drakuli. W okolicach
Gheoghenii istniejà zamki, nale˝àce
niegdyÊ do okrutnego ksi´cia. Brama

Brama do Księstwa Drakuli

gdzie na wysokoÊç 2500 metrów
mo˝na wjechaç w przeciàgu pó∏ godziny po idealnym asfalcie. W ciàgu
tych 30 minut krajobraz zmienia si´
diametralnie. Na poczàtku zostawia
si´ w dole chmury, potem wszelkà
roÊlinnoÊç i wkracza si´ w krain´ nagich, ostrych ska∏, wÊród których wijà si´ serpentyny. Na szczycie jezioro
i kilka malowniczo po∏o˝onych
schronisk. Zjazd ze szczytu jest równie ekscytujàcy, a pot´gujà go mijane
wodospady i górskie strumienie.
Po zjechaniu z gór bieda nie jest ju˝
tak powszechna, a˝ w koƒcu przeradza si´ w luksusowe kurorty na
wschodnim wybrze˝u Rumunii.
W okolicach portowej Konstancy istnieje mierzeja Mamaia, z wielkà liczbà hoteli, centrów rozrywkowych,
aqua parków a luksusowych pojazdów (na rumuƒskich rejestracjach)
jest znacznie wi´cej ni˝ gdziekolwiek
w Polsce. Zamiar p∏yni´cia z Konstancy do Odessy upad∏ z powodu
ma∏ej cz´stotliwoÊci kursowania promu (raz na dwa tygodnie). Czeka∏a
nas wi´c jazda przez rozchwianà politycznie Mo∏dawi´.

Pasmo gór Moldovenau pokonuje się serpentynami

ZatrzymaliÊmy si´ w miejscowoÊci
Tokaj, s∏ynàcej z produkcji win.
Ka˝dy pensjonat jest wyposa˝ony
w ma∏à piwniczk´, w której turyÊci
mogà posmakowaç wielu rodzajów
tego samego gatunku wina. Próbujemy szeÊciu z nich.
Rumuni´ bardzo ci´˝ko opisaç
w kilku s∏owach, to przede wszystkim pi´kna przyroda i uprzejmi, kulturalni ludzie. W kraju, w którym
dominujà wysokie góry panuje cz´sto skrajna bieda. Mo˝e w∏aÊnie
dzi´ki temu, ˝e rumuƒscy górale sà
biedni, sà jednoczeÊnie bardzo
otwarci i przyjacielsko nastawieni do
obcokrajowców. Tam, gdzie panuje

do jego ksi´stwa to naturalnie
ukszta∏towane formy skalne. Droga
prowadzi pomi´dzy kilkusetmetrowymi ska∏ami ociekajàcymi wodà.
Kolejnym niezapomnianym miejscem jest pasmo gór Moldovenau,

Cz´Êç drugà relacji zamieÊcimy
w kolejnym wydaniu Fiata Wokó∏
Nas, a pe∏nà relacj´ tej, jak i innych
wypraw klubu Strangers, mo˝na
znaleêç na stronie internetowej
www.strangers.riders.pl
paździer nik 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Kino w domu

Joanna Polak

Śmiej
się
pan z tego!
I

dà jesienne ch∏ody, najbezpieczniej zawinàç si´ w koc i sp´dziç
wieczór przed telewizorem. Na
kasetach video jest ju˝ dost´pna najnowsza komedia Juliusza Machulskiego „Superprodukcja”. Machulski
tym razem parodiuje Êrodowisko filmowe. Okazuje si´, ˝e aby zostaç aktorkà wystarczy jedynie wp∏ywowy
i bogaty mà˝. J´drzej Koniecpolski –
gangster z Anina, postanawia spe∏niç
marzenie swojej ˝ony i zapewniç jej
start w bran˝y filmowej. Zatrudnia
ca∏y sztab specjalistów, którzy nie
bardzo mogà sobie poradziç z narastajàcà presjà. W rolach g∏ównych
wyst´puje czo∏ówka polskich aktorów: Janusz Rewiƒski, m∏odzi i zdolni – Rafa∏ Królikowski i Anna Przybylska oraz Piotr Fronczewski, jako
prowincjonalny gangster.

Superprodukcja

I obowiàzkowo coÊ z klasyki. Wybór jest olbrzymi. „Pieskie popo∏udnie” Sidneya Lumeta to jeden z najwczeÊniejszych filmów Ala Pacino.
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Historia nieudanego napadu na bank
w Brooklynie przesz∏a ju˝ do kanonu
kina, film zdoby∏ dwa Oskary – za
najlepszy film i scenariusz. „Pieskie
popo∏udnie” zaczyna si´ jak klasyczny thriller – dwóch pomyleƒców usi∏uje sterroryzowaç pracowników
ma∏ego oddzia∏u bankowego. Niestety, wszystko idzie nie tak. Dyscyplina
wÊród zak∏adników jest ˝adna, z∏odzieje tracà autorytet, zjawia si´ ekipa telewizyjna i policja. Zaczyna si´
prawdziwy cyrk. Film pe∏en parodii
i groteski, wprowadza te˝ mnóstwo
humoru, zw∏aszcza czarnego.
Na koniec najlepiej zostawiç sobie
coÊ l˝ejszego. „Kocha, nie kocha” to
kolejny film z Audrey Tatou, która
po „Amelii” sta∏a si´ prawdziwà
gwiazdà. Tym razem prze˝ywa rozterki mi∏osne i to z ˝onatym m´˝czyznà. Rzecz jest o tyle ciekawa, ˝e
twórcy dajà widzowi dwie skrajne
wersje tej skomplikowanej historii
mi∏osnej. Trzeba niestety przyznaç,
˝e sukcesu „Amelii” nie uda∏o si´
powtórzyç. Mo˝na jednak z czystym
sumieniem sp´dziç wieczór na obejrzeniu „Kocha, nie kocha”. Film jest
lekki, rozluêniajàcy i nie wymaga
skomplikowanych operacji myÊlowych. Czytad∏o w wersji filmowej.
Warto poÊwi´ciç wieczór na spotkanie z uroczà Audrey Tatou.

Premiery
„Nienasycenie”. Ekranizacja słynnej
powieści Witkacego to dość karkołomne zadanie, war to zobaczyć, jak
poradzili sobie z tym twórcy filmu.
Skomplikowane związki uczuciowe,
przeplatanie się życia i sztuki,
a wszystko okraszone potężną dawką absurdu. Reż.: Wiktor Grodecki,
wyst.: Cezary Pazura, Leon Niemczyk, Weronika Marczuk-Pazura.

Nienasycenie
„Tristan i Izolda”. Animowana wersja słynnego, średniowiecznego romansu. Zapowiada się na kolejny hit
dla dzieci, ale i dorosłych, którzy lubią animację. Ważne, aby ani pociechy, ani rodzice się nie nudzili. Reż.:
Thierry Schiel.
„Naqoyqatsi”. Kolejna część przejmu jącej, dokumentalnej trylogii
przedstawiającej szaleństwo świata.
Po „Koyaanisqatsi” i „Powaqqatsi”
tym razem twórcy zajęli się problematyką wojny. Przepiękne zdjęcia
i doskonała muzyka. Reż.: Godfrey
Reggio.

Książki

Joanna Polak

Dla
bibliofila
i smakosza
M

aleƒkie wydawnictwo „Bosz”
obdarowa∏o nas
prawdziwym cackiem.
Najpi´kniejsze utwory
Wis∏awy Szymborskiej zyska∏y przepi´knà opraw´
plastycznà. Artystka, El˝bieta Ho∏oweƒko – Matuszewska zilustrowa∏a ulotny klimat poezji Szymborskiej za pomocà równie subtelnych Êrodków
plastycznych. Na kredowym papierze koloru koÊci s∏oniowej w bardzo
harmonijny sposób wspó∏istniejà ze
sobà s∏owo i obraz. Seri´ grafik nazwano Zielnikami. Faktycznie, na
ka˝dym z obrazków jednym z g∏ównych elementów sà fragmenty zasuszonych roÊlin. Zaznaczyç trzeba, ˝e
wierszy nie wydrukowano surowà
czcionkà, lecz starannym, okràg∏ym
i pochy∏ym pismem odr´cznym. Ca∏a ksià˝ka to idealny prezent dla osób
ceniàcych nie tylko treÊç, ale i form´.
Wydawcy postarali si´ tak˝e o przyst´pnà cen´, a wydanie jest niemal
bibliofilskie. Naprawd´ warto mieç
takie dzie∏o w swojej domowej biblioteczce.
Wis∏awa Szymborska: Wiersze,
El˝bieta Ho∏oweƒko-Matuszewska
„Zielniki”. Wydawnictwo Bosz.
Lesko 2003.

CoÊ dla wielbicieli
po∏àczenia powieÊci
z kluczem i wyk∏adu naukowego. Pomys∏ Somozy nie jest nowatorski, najbardziej popularny przyk∏ad literatury tego typu stanowi
„Imi´ Ró˝y” Umberto
Eco, a ostatnio choçby
„Ostatnia bitwa Templariusza” Arturo Perez – Reverte. Akcja powieÊci
jest osadzona w staro˝ytnych Atenach, w okresie dzia∏ania Akademii
Platoƒskiej. Filozofia, lub raczej jej
wynaturzenie, prowadzi do niezwyk∏ych i odra˝ajàcych wydarzeƒ. Autor wyraênie odwo∏uje si´ do tradycji Agaty Christie. G∏ówny bohater
nazywa si´ Herakles Pontor, to nie
mo˝e byç przypadek. Ksià˝k´ czyta
si´ g∏adko, choç koniec nie nale˝y do
zbyt estetycznych.
JeÊli komuÊ nie
przeszkadza drastycznoÊç w s∏owie
pisanym, powinien
si´gnàç po „Jaskini´
Filozofów”, jest to bowiem kolejna
ciekawa pozycja w swoim gatunku.
Jose Carlos: Somoza: Jaskinia
filozofów. Muza. Warszawa 2003.

Bardzo oryginalna koncepcja –
dwie gospodynie domowe, mi∏oÊniczki dobrej kuchni, rozmawiajà
ze sobà o w∏asnych zwyczajach kulinarnych. A majà wiele do powiedzenia na ten
temat. Rady
i spostrze˝enia
sà naprawd´
trafione i przydatne. Stasia
i Hania to typowe, fantastycznie gotujàce i kochajàce to zaj´cie
kobiety. Rozdzia∏y ksià˝ki poÊwi´cone sà bardzo ró˝nym tematom;
wegetarianizmowi, sa∏atkom, zupom, ciastom. Dialogi przeplecione sà ulubionymi przepisami,
zazwyczaj prostymi, lecz rewelacyjnymi w tej w∏aÊnie prostocie.
Panie nie zawsze zgadzajà si´ ze
sobà, ale stanowi to jedynie kolejne urozmaicenie; na przyk∏ad
pani Stasia nienawidzi zasma˝ki,
za to pani Hania nie wyobra˝a
sobie bez niej kapuÊniaku. „Biesiady kulinarne” to praktyczna
i relaksujàca ksià˝ka.
Anna i Stanis∏awa: Biesiady
kulinarne. Wydawnictwo WAM.
Kraków 2003.
paździer nik 2003 f i a t wo kó ł n a s

53

Internet

Marcin Matuzik

Âwiadectwa wojny
czy mistyfikacja?

P

ierwsza wojna w Zatoce Perskiej zrewolucjonizowa∏a
przedstawianie dzia∏aƒ zbrojnych przez telewizj´. Skala relacji 24
godziny na ˝ywo w CNN z linii frontu by∏a czymÊ dotychczas niespotykanym, choç pierwsze relacje z frontu amerykanie oglàdali ju˝ podczas
wojny w Wietnamie. Drugi konflikt
iracki mia∏ wp∏yw na Internet. Powsta∏o nowe zjawisko – blogi wojny.
Scott Rosenberg – publicysta internetowego magazynu Salon. com
twierdzi, ˝e blog jest jednà z form
„nowego dziennikarstwa”, czyli rodzajem publicystyki, która odbywa
si´ z pomini´ciem redaktorów, cenzorów, wydawców i innych osób
mogàcych wp∏ynàç na to, co blogger
chce powiedzieç. Choç zdaniem Rosenberga bloggerzy nie zak∏adajà rywalizacji z zawodowymi mediami
i dziennikarzami, to z pewnoÊcià odbierajà im cz´Êç odbiorców. W pewnej mierze blogi zdobywajà zaufanie
odbiorców, bo ci majà poczucie, ˝e
mówi do nich ktoÊ bliski, podobny
do nich szary cz∏owiek, a nie dziennikarz – osoba obca, zabierajàca g∏os
ex cathedra.
Ekipy telewizyjne przed wojnà
w Iraku zosta∏y przypisane do konkretnych oddzia∏ów wojskowych.
Mog∏y korzystaç niemal ze wszyst54

kich mo˝liwych Êrodków technicznych: wideotelefonów, telefonów satelitarnych, kamer noktowizyjnych
a nawet wozów bojowych przerobionych na potrzeby mediów. Ârodki
∏àcznoÊci, z których korzystali dziennikarze nale˝a∏y do armii, wi´c
dziennikarze nie mogli informowaç
skàd nadajà. Armia wyposa˝y∏a korespondentów wojennych w kamizelki
kuloodporne, he∏my oraz kombinezony przeciwchemiczne. Zapewni∏a
im tak˝e przeszkolenie. Cenà za
komfortowe warunki pracy by∏a
utrata niezale˝noÊci wynikajàca
z dyskretnej kontroli armii.
Armia amerykaƒska pod∏àczona jest do sieci
kom pu te ro wej
Nippernet (Nonsecure Internet
Protocol
Network) oraz sieci
Army Knowledge
Online. Ta druga
jest siecià zabezpieczonà przed w∏amaniami i z niej
najcz´Êciej korzystali ˝o∏nierze by
kontaktowaç si´ z rodzinami oraz
przeglàdaç strony WWW. By∏y tylko
dwa ograniczenia. Nie mogli rozsy-

∏aç pornografii oraz przekazywaç
szczegó∏ów dzia∏aƒ wojennych. To
w∏aÊnie dzi´ki tym sieciom ˝o∏nierze
prowadzili „blogi wojny”. Wirtualne
pami´tniki to dowód na bezsilnoÊç
dowódców wobec Internautów
w mundurach. Wprawdzie cenzura
wojenna ju˝ w 1991 roku, podczas
„Pustynnej Burzy”, nie zdo∏a∏a przeszkodziç dziennikarzom CNN
w przeprowadzeniu relacji z nalotu
na Bagdad, bo uczynili to z dachu
hotelu w centrum miasta, ale po raz
pierwszy nie cenzurowane wiado-

moÊci przekazywali opinii publicznej
sami ˝o∏nierze, korzystajàc na dodatek z wojskowego sprz´tu. Blogi ˝o∏nierzy by∏y swego rodzaju wentylem
bezpieczeƒstwa pomagajàcym roz∏a-

dowaç emocje, stres i niezadowolenie oraz doskona∏ym êród∏em wiedzy o stanie ducha ˝o∏nierzy dla generalicji.
„Blogi sà nieporadne ale autentyczne, opisujà szczegó∏y, a nie strategi´, czyli to interesuje zwyk∏ych ludzi” – uwa˝a Laura Behrens, ekspert
medialny z firmy Gartner G2. Nie
znajdziemy w nich rozpraw o strategii i przemyÊleƒ znad mapy sztabowej. Sà wÊród blogów wojennych
dzie∏a indywidualne i zbiorowe, takie jak pami´tnik sier˝anta Strykera,
który redaguje wraz z kilkoma innymi sier˝antami, kapralem i kapitanem. ˚o∏nierze opisywali np. udr´k´, jakà by∏o obowiàzkowe noszenie

kombinezonów przeciwchemicznych
w pi´çdziesi´ciostopniowym upale
lub ironicznie komentowali militarne fascynacje projektantów mody
pod wp∏ywem wojny w Iraku.
Nie zawsze wiadomo czy autor
bloga istnia∏ naprawd´. Blog móg∏
byç redagowany przez wywiad lub
Pentagon, a tak˝e zwyk∏à mistyfikacjà podszywajàcej si´ pod Êwiadka
wojny osoby ˝yjàcej z dala od niej.
Mimo to w czasie dzia∏aƒ w Iraku a˝
73% Amerykanów wierzy∏o w prawdziwoÊç „wojennych” pami´tników.
Podejrzenia wzbudzi∏ np. blog porucznika Smasha. Po pierwsze takie
samo nazwisko nosi∏ jeden z bohaterów kreskówki Simpsonowie. Ponadto opisywane przez niego spotkanie z dziennikarzem, który rzekomo
rozp∏aka∏ si´ na wieÊç, ˝e ˝o∏nierze
planujà zatelefonowaç z po˝yczonego im przez niego telefonu do rodziny poleg∏ego kolegi, wyda∏a si´ czytelnikom zbyt ∏zawa i nieprawdziwa,
czemu dali wyraz w komentarzach.
Prawie trzydziestoletni nauczyciel
z Bagdadu, który przyjà∏ pseudonim
Salam Pax, sk∏adajàcy si´ ze s∏ów

oznaczajàcych po arabsku i ∏acinie
„pokój”, przekazywa∏ wiadomoÊci
o zbli˝ajàcej si´ do stolicy Iraku ofensywie koalicji antysaddamowskiej.
Salam Pax pot´pia∏ w swoim pami´tniku wojn´, ale z drugiej strony wyra˝a∏ opini´, ˝e bez interwencji z zewnàtrz, obalenie Saddama Husaina
nie by∏oby mo˝liwe. Bloga ozdobi∏
grafikà przedstawiajàcà Statu´ WolnoÊci na tle flagi Iraku. Poniewa˝ autor bloga zamieÊci∏ w nim tekst identyczny ze znajdujàcym si´ na internetowej stronie brytyjskiego Instytutu
Wojny i Pokoju, zrodzi∏o to podejrzenia o autentycznoÊç jego to˝samoÊci, choç móg∏ skopiowaç tekst i do
bloga wkleiç. Podejrzenia wzbudzi∏
te˝ perfekcyjny angielski oraz umiej´tnoÊç pos∏ugiwania si´ Internetem
rzadka wÊród Irakijczyków.
Blogi zak∏adali tak˝e dziennikarze
– wolni strzelcy, chcàcy zachowaç
ca∏kowità niezale˝noÊç. Korzystajàc
z laptopa i satelitarnego telefonu, relacjonowali wydarzenia z samego
Êrodka konfliktu. Christopher Allbritton wyjecha∏ do Iraku na konto
w∏asne i swoich czytelników, którzy
z∏o˝yli si´ na jego wyjazd. Relacjonowa∏ wydarzenia irackie tylko na swoim blogu. Ten sposób przekazywania
wiadomoÊci z wojny nie zrodzi∏ si´
spontanicznie, o swoim planie informowa∏ jeszcze przed rozpocz´ciem
dzia∏aƒ.
W kwietniu tego roku a˝ trzy blogi dotyczàce konfliktu irackiego znalaz∏y si´ w pierwszej piàtce najlepszych blogów magazynu Forbes. Na
piàtym miejscu znalaz∏ si´ blog Sallama Paxa, na miejscu trzecim zapiski
Christophera Allbrittona, a na miejscu drugim blog przeciwnika wojny,
b´dàcego amerykaƒskim ˝o∏nierzem
podczas pierwszej wojny w zatoce.
Czy wojenne pami´tniki b´dà pisaç tak˝e polscy ˝o∏nierze z Iraku?
paździer nik 2003 f i a t wo kó ł n a s
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Osobliwości

Jerzy Bąk, rys. Janusz Stefaniak

˚ycie
na Księżycu?
D

o dziÊ nie wiadomo, co dzieje si´ na Srebrnym Globie
i pod jego powierzchnià,
chocia˝ od bardzo dawna obserwowane sà zjawiska, które zdajà si´
skutecznie podwa˝aç tez´, i˝ nasz
ziemski satelita jest jedynie martwà
kosmicznà bry∏à.
Na Srebrnym Globie dziejà si´
ró˝ne dziwne rzeczy sugerujàce,
˝e albo istnieje tam ˝ycie w najprymitywniejszej formie odpowiadajàcej sinicom i bakteriom ziemskim, powodujàcym okresowe zmiany zabarwienia ksi´˝ycowego gruntu, albo... na Ksi´˝ycu istnia∏o,
a mo˝e nawet jeszcze istnieje wysoko rozwini´te ˝ycie, które wygenerowa∏o formy, przewy˝szajàce nas intelektem! Dowodem na to sà Êlady
przypominajàce ruiny ziemskich budowli, prac´ maszyn i inne przejawy
Êwiadomej, celowej dzia∏alnoÊci.
Fakty te mogà niezbicie dowodziç
istnienia tam przedstawicieli bardzo
aktywnej, ale ciàgle jeszcze ukrywajàcej si´ przed oczami Ziemian, Obcej Cywilizacji pochodzàcej z naszego Uk∏adu S∏onecznego.
W roku 1992 zdj´cia powierzchni
Ksi´˝yca wykonane w ró˝nych okresach czasu przez amerykaƒskie sondy
kosmiczne zacz´∏y byç analizowane
przez prof. Richarda Hoaglanda i je56

go zespó∏ The Mars Mission, czyli
TMM. TMM poszukiwa∏ na fotografiach nienaturalnie wyglàdajàcych
formacji skalnych, które mog∏yby
byç ruinami czy szczàtkami jakichÊ
sztucznych konstrukcji i stara∏ si´
wydobyç je na Êwiat∏o dzienne przy
u˝yciu skomplikowanej techniki
komputerowej. DoÊç szybko uda∏o
si´ odnaleêç obszary, nie b´dàce zwyk∏ymi formacjami terenowymi, ale
stanowiàce najprawdopodobniej rezultat dzia∏alnoÊci Obcych na Srebrnym Globie. Jednym z najciekawszych odkryç tej ekipy jest zdj´cie
krateru Ukert, stanowiàcego – co
najciekawsze, centralny (subterralny)
punkt widocznej z Ziemi tarczy.

Zdj´cie to wykonane zosta∏o w roku
1967 przez sond´ foto-zwiadowczà
Lumar Orbiter 3 wystrzelonà przez
NASA. Jedna z klatek filmu ukazuje
ogromnà formacj´ terenowà, która
wznosi si´ na wysokoÊç 2400 metrów powy˝ej poziomu ksi´˝ycowego gruntu. Eksperci TMM
nadali jej nazw´ The Shart – Skorupa. Na jednej z fotografii za The
Shart widaç coÊ, co przypomina komet´ ze skierowanym w dó∏ warkoczem. SpecjaliÊci z TMM nazwali t´ formacj´ The Tower – Wie˝a. Stoi ona na ksi´˝ycowym gruncie
i ma wysokoÊç oko∏o 11 km.
Kiedy The Shart i The Tower wzi´to pod komputerowe szk∏a powi´kszajàce, stosujàc odpowiednie techniki kolorowania, a tak˝e dodano trzeci wymiar poprzez tonowanie skalami szaroÊci i jasnoÊci – TMM dokona∏a wstrzàsajàcego odkrycia! Jak
twierdzi prof. Hoagland, obszar ten
jest pokryty czymÊ, co ochrania znajdujàce si´ pod nim konstrukcje, zaÊ
up∏yw czasu i erozja uczyni∏y z bloków szklanych paneli coÊ w rodzaju
weneckiego lustra, które inaczej odbija i rozprasza Êwiat∏o ni˝ otaczajàcy
je grunt. Najbardziej odbijajàce Êwiat∏o obszary nie znajdujà si´ na zewnàtrz, jak mo˝na by si´ tego spodziewaç po formacjach skalistych,

ale wewnàtrz. Badania wykazujà, ˝e
patrzymy na jakiÊ twór ze skrytokrystalicznego lub szklistego materia∏u,
który po∏o˝ono warstwami dla uzyskania jego specyficznej geometrii.
Kiedy zdj´cie to jeszcze bardziej si´
powi´kszy, mo˝na na nim dostrzec
wi´cej dziwnych szczegó∏ów. Znajdujà si´ tam np. obiekty architektoniczne wznoszàce si´ 1,5 km nad poziomem gruntu, które sà po∏àczone
ze sobà dêwigarami, na jakich wspiera si´ konstrukcja kopu∏y. Gdy jeden
z tych obiektów powi´kszono, dostrze˝ono wyraêne Êlady zniszczeƒ, a ów obiekt nazwano
The Castle – Zamek. Jest
on – jak twierdzà niektórzy badacze – cz´Êcià ramy, która zabezpiecza
kopu∏´ przykrywajàcà
miasto. The Castle wystaje 1,5 km nad powierzchni´
Srebrnego
Globu, a zdj´cia wykonane z pok∏adu sondy kosmicznej Clementine, wskazujà na to, ˝e w jego wn´trzu znajduje si´ szklisty materia∏.
Wiosnà 1998 roku og∏oszono odkrycie wody na powierzchni Ksi´˝yca. Jednà z implikacji tego faktu jest

to, ˝e tam, gdzie jest woda, musi byç
i atmosfera. A gdzie jest atmosfera,
musi byç grawitacja, aby jà utrzymaç.
Istnienie s∏abej ksi´˝ycowej atmosfery odkryto w 1997 roku i jak twierdzà lunarni badacze, mo˝na tego dowieÊç obserwujàc zakrywanie przez
tarcz´ Ksi´˝yca widocznych na niebie gwiazd. Gdyby Ksi´˝yc nie mia∏
atmosfery, gwiazdy znika∏yby natychmiast, gdy jego tarcza przesuwa
si´ po niebie. Gdyby jednak pow∏oka
gazowa istnia∏a, gwiazdy b´dà migaç,
zanim zakryje je ksi´˝ycowa tarcza.

Gwiazdy migajà, co dowodzi istnienia atmosfery, a po obliczeniach prowadzi do wniosku, ˝e ma ona gruboÊç oko∏o pi´ciu kilometrów. Istnie-

nie atmosfery na Ksi´˝ycu usprawiedliwia obecnoÊç ksi´˝ycowych mgie∏,
m˝awek i chmur, które obserwowano ju˝ od roku 1773 – kiedy zacz´to
budowaç odpowiednio du˝e teleskopy. W lipcu 1969 roku jedna z kamer
Apolla 11 zarejestrowa∏a Êwiecàcy
obiekt w kszta∏cie cygara poruszajàcy
si´ nad Ksi´˝ycem. Poniewa˝ fotografia pokazuje opary, pojazd musia∏
unosiç si´ w ksi´˝ycowej atmosferze.
Tam, gdzie istnieje atmosfera mo˝liwe jest równie˝ istnienie roÊlinnoÊci.
Amerykaƒski astronom Edward Pickering zaobserwowa∏ w kraterze
Eratosthenes bia∏awà plam´ o rozmiarach 24 x 13 km, która po
wzejÊciu S∏oƒca zaczyna si´
zmniejszaç, w po∏udnie ca∏kiem
znika, a potem pokazuje si´
znów o Êwicie. Zjawisko to mo˝e sugerowaç, ˝e w czasie
ksi´˝ycowego dnia paruje
tam woda, która osiada
w nocy w postaci szronu –
co stanowi∏oby dowód na obecnoÊç wody na Ksi´˝ycu.
Przytoczone fakty dowodzà, ˝e
stoimy na progu poznania czegoÊ, co
do niedawna by∏o nawet nie do pomyÊlenia – odkrycie Êladów istnienia
˝ycia na Ksi´˝ycu.

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

150
150
150
150
150

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

nadwozie

prędkość
maksymalna
km/h

187.143.1
187.243.1
187.143.1
187.741.1
187.244.1

CENA
zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

ACTUAL
ACTIVE
ACTIVE LOOK (wer. specj. opt 363)
ACTIVE BRUSH
DYNAMIC

kod

SEICENTO

CHARAKTERYSTYKA

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

cena (pln)

Ceny

22.491,00
24.291,00
24.291,00
24.210,00
26.091,00

• 009 - 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 1.440,00 • 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 923,00 • 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 135,00
* cena opcji jest pomniejszana o cenę niższego radia, jeśli wchodzi ono w skład wyposażenia standardowego danej wersji

ACTUAL
ACTIVE
ACTIVE PLUS
DYNAMIC
DYNAMIC PLUS

PANDA

169.010.0
169.022.0
169.022.0
169.033.0
169.033.0

1108/54
1108/54
1108/54
1242/61
1242/61

150
150

5,7
5,7

155

5,6

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

24.210,00
25.650,00
26.910,00
29.250,00
32.310,00

• 008 - Zamek centr. ster. pilotem zł 270,00 • 009 - ABS zł 1.890,00 • 011 - Reg. wys. kierow. zł 360,00 • 025 - Klimat. man. zł 3.150,00 • 041 - Elektr. ster. lusterka zł 450,00
• 082 - Instal. radia zł 315,00 • 097 - Światła p. mgielne zł 450,00 •112 - Wpom. elektr. kierow. zł 1.575 • 140 - Klimat. automat. zł 4.950,00 • 195 - Siedz. tylne dziel. 50/50 zł
360,00 • 198 - Regul. wys. pasów przedn. zł 90,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.080,00 • 245 - Ster. radiem z koła kier. zł 315,00 • 273 - 3 punkt. pas środk. i 3 zagłówek zł 270,00
• 295 - Siedz. pasaż. ze zint. schowkiem zł 180,00 • 357 - Relingi dach. zł 540,00 • 365 - Czujn. ciśnienia pow. zł 315,00 • 392 - ESP zł 2.250,00 • 399 - Elektr. ster. szklany dach
SKYDOME zł 2.250,00 • 407 - Skrzynia autom. Dualogic zł 5.400,00 • 428 - Elektr. ster. szyby przednie i centr. zamek zł 810,00 • 431 - Felgi alum. zł 1.350,00 • 451 - Zintegr. radio
kasetowe zł 1.080,00 • 469 - Przes. i dzielona tylna kanapa zł 900,00 • 499 - Pakiet Fix&GO! zł 90,00 • 502 - Poduszka pow. pasaż. zł 900,00 • 505 - Boczne pod. pow. zł 900,00
• 508 - Czujn. park. zł 630,00 • 564 - Zint. radio z odtwarz. CD zł 1.350,00 • 565 - Zmien. CD zł 900,00 • 614 Kurtyny pow. zł 900,00 • 626 - Reg. wys. siedz. kierowcy zł 360,00
• 717 - Zintegr. radio z odtw. CD i MP3 zł 1.620,00 • 718 - System audio Hi-Fi (głośniki i subwoofer) zł 585,00 • 823 - Gniazdko 12V zł 45,00 • 833 - Inst. do mont. telefonu zł 270,00
• 903 - System CONNECT NAV zł 5.400,00 • 904 - System CONNECT NAV+ zł 6.300,00 • 927 - Ochr. listwy boczne zł 180,00 • 989 - Pakiet dla palących zł 90,00 • 50G - Pakiet Hi- Fi
(zawiera opcje 008, 041, 097, 245, 357, 564, 718, 927) zł 3.600,00 • 50K - Pakiet Sky (zawiera opcje 008, 097, 357, 399, 50X, 927) zł 3.600,00 • 50Y - Pakiet Class (zawiera opcje
008, 025, 357, 50X, 927) zł 3.600,00
* cena opcji jest pomniejszana o cenę niższego radia, jeśli wchodzi ono w skład wyposażenia standardowego danej wersji

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

• 007 - Sekw. autom. szkrz. biegów zł 4.050,00 • 008 - Ster. zdalne otwier./zamyk. zł 405,00 • 009 - ABS zł 1.800,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 063 - Regul. układ kierow. + reg.
siedzenia kierow. zł 495,00 • 097 - Dodat. reflektory p. mgielne zł 450,00 • 112 - Wspomag. elektr. kierownicy zł 1.710,00 • 140 - Auto. klimat. 2-stref. zł 4.950,00 • 195 - Tylna kanapa
dziel. zł 360,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.305,00 • 245 - Ster. radiem z kierown. zł 405,00 • 263 - System CONNECT zł 4.950,00 • 269 - System nawigacji zł 5.400,00 • 286 - Dojazdowe
koło zapasowe zł 0,00 • 315 - Radio z CD zł 1.350,00 • 320 - Kierow. i gałka skrz. bieg. pokryte skórą zł 270,00 • 347 - DCzujnik deszczu zł 270,00 • 392 - ESP (tylko z 1.3 JTD 16v i 1.4 16v)
zł 2.610,00 • 400 - Dach otwierany elektr. zł 1.800,00 • 407 - Autom. skrz. biegów (dot. 1.2 8v i 1.3 JTD 16v) zł 3.600,00 • 416 - CRUISE CONTROL (tylko 1.4 16v) zł 1.350,00 • 428 - Elektr.
otw. szyb i centr. zamek zł 1.080,00 • 431 - Felgi alumin. Elegant + opony 185/60-H14 zł 1.350,00 • 432 - Felgi alumin. Elegant 15“ + opony 185/55H15 (dla 1.2 16v i 1.4 16v) zł 1.800,00
• 431 - Felgi alumin. Sport + opony 185/55H15 zł 1.980,00 • 451 - Autoradio kasetowe zł 900,00 • 499 - Pakiet Fix&Go zł 45,00 • 509 - Poduszki boczne zł 900,00 • 508 - Czujn. parkow.
zł 540,00 • 543 - Trzeci zagłówek i 3. pas bezp. zł 450,00 565 - CD Changer VANO DIN zł 1.080 • 614 - Kurtyny pow. zł 1.620,00 • 717 - Autoradio CD MP3 + subwoofer zł 1.800,00 • 718 Subwoofer zł 450,00 • 802 - Lakier sportowy zł 495,00 • 833 - Przyst. do mont. telefonu zł 180,00 • 876 - Zderz. w kol. nadwozia zł 450,00 • 923 - Spoiler dach. zł 360,00 • 927 - Listwy
ochronne drzwi zł 180,00
* cena opcji jest pomniejszana o cenę niższego 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
39.240,00

• 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
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SAMOCHODÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ FIAT AUTO POLAND S.A. obowiązujący od 1 września 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.

zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

nadwozie

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

cena (pln)

prędkość
maksymalna
km/h

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

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

PALI0 WEEKEND

CENA

kod

CHARAKTERYSTYKA

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

STILO

STILO MW

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

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

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

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

• 023 - Klimatyzacja/ Szyby elektr. podn. 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 - Dod. podgrzewacz temp. wnętrza /dla silnika diesla/ zł 450,00 • 205 - Autonom. ogrzewacz Webesto zł 3.600,00 • 210 - Lakier metal. 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• 295 - Siedzenie pasaż. składane w stolik zł 315,00 • 320 - Kierow. pokryta skórą zł 405,00 • 350 - Pakiet zimowy zł 1.080,00 • 43X - Pakiet zimowy II
(elekt. sterowany, podgrzew. fotel kierowcy z funkcją pamięci + podgrzew. przednie fotele, podgrzew. spryskiwacze szyby przed. oraz spryskiwacze refl.) 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
• 40K - Otwierana tylna szyba zł 720,00• 070 - Zaciemnione tylne szyby (od tylnych drzwi + bagażnik) zł 720,00

BARCHETTA

NAXOS 1,8
1,8 DYNAMIC

183.500.0
183.520.1

1747/130
1747/130

200
200

8,4
8,4

2-drzwiowy
2-drzwiowy

74.250,00
78.210,00

• 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

paździer nik 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
119.513.0
119.711.0
119.712.0
119.713.0
119.713.0
119.813.0
119.813.0

1242/65
1596/103
1910/63
1910/63
1910/105
1596/103
1910/63
1910/100
1910/105
1910/100
1910/105

142
168
141
141

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

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

168
141
141

8,8
7,2
7,2

141

7,2

cena (pln)

prędkość
maksymalna
km/h

1,2 Bz ACTUAL SX
1,6 16v ACTUAL SX
1,9 D ACTUAL SX
1,9 JTD ACTUAL SX
1,9 JTD ACTUAL SX (+opt. 57X )
1,6 16v ACTIVE ELX
1,9 D ACTIVE ELX
1,9 JTD ACTIVE ELX
1,9 JTD ACTIVE ELX (+opt. 57X )
1,9 JTD MALIBU
1,9 JTD MALIBU (+opt. 57X )

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

DOBLÒ

CENA

kod

CHARAKTERYSTYKA

39.510,00
44.010,00
44.910,00
48.510,00
48.870,00
46.710,00
47.610,00
51.210,00
51.570,00
61.110,00
61.470,00

• 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 • 57X - Wersja JTD o zwiększonej mocy do 105KM zł 360,00
• 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 • 360
- Podwyższony dach zł 3.690,00 • 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 przednie zł 180,00 • 748 - Fartuchy p. błotne zł 162,00 • 833 - Przyst. do telefonu zł 288,00

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 810,00 • 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 • 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
142.110,00

• 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 pokryta skórą zł 270,00 • 359 - Relingi dachowe
poprzeczne zł 900,00 • 365 - Czujnik ciśnienia pow. (tylko z felgami alum.) zł 450,00 • 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 1.080,00 • 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 6.300,00 • 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 skórzanoelektryczny zł 6.300,00
*dostępne w późniejszym terminie

SEICENTO VAN

1100 MPI

287.970.1

1108/54

145

6,0

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

PANDA VAN

1.1

271.091.0

1108/54

150

5,7

5-drzwiowy

26.280,00

• 008 - Zamek centr. ster. pilotem zł 270,00 • 011 - Reg. wys. kierownicy zł 360,00 • 025 - Klimat. manualna zł 3.150,00 • 029 - Tylna szyba ogrzew. zł 0,00 • 041 - Elektr. ster.
lusterka zł 450,00 • 082 - Instalacja radia zł 315,00 • 097 - Światła p. mgielne zł 450,00 • 101 - Wycieraczka tylnej szyby zł 0,00 • 104 - Osłona przestrz. bag. – od wiosny 2004 zł
135,00 •112 - Wpom. elektr. kierownicy – od I 2004 zł 1.575 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.080 • 295 - Siedzenie pasażera ze zintegr. schowkiem zł 180,00 • 357 - Relingi dachowe zł
540,00 • 365 - Czujniki ciśnienia pow. zł 315,00 • 428 - Elektr. ster. szyby przednie i centralny zamek zł 810,00 • 451 - Zintegrowane radio kasetowe zł 1.080,00 • 502 - Poduszka
powietrzna pasażera zł 900,00 • 508 - Czujniki parkowania – od 17.11.2003 zł 630,00 • 564 - Zintegrowane radio z odtwarzaczem CD zł 1.350,00 • 626 - Regulacja wysokości siedzenia
kierowcy zł 360,00 • 729 - Katalizator zł 0,00 • 823 - Gniazdko 12V zł 45,00 • 833 - Instalacja do montażu telefonu zł 270,00 • 868 - Woskowanie zł 0,00 • 876 - Zderz. w kolorze
nadw. zł 450,00 • 903 - System CONNECT NAV– od X 2004 zł 5.400,00 • 927 - Ochronne listwy boczne zł 180,00 • 989 - Pakiet dla palących zł 90,00

60

155

5,7

173

4,9

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy

cena (pln)

1242/60
1251/
1910/85

nadwozie

288.010.1
288.011.1
288.017.1

CENA
zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

prędkość
maksymalna
km/h

1,2 Bz
1,3 JTD
1,9 JTD

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

PUNTO VAN

kod

CHARAKTERYSTYKA

31.140,00
39.510,00
40.860,00

• 009 - ABS zł 1.800,00 • 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 063 - Regulowany układ kierownicy + reg. siedz. kierow. mechanicznie zł 495,00 • 082 - Przystosow. do mont. radia zł 180,00
• 097 - Dod. reflektory p. mgielne zł 450,00 • 104 - Wspom. elektr. kierownicy zł 585,00 • 197 - Fartuchy przeciwbł. tylne zł 45,00 • 210 - Lakier metaliz. zł 1.305,00 • 428 - Elektryczny
podnośnik szyb + centr. zamek zł 1.080,00 • 451 - Radiomagnetofon kasetowy zł 900,00• 495 - Zderzaki czarne (nielak.) zł 0,00 • 502 - Poduszka powietrzna pasażera zł 900,00 • 524
- Zaślepka w kolorze sam. zł 495,00 • 526 - Zaślepka okien bocz. zł 225,00 • 876 - Zderzaki w kolorze nadw. zł 450,00 • 927 - Listwy ochr. drzwi zł 180,00

PALI0 WEEKEND
VAN

1,2 ACTUAL EL 4 miejsc.
1,2 16v ACTUAL EL 4 miejsc.
1,2 16v ACTIVE HL 4 miejsc.
1,6 16v ACTIVE HL 4 miejsc.

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 dachowe) 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
1,9 D
1,9 JTD
1,9 JTD (+opt. 280)
1,2 przeszklony
1,9 D przeszklony
1,6 16v SX
1,9 D SX
1,9 JTD SX
1,9 JTD SX (+opt. 280)
1,6 16v SX przeszklony
1,9 D SX przeszklony
1,9 JTD SX przeszklony
1,9 JTD SX przeszkl. (+opt. 280)
Combi 1,6 16v SX
Combi 1,9 D SX
Combi 1,9 JTD SX
Combi 1,9 JTD SX (+opt. 280)

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

1242/65
1910/63
1910/100
1910/105
1242/65
1910/63
1596/103
1910/63
1910/100
1910/105
1596/103
1910/63
1910/100
1910/105
1580/103
1910/63
1910/100
1910/105

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

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

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

38.970,00
44.100,00
47.790,00
48.150,00
40.140,00
45.270,00
45.810,00
46.710,00
50.400,00
50.760,00
46.980,00
47.880,00
51.570,00
51.930,00
46.710,00
47.790,00
51.480,00
51.840,00

• 008 - Zdalne ster. otw./zam. drzwi zł 621,00 • 009 - ABS zł 3.195,00 • 011 - Regul. wys. kol. 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 1.035,00 • 082 - Przystos. pod radio zł 333,00 • 097 - Lampy p. mgielne zł 585,00 • 139 - Krótkie przeł. szkrzyni biegów
zł 0,00 • 148 - Tylna klapa podn. do góry (z wyc. tylej szyby i podgrzew.) zł 378,00 • 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 • 280 - Wersja 1.9 JTD o zw. mocy do 100KM zł 360,00 • 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 180,00 • 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
* Combi 5-miejscowy VAN z homologacją ciężarową i powyższoną ładownością do 735 kg

SCUDO

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. 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

paździer nik 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 JTD 11Q KRÓTKI 2850 mm
2,0 JTD 11Q ŚREDNI 3200 mm
2,0 JTD 15Q ŚREDNI 3200 mm
2,3 JTD 15Q ŚREDNI 3200 mm
2,3 JTD MAXI DŁUGI 3700 mm
2,8 JTD MAXI DŁUGI 3700 mm
2,8 JTD PODW. KABINA MAXI DŁUGI 3700 mm
2,8 JTD 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
85.410,00
2,8 JTD 11Q KRÓTKI 2850 mm 8/9 os.
243.3P6.0
2800/127
152
9,3
4-drzwiowy
87.840,00
2,3 JTD 15Q POD. DACH ŚREDNI 3200 mm 8/9os.
244.4Q4.0
2286/110
149
8,1
4-drzwiowy
95.130,00
2,8 JTD 15Q POD. DACH ŚREDNI 3200 mm 8/9os.
244.4Q6.0
2800/127
152
9,6
4-drzwiowy
98.010,00
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 • 025 - Klimat. man. dla wersji
MAXI 3700 mm 15 os.
2,8złJTD
2800/127
106.200,00
osob.
9.000,00
• 028 - Elektr. podn. szyb drzwi 245.5M6.0
przed. zł 657,00 • 029 - Szyba
tylna ogrzew. zł 495,00152
• 030 - Szyby aterm. zł 315,00
• 033 -4-drzwiowy
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 - Auton. ogrz. WEBASTO (automat.) zł 2.340,00 • 141
- Opony wzmoc./do trans. ciężk./zł 369,00 • 143 - Opony do CAMPING CAR zł 720,00 • 168 - Nadkola/fartuchy p. błotne tylne luzem (kabina) zł 0,00 • 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 - Auton. ogrz. WEBESTO z programat. zł 3.240,00 • 208 - Felgi alum. 16“ zł 2.385,00
• 210 - Lakier metal. zł 1.125,00 • 213 - Autoalarm wolum. 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. zł 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 - Zabez. przest. ład. zł 1.440,00 • 414 - Autoradio HIGH zł 1.395,00 • 416 - Cruise control zł 1.170,00 • 428 - Elektr. podn. szyb przednich + 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. kier. i pasażera/ów 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. stopień dla p. drzwi bocz. przes. zł 1.800,00 • 619 - Drzwi tylne otw. 270o zł 720,00
• 633 - Szyby bocz. przesuwne /3 rząd/ zł 720,00 • 640 - Siedz. kier. amort. zł 1.800,00 • 644 - Szyby bocz. przesuwne /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.

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

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

LANCIA Y

kod

CHARAKTERYSTYKA

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

• 025 - Klimatyzacja zł 4.050,00 • 041 - Lusterka zewnętrzne elektrycznie ustawiane i podgrzewane zł 468,00 • 097 - Światła przeciwmgielne zł 504,00 • 164 - Kanapa tylna dzielona
zł 540,00 • 211 - Tapicerka skórzana zł 4.500,00 • 241 - Lakier metalizowany zł 990,00 • 320 - Koło kierownicy i gałka dźwigni zmiany biegów w skórze zł 441,00 • 386 Radionawigator zł 5.400,00 • 431 - Felgi aluminiowe + opony poszerzone zł 1.512,00 • 499 - Zestaw do napraw opon Kit Fix & Go zł 0,00 • 505 - Boczne poduszki powietrzne zł
1.260,00 • 564 - Radioodtwarzacz CD zł 1.620,00 • 833 - Przystosowanie pod telefon zł 495,00 • 356 - Mapa Portugalii zł 1.350,00 • 530 - Mapa Włoch zł 1.350,00 • 533 - Mapa
Niemiec zł 1.350,00 • 537 - Mapa Francji zł 1.350,00 • 538 - Mapa Belgii zł 1.350,00 • 540 - Mapa Holandii zł 1.350,00• 542 - Mapa Szwajcarii zł 1.350,00 • 548 - Mapa Austrii zł
1.350,00 • 549 - Mapa Danii zł 1.350,00 • 574 - Mapa Hiszpanii zł 1.350,00

LANCIA LYBRA

1.8 LX
2.0 LX
1.9 JTD LX
2.4 JTD LX
2.0 EMBLEMA
1.9 JTD EMBLEMA
2.4 JTD EMBLEMA

109.522.1
109.525.1
109.537.1
109.548.1
109.225.1
109.295.1
109.255.1

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

201
210
187
212
210
187
212

8,3
9,8
5,9
6,6
9,8
5,9
6,6

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

83.970,00
88.470,00
89.460,00
104.760,00
96.930,00
103.230,00
119.340,00

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

109.862.1
109.865.1
109.877.1
109.888.1
109.825.1
109.895.1
109.855.1

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

201
210
187
212
210
187
212

8,7
10,0
6,1
6,8
10,0
6,1
6,8

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

86.670,00
91.170,00
92.160,00
107.460,00
99.180,00
105.480,00
121.590,00

• 006 - Tylne zawieszenie samopoz. Nivomat (Lybra SW) zł 1.800,00 • 070 - Tylne szyby przyciemn. zł 450,00 • 102 - Spryskiwacze refl. zł 810,00 • 117 - Rel. dachowe (Lybra SW) zł
1.080,00 • 195 - Tylne siedz. dziel. zł 720,00 • 205 - Dod. ogrzew. webasto zł 2.430,00 • 211 - Tapicerka skórz. (zaw. opcje 195, 320, 452 ) zł 6.750,00 • 213 - Alarm z czujn. podn.
zł 1.440,00 • 230 - Reflektory ksen. zł 3.960,00 • 241 - Lakier metal. zł 1.800,00 • 347 - Czujnik opadów zł 540,00• 351 - Nawigacja sat. + telefon GSM wbud. w deskę rozdz. zł
8.850,00 • 381 - Siatka rozdz. część pasaż. od bagaż.(Lybra SW) zł 585,00 • 385 - Czujnik zapar. szyb zł 540,00 • 392 - VDC - system kontroli toru jazdy zł 2.700,00 • 400 - Przeszkl.
dach otwierany elektr. zł 3.060,00 • 410 - Wewn. lusterko autom. przyciemn. zł 450,00 • 416 - Tempomat zł 1.440,00 • 431 - Felgi alum. + poszerzone opony 205/60 R15 zł 2.160,00
• 441 - Lusterka boczne składane elektr. zł 630,00• 452 - Fotele przednie podgrz. elektr. zł 900,00 • 501 - Pamięć ustaw. fotela kierowcy i lusterek zł 6.570,00 • 530 - Mapa Włoch,
Niemiec, Francji, Mapa Belgii, Holandii, Szwajcarii, Austrii, Danii , Hiszpanii zł 1.620,00 • 563 - Zmieniarka CD zł 1.980,00 • 631 - Uchwyty fotelika dla dzieci ISOFIX zł 108,00 • 718
- System audio BOSE zł 2.520,00 • 728 - Tapicerka Extraserie 1* zł 2.250,00 • 802 - Lakier dwukol. zł 2.070,00 • 833 - Gniazdo radiotel. zł 441,00• 982 - Koło zap. z felgą alum. (wzór
A) zł 540,00 • 991 - Koło zap. z felgą alum. + posz. opona zł 630,00
*dostępne w późniejszym terminie

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 € 290,70* • 103 - Osłona tylna sterowana elektrycznie € 363,60* • 108 - Koła ze stopu 215/60/16”, styl elegancki € 388,80* • 205 Dodatkowe ogrzewanie programowane, zdalnie sterowane € 1.213,20 • 223 - Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe wolumetryczne, z czujnikiem podnoszenia i alarmem € 533,70 •
241 - Lakier metalizowany € 848,70 • 291 - Pokrowiec na narty € 218,70 • 317 - Telewizor z wykorzystaniem wyświetlacza CONNECT € 1.431,00 • 356 - Mapa Portugalii € 436,50
• 368 - Ogrzewanie foteli tylnych € 582,30 • 386 - Dynamiczny system nawigacji € 1.819,80* • 400 - Dach otwierany z ogniwami słonecznymi € 1.674,00 • 412 - Cruise control
adaptacyjny (tylko dla wersji A/T) € 1.406,70 • 435 - Koła ze stopu 225/55/17”, styl sportowy € 703,80*/945,90** • 452 - Ogrzewanie foteli przednich (tylko dla wersji Executive)
€ 679,50* • 496 - Słuchawka telefonu z klawiaturą i wyświetlaczem € 290,70 • 501 - Pamięć ustawień i ogrzewanie foteli przednich € 1.455,30* • 503 - Panel sterowania
klimatyzacją dla pasażerów z tyłu € 387,90* • 508 - Czujniki parkingowe przednie/tylne € 703,80 • 525 - Lusterka wewnętrzne/zewnętrzne elektrochromatyczne € 460,80 • 530
- Mapa Włoch € 436,50 • 533 - Mapa Niemiec € 436,50 • 534 - Fotele przednie Comfort, tapicerka skórzana Poltrona Frau € 4.342,50*/3.857,40** • 535 - Fotele tylne Comfort
€ 2.159,10*/1.674,00** • 537 - Mapa Francji € 435,60 • 538 - Mapa Belgii € 435,60 • 540 - Mapa Holandii € 435,60 • 542 - Mapa Szwajcarii € 435,60 • 548 - Mapa Austrii
€ 435,60 • 560 - Szyby antywłamaniowe € 703,80 • 563 - Zmieniarka CD (tylko dla wersji Executive) € 460,80* • 574 - Mapa Hiszpanii € 435,60 • 579 - PASSIVE ENTRY I KEY/LESS
GO*** € 460,80 • 718 - System Hi-Fi BOSE € 1.431,00* • 732 - Tapicerka skórzana Poltrona Frau € 2.401,20*/1.431,00**
* dla wersji Executive

** dla wersji Emblema

*** dostępna w późniejszym terminie

A/T - tylko z automatyczną skrzynią biegów
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LISTA CEN NR 3 - ALFA ROMEO
DLA SAMOCHODÓW IMPORTOWANYCH MARKI ALFA ROMEO
OBOWIĄZUJE OD 15 maja 2003

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

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

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

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

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

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

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

185
185
185
195
208
208
183
191
191
206
206

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

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

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

cena (pln)

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

nadwozie

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

zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

ALFA ROMEO
147

CENA

kod

CHARAKTERYSTYKA

• 015 - ASR zł 900,00 • 025 - Klimatyzacja manualna zł 4.950,00 • 058 - Pakiet Ti dla wersji Progression zł 10.800,00/Pakiet Ti dla wersji Distinctive zł 8.910,00 • 082 - Przystosowanie do montażu radia zł 450,00 • 205 - Ogrzewanie dodatkowe (tylko JTD) zł 900,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.620,00 • 211 - Tapicerka skórzana zł 4.050,00 • 213 - Alarm
zł 1.350,00 • 230 - Reflektory ksenonowe zł 2.520,00 • 270 - Lakier perłowy zł 6.750,00 • 277 - Connect Nav zł 7.200,00 • 302 - Głośniki wysokoton. tylne zł 270,00 • 303 - Przyciski sterujące radiem w kierownicy zł 540,00• 320 - Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skrzyni biegów obszyta skórą zł 540,00 • 321 - Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skrzyni biegów wykończona drewnem zł 810,00 • 51Y - Pakiet Komfort zł 630,00 • 56B - Pakiet Zimowy zł 1.620,00 • 392 - VDC dla wersji 190.136/436/156/456 zł 1.710,00/dla
wersji 190.431/134/434/451/154/454 zł 2.610,00 • 400 - Dach otwierany elektrycznie zł 2.700,00 • 415 - Felgi aluminiowe Sport 15” opony 195/60/15” dla wersji
190.031/051/134/154/136/156 zł 1.980,00/dla wersji 190.231/ 251/431/451/434/454/436/456 oraz 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 zł 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 zł 2.700,00/dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 zł 900,00/dla 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 zł 3.150,00 dla wersji
190.231/251/431/451/434/454/436/456 zł 2.250,00 dla wersji 190.335/355/835/855 zł 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 zł 2.700,00 dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 zł 900,00 • 439 - Felgi aluminiowe Supersport 17” opony
215/45/17” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 zł 3.150,00 dla wer sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 zł 2.250,00 dla wer sji
190.335/355/835/855 zł 1.800,00 • 451 - Radio z odtwarzaczem CC dla wersji Distinctive - bez dopłaty dla wersji 190.531/551/533/553 zł 1.350,00 • 563 - Zmieniarka CD zł 1.350,00
• 564 - Radio z odtwarzaczem CD zł 540,00 dla wersji 190.531/551/533/553 zł 1.890,00 • 709 - Przyciski sterujące telefonem w kierownicy zł 720,00 • 711 - Moduł obsługi głosowej
telefonu z Voice Memo zł 450,00 • 712 - Connect Nav + zł 8.100,00 • 718 - BOSE System zł 2.340,00 • 732 - Fotele spor towe, skórzane zł 4.500,00• 740 - Pakiet Klimatyzacja
zł 1.170,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu komórkowego zł 720,00 • 980 - Koło zapasowe pełnowymiarowe zł 180,00 • 530 - Mapa Włoch zł 1.620,00 • 533 - Mapa Niemiec zł 1.620,00 • 537 - Mapa Francji zł 1.620,00 • 538 - Mapa Belgii zł 1.620,00 • 540 - Mapa Holandii zł 1.620,00 • 542 - Mapa Szwajcarii zł 1.620,00 • 548 - Mapa Austrii
zł 1.620,00 • 549 - Mapa Danii zł 1.620,00• 574 - Mapa Hiszpanii zł 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

• 210 - Lakier metalizowany zł 1 620,00 • 211 - Tapicerka skórzana zł 4.050,00• 213 - Alarm zł 1.350,00 • 230 - Reflektory ksenonowe zł 1.980,00 • 270 - Lakier perłowy zł 6.750,00
• 277 - Connect Nav zł 7.200,00 • 56A - Pakiet Komfort zł 630,00 • 56B - Pakiet Zimowy zł 1.080,00 • 400 - Dach otwierany elektrycznie zł 2.700,00 • 499 - Zestaw do naprawy opon
- bez dopłaty • 563 - Zmieniarka CD zł 1.350,00 • 709 - Przyciski sterujące telefonem w kierownicy zł 720,00 • 711 - Moduł obsługi głosowej telefonu z Voice Memo zł 450,00 • 712
- Connect Nav+ zł 8.100,00 • 718 - BOSE System zł 2.340,00 • 740 - Pakiet Klimatyzacja zł 1.170,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu komórkowego zł 720,00 • 530 Mapa Włoch zł 1.620,00 • 533 - Mapa Niemiec zł 1.620,00 • 537 - Mapa Francji zł 1.620,00 • 538 - Mapa Belgii zł 1.620,00• 540 - Mapa Holandii zł 1.620,00 • 542 - Mapa Szwajcarii
zł 1.620,00 • 548 - Mapa Austrii zł 1.620,00 • 549 - Mapa Danii zł 1.620,00• 574 - Mapa Hiszpanii zł 1.620,00
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1598/120
1598/120
1747/140
1747/140
1970/165
1970/165
1970/165
1970/165
2492/192
2492/192
1910/115
1910/115
1910/115
1910/140
1910/140
1910/140
2387/150
2387/150

200
200
208
208
220
220
220
220
230
227
191
191
191
209
209
209
212
212

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

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

67.500,00
74.610,00
69.660,00
76.770,00
82.170,00
93.870,00
86.220,00
97.920,00
117.630,00
123.930,00
72.900,00
80.010,00
91.710,00
76.500,00
83.610,00
95.310,00
103.230,00
114.930,00

156 SW 1.6 TS Impression
156 SW 1.6 TS Progression
156 SW 1.8 TS Impression
156 SW 1.8 TS Progression
156 SW 2.0 JTS Progression
156 SW 2.0 JTS Distinctive
156 SW 2.0 JTS Selespeed Progress.
156 SW 2.0 JTS Selespeed Distinct.
156 SW 2.5 V6 Distinctive
156 SW 2.5 V6 Q-System Distinct.
156 SW 1.9 JTD Impression
156 SW 1.9 JTD Progression
156 SW 1.9 JTD Distinctive
156 SW 1.9 JTD 16v Impression
156 SW 1.9 JTD 16v Progression
156 SW 1.9 JTD 16v Distinctive
156 SW 2.4 JTD 20v Progression
156 SW 2.4 JTD 20v Distinctive

116.721.2
116.621.2
116.773.2
116.723.2
116.675.2
116.175.2
116.674.2
116.174.2
116.929.2
116.939.2
116.746.2
116.646.2
116.686.2
116.756.2
116.846.2
116.886.2
116.657.2
116.847.1

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

200
200
208
208
220
220
220
220
230
227
191
191
191
209
209
209
212
212

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

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

71.100,00
78.210,00
73.260,00
80.370,00
85.770,00
97.470,00
89.820,00
101.520,00
121.230,00
127.530,00
76.500,00
83.610,00
95.310,00
80.100,00
87.210,00
98.910,00
106.830,00
118.530,00

cena (pln)

116.121.2
116.221.2
116.123.2
116.223.2
116.375.2
116.075.2
116.374.2
116.074.2
116.429.2
116.439.2
116.146.2
116.246.2
116.286.2
116.156.2
116.546.2
116.586.2
116.257.2
116.457.2

nadwozie

156 1.6 TS Impression
156 1.6 TS Progression
156 1.8 TS Impression
156 1.8 TS Progression
156 2.0 JTS Progression
156 2.0 JTS Distinctive
156 2.0 JTS Selespeed Progression
156 2.0 JTS Selespeed Distinctive
156 2.5 V6 Distinctive
156 2.5 V6 Q-System Distinctive
156 1.9 JTD Impression
156 1.9 JTD Progression
156 1.9 JTD Distinctive
156 1.9 JTD 16v Impression
156 1.9 JTD 16v Progression
156 1.9 JTD 16v Distinctive
156 2.4 JTD 20v Progression
156 2.4 JTD 20v Distinctive

zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

prędkość
maksymalna
km/h

ALFA ROMEO
156 SW

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

ALFA ROMEO
156

CENA

kod

CHARAKTERYSTYKA

• Pakiet Impression I (opcje 097, 320, 564) zł 2.475,00 • Pakiet Impression II (opcje 320, 431, 890) zł 2.475,00 • Pakiet Progression (opcje 245, 421) zł 2.475,00 • 023 - Elektryczne
podnośniki szyb tylnych zł 810,00 • 058 - Pakiet Ti (dla wersji Progression) zł 9.000,00/Pakiet Ti (dla wersji Distinctive) zł 4.500,00 • 075 - Tylne zawieszenie NIVOMAT zł 1.440,00
• 082 - Przystosowanie do mont. radia zł 450,00 • 499 - Reflekt. p. mgielne zł 630,00 • 102 - Spryskiwacze reflektorów zł 630,00 • 104 - Roleta bagażnika zł 450,00 • 108 - Felgi
alum. 15“, dla wersji 116.375/374/257/675/674/657 zł 1.620,00 • 200 - Ogrzewanie dod. (tylko JTD) zł 1.800,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.800,00 • 211 - Tapicerka skórzana
zł 4.050,00 • 213 - Alarm zł 1.350,00• 230 - Reflektory ksenonowe zł 2.700,00 • 231 - Fotelik dla dziecka Isofix zł 990,00 • 245 - Przyciski sterujące radiem w kierownicy zł 540,00
• 263 - Connect zł 6.300,00 • 269 - Radionawigator zł 4.500,00 • 270 - Lakier perłowy zł 7.650,00 • 320 - Kierownica i gałka dźwigni skrzyni biegów w skórze zł 540,00 • 321 Kierownica i gałka dźwigni skrzyni biegów w drewnie zł 810,00 • 357 - Relingi dachowe zł 1.080,00 • 375 - Relingi dachowe aluminiowe zł 1.350,00 • 392 - VDC zł 2.610,00
• 400 - Elektr. otwierany dach zł 2.700,00 • 416 - Tempomat zł 900,00 • 415 - Felgi aluminiowe 16” opony 205/55/16 dla wersji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/
674/675/723/846 zł 2.700,00 dla wersji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 zł 450,00 • 421 - Felgi aluminiowe 16” opony 205/55/16 dla wersji
116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/723/846 zł 2.700,00 • 431 - Felgi aluminiowe 15” opony 205/60/15 dla wersji 116.121/123/146/156/221/
223/246/546/621/646/721/723/746/756/773/846 zł 1.800,00 • 432 - Felgi aluminiowe 15” opony 205/60/15 dla wersji 116.121/123/146/156/221/223/246/
546/621/646/721/723/746/756/773/846 zł 2.250,00 dla wersji 116.374/375/257/675/674/657 zł 1.980,00 • 433 - Felgi aluminiowe 16” opony 205/55/16 dla wersji
116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/723/846 zł 2.700,00 dla wersji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 zł 450,00 • 435
- Felgi aluminiowe 16” opony 205/55/16 dla wersji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/723/846 zł 2.700,00 dla wersji 116.074/075/286/
429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 zł 450,00 • 451 - Radio z odtwarzaczem CC dla wersji Impression zł 1.350,00 • 451 - Radio z odtwarzaczem CC dla wersji
Progression/Distincive - bez dopłaty • 499 - Zestaw do naprawy opon zł 0,00• 508 - Czujniki parkowania tylne zł 900,00 • 511 - Trzeci tylny zagłówek zł 450,00 • 55X - Pakiet Leisure
zł 900,00 • 563 - Zmieniarka CD zł 1.620,00 • 564 - Radio z odtwarzaczem CD dla wersji Impression zł 1.890,00 • 587 - Pakiet zimowy zł 1.440,00• 718 - BOSE system zł 2.700,00
• 728 - Tapicerka Alfatex zł 450,00 • 751 - Pakiet Sport zł 2.700,00 • 762 - Siatka trzymająca bagaże zł 450,00 • 788 - Fotele sportowe skórzane zł 4.500,00 • 833 - Przystosowanie
do montażu telefonu komórkowego zł 720,00 • 890 - Pakiet Komfort zł 720,00 • 903 - Connect Nav zł 9.810,00 • 923 - Tylny spoiler zł 720,00 • 980 - Koło zapasowe pełnowymiarowe
zł 180,00 • 530 - Mapa Włoch zł 1.620,00 • 533 - Mapa Niemiec zł 1.620,00 • 537 - Mapa Francji zł 1.620,00 • 538 - Mapa Belgii zł 1.620,00 • 540 - Mapa Holandii zł 1.620,00
• 542 - Mapa Szwajcarii zł 1.620,00• 548 - Mapa Austrii zł 1.620,00 • 549 - Mapa Danii zł 1.620,00 • 554 - Mapa Wielkiej Brytanii zł 1.620,00 • 574 - Mapa Hiszpanii zł 1.620,00
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ALFA ROMEO
156 SW GTA

ALFA ROMEO
166

pojemność
cylindrów cm3/
moc KM

prędkość
maksymalna
km/h

zużycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

nadwozie

cena (pln)

ALFA ROMEO
156 GTA

CENA

kod

CHARAKTERYSTYKA

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

• 210 - Lakier metalizowany zł 1.800,00 • 231 - Fotelik dla dziecka Isofix zł 990,00 • 263 - Connect zł 6.300,00 • 269 - Radionawigator zł 4.500,00 • 270 - Lakier perłowy zł 7.650,00
• 400 - Elektrycznie otwierany dach zł 2.700,00 • 416 - Tempomat zł 900,00 • 563 - Zmieniarka CD zł 1.620,00 • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu komórkowego zł 720,00
• 903 - Connect Nav zł 9.810,00• 530 - Mapa Włoch zł 1.620,00 • 533 - Mapa Niemiec zł 1.620,00 • 537 - Mapa Francji zł 1.620,00 • 538 - Mapa Belgii zł 1.620,00 • 540 - Mapa
Holandii zł 1.620,00 • 542 - Mapa Szwajcarii zł 1.620,00 • 548 - Mapa Austrii zł 1.620,00 • 549 - Mapa Danii zł 1.620,00 • 554 - Mapa Wielkiej Brytanii zł 1.620,00 • 574 - Mapa
Hiszpanii zł 1.620,00

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

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 reflektorów zł 900,00 • 108 - Felgi aluminiowe 16”, opony 205/55/16”do wersji 136.354/156/356/757/857 - bez dopłaty • 113 - Przednie siedzenia
podgrzewane zł 3.150,00 • 135 - Przednie siedzenia elektrycznie regulowane i podgrzewane zł 5.400,00• 205 - Dodatkowe ogrzewanie zł 3.150,00 • 210 - Lakier metalizowany
zł 2.520,00 • 211 - Tapicerka ze skóry zł 5.130,00 • 213 - Alarm zł 1.980,00 • 230 - Reflektory ksenonowe zł 2.880,00 • 253 - Ogrzewanie części przedniej szyby przy wycieraczkach
zł 810,00 • 270 - Lakier perłowy zł 9.450,00 • 321 - Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów wykończona drewnem zł 900,00 • 386 - System nawigacji zł 7.200,00 • 400 Elektrycznie otwierany dach zł 3.600,00 • 410 - Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne zł 450,00 • 431 - Felgi aluminiowe 16”, opony 215/55/16” do wersji 136.152/154 zł 900,00
• 435 - Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17” do wersji 136.152/154 zł 2.250,00 do wersji 136.156 zł 1.350,00 do wersji 136.354/356/757/857 - bez dopłaty • 563 - Zmieniarka
CD zł 1.800,00 • 564 - Radio HI-FI, zmieniarka CD zł 4.050,00 • 728 - Tapicerka skórzana Blue/Red Style zł 6.930,00 • 863 - Wbudowany telefon komórkowy zł 2.700,00 • 530 - Mapa
Włoch zł 1.620,00 • 533 - Mapa Niemiec zł 1.620,00 • 537 - Mapa Francji zł 1.620,00 • 538 - Mapa Belgii zł 1.620,00 • 540 - Mapa Holandii zł 1.620,00 • 542 - Mapa Szwajcarii
zł 1.620,00 • 548 - Mapa Austrii zł 1.620,00 • 549 - Mapa Danii zł 1.620,00 • 554 - Mapa Wielkiej Brytanii zł 1.620,00 • 574 - Mapa Hiszpanii zł 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

• 109 - Dach składany elektrycznie zł 9.000,00 • 113 - Siedzenia regulowane elektrycznie zł 4.950,00 • 210 - Lakier metalizowany zł 1.800,00• 211 - Tapicerka skórzana zł 4.050,00
• 269 - System nawigacji zł 5.400,00 • 270 - Lakier perłowy zł 7.200,00 • 321 - Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów wykończona drewnem zł 720,00 • 435 - Felgi aluminiowe
17”, opony 225/45/17”do wersji 163.515/315 zł 1.350,00 do wersji 163.516/316 - bez dopłaty • 439 - Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17” do wersji 163.515/315 zł 1.350,00 •
499 - Zestaw do naprawy opon - bez dopłaty • 563 - Zmieniarka CD zł 1.800,00 • 728 - Tapicerka skórzana Blue/Red Style do wersji 163.515/315 zł 5.850,00 do wersji 163.516/316
zł 1.800,00 • 751 - Pakiet aerodynamiczny zł 2.700,00 • 803 - Koło zapasowe dojazdowe - bez dopłaty • 833 - Przystosowanie do montażu telefonu komórkowego zł 900,00 • 530 Mapa Włoch zł 1.620,00 • 533 - Mapa Niemiec zł 1.620,00 • 537 - Mapa Francji zł 1.620,00• 538 - Mapa Belgii zł 1.620,00 • 540 - Mapa Holandii zł 1.620,00 • 542 - Mapa Szwajcarii
zł 1.620,00 • 548 - Mapa Austrii zł 1.620,00• 549 - Mapa Danii zł 1.620,00 • 554 - Mapa Wielkiej Brytanii zł 1.620,00 • 574 - Mapa Hiszpanii zł 1.620,00 • 356 - Mapa Portugalii
zł 1.620,00

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.
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Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 31 paêdziernika 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
Dyrekcja Generalna

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

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. 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

11. 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

12. Ingest Facility 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

13. 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

14. 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

15. 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

us∏ugi faktoringowe

16. 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

ochrona osób, mienia
i ochrona przeciwpo˝arowa
oraz transport sanitarny

17. 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

Joint Ventures
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

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

produkcja
silników i skrzyƒ biegów
do samochodów
zakupy materia∏ów poÊrednich
i bezpoÊrednich do produkcji
samochodów

3. 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

4. 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

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

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

