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Majówka z nowà Pandà

o tym si´ mówi

Og∏aszamy wyniki konkursu!

D∏ugi weekend w Zakopanem coraz bli˝ej. Takà obiecywaliÊmy nagrod´ zwyci´zcy konkursu poÊwi´conego nowemu Fiatowi Panda. Przypomnijmy pytania konkursowe.
Pierwsze dotyczy∏o iloÊci kolorów karoserii tego samochodu. Drugie – liczby osób, które odwiedzi∏o salony dealerów Fiata podczas Dni Otwartych Pandy. Trzecie – najbardziej oszcz´dnego silnika. Wreszcie ostatnie, wymagajàce
wi´kszej inwencji twórczej, mia∏o przynieÊç w∏asnà interpretacj´ has∏a reklamowego nowej Pandy: „Tylko nie mów
do mnie ma∏y”.
Z dwoma pierwszymi pytaniami nie by∏o w∏aÊciwie problemów, chocia˝ nie wszystkim uda∏o si´ wyczytaç to, co nale˝a∏o. Panda dost´pna jest w jedenastu kolorach, salony
Fiata odwiedzi∏o 180 tys. osób i uczestnicy konkursu, którzy te liczby próbowali pomniejszyç lub powi´kszyç, rozmin´li si´ z prawdà i odpadli w przedbiegach. Najbardziej
oszcz´dnym jest, oczywiÊcie, silnik 1.3 16v Multijet.
Co by∏o najciekawszym rozwini´ciem reklamowego has∏a? Okazuje si´, ˝e naj∏atwiej by∏o wyraziç swój stosunek
do Pandy w formie wierszowanej. Proza jak to proza,
pozbawiona jest takiego wdzi´ku, jaki majà strofy wiersza.
Trudniej te˝ by∏o za jej poÊrednictwem wyraziç si´ w spo-

Zwyci´zca jedzie pod Giewont

sób oryginalny, chocia˝ natrafiliÊmy na takà odpowiedê,
i umieÊciliÊmy jej autork´ w Êcis∏ej czo∏ówce zwyci´zców.
Konkurs si´ skoƒczy∏, ale nie przestawajcie myÊleç o Pandzie, bo jest tego – jak wykazaliÊcie swoim zainteresowaniem – warta.
1 Pierwszà nagrod´, podró˝ do Zakopanego Fiatem Panda
dla czteroosobowej rodziny (+bon na 100 l benzyny)
wraz z trzydniowym pobytem w Hotelu Giewont,
otrzymuje Waldemar KrzeÊlak, pracujàcy w Wydziale
Monta˝u Fiat Auto Poland
2 Drugà nagrod´ (zestaw walizkowy Fiata) otrzymuje
Grzegorz Dudajek, pracownik Sirio Polska
3 Trzecia nagroda (kurtka oraz torba Trolley) przypad∏a
w udziale Teresie Ma∏ek, pracownicy GM-Fiat
Worldwide Purchasing Poland.
Wszyscy, którzy wzi´li udzia∏ w naszym konkursie
(nades∏ano blisko 80 odpowiedzi) niech nie tracà nadziei.
Niebawem na ∏amach FWN og∏osimy warunki kolejnych
konkursów. Kto nie wygra∏ dziÊ, wygra jutro. Nie wygrywa
tylko ten, kto nie próbuje.

fiat wokó∏ nas LUTY 2004

Stutysi´czna Panda
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Z linii produkcyjnej zak∏adu Fiat Auto Poland w Tychach 22 stycznia br. zjecha∏ 100 tysi´czny Fiat Panda w wersji
Active 1.2 litra. Jubileuszowà Pand´ w kolorze turkusowym – Dry – przeznaczono na rynek w∏oski. Na ten sam rynek trafià równie˝ Fiaty Panda 1.2 Active o numerach 99.999 i 100.001. Na rynek polski do tego dnia wyprodukowano 18.521
Fiatów Panda, na eksport 81.479, w tym najwi´cej do W∏och (49.029), Niemiec (8.146),
Francji (6.703), Hiszpanii (4.267), Holandii
(3.487), Grecji (1.656), W´gier (1.216) i na pozosta∏e rynki (6.975).
W ubieg∏ym roku Fiat Auto Poland wyprodukowa∏ 86.046 nowych Fiatów Panda, z czego 81,5
proc. trafi∏o na eksport. Nowy Fiat Panda od momentu rozpocz´cia sprzeda˝y w po∏owie wrzeÊnia ub. roku jest najch´tniej kupowanym samochodem na rynku polskim. W 2004 roku w planach przewidziano wyprodukowanie ponad
200.000 samochodów tego typu, z czego ok.
85% zostanie przeznaczone na eksport.
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Nagroda
„Car of the
Year” dla Pandy
Wr´czenie nagrody „Car of the Year”,
którà dziennikarze motoryzacyjni z 22
krajów Europy przyznali samochodowi
Fiat Panda, odby∏o si´ 19 stycznia br.
w Pary˝u. Nagrod´ odebra∏ Herbert
Demel, dyrektor generalny i
pe∏nomocny Fiat Auto, który podkreÊli∏,
˝e ta najwa˝niejsza w motoryzacji
nagroda, przyznana zosta∏a nie tylko
po raz pierwszy modelowi „supermini”,
ale tak˝e ponad stuletniej tradycji zawsze
zwiàzanej z rozwojem motoryzacji i technologii.
„Dziedzictwem Fiata Auto sà samochody i ludzie,
którzy wnieÊli swój wk∏ad w post´p technologiczny
i histori´ motoryzacji dwudziestego wieku”
– mówi∏ Herbert Demel.
Na zdj´ciu powy˝ej – Herbert Demel (w Êrodku)
z nagrodà „Car of the Year 2004”, w towarzystwie
Raya Huttona, przewodniczàcego dziennikarskiego
jury (po prawej) oraz Christophera Veyrin-Forrera,
redaktora naczelnego „L’Automobile”.
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w Chinach
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Chiny sà dla Fiata krajem strategicznym. Prezes Fiata,
Umberto Agnelli (na zdj´ciu po prawej), potwierdzi∏ to
podczas ostatniej podró˝y do tego azjatyckiego kraju.
„PrzybyliÊmy do Chin jako jedni z pierwszych inwestorów
zagranicznych i dalej zamierzamy tu inwestowaç, dlatego, ˝e chcemy byç jednymi z najlepszych graczy na tym
wcià˝ rozwijajàcym si´ rynku” – powiedzia∏ prezes Fiata
podczas spotkania w Pekinie z wicepremierem Zengiem
Peyanem oraz w Nanchino, na spotkaniu z Liangiem
Baohua, gubernatorem prowincji Jiangsu.
Prezes Grupy odwiedzi∏ zak∏ad Nanjing Fiata w Nanchino,
który nale˝y do spó∏ki joint-venture mi´dzy Fiatem Auto
a chiƒskà YMC, produkujàcej modele Palio i Siena.
Oprócz Fiata Auto, w Chinach inwestujà tak˝e inne spó∏ki Grupy: Iveco, CNH Global, Magnetti Marelli, Teksid
i Comau. Fiat posiada w Chinach w sumie 13 zak∏adów
przemys∏owych, które zatrudniajà ∏àcznie ponad dziesi´ç
tysi´cy osób.

Fiat Stilo pachnàcy kawà
Fiat Stilo Limited TCM
Edition – takà nazw´ nosi
specjalna limitowana wersja
Stilo przeznaczona na rynek
niemiecki, adresowana do klientów Tchibo,
najwi´kszej niemieckiej
sieci sprzeda˝y kawy.
Samochód reklamowany
w 860 oddzia∏ach Tchibo ma
szczególnie bogate wyposa-

˝enie. SpoÊród 1000 wyprodukowanych egzemplarzy
zamówiono ju˝ 800.
Inicjatywa powsta∏a w wyniku wspó∏pracy Fiata Auto
z Tchibo i ADAC (niemieckiego Automobil Clubu)
i obejmuje, oprócz ser wisu
i pierwszego przeglàdu, roczny darmowy wpis do ADAC.
Kierowca b´dzie móg∏ rów-

nie˝ ucz´szczaç na zaj´cia
w szkole bezpiecznej jazdy.
Dla Klausa Fricke, pe∏nomocnego cz∏onka zarzàdu
Fiata Automobil we Frankfurcie, „wspó∏praca ta wp∏ynie
na poszerzenie grona klientów w∏oskiej marki w Niemczech oraz na wzmocnienie
pozycji Fiata Stilo w swoim
segmencie.”

Âwi´to Ferrari w Pekinie
Dla Ferrari Chiny sà bardzo wa˝nym rynkiem, zw∏aszcza
od chwili, kiedy kraj ten wszed∏ w okres szybkiego rozwoju gospodarczego.
Dzisiaj w Chinach jeêdzi po drogach 85 samochodów Ferrari, ale liczba ta z pewnoÊcià wzroÊnie. Od chwili sprzedania pierwszego wozu tej marki w Chinach w 1993 roku, oficjalny importer sprowadza∏ pi´ç – szeÊç egzemplarzy rocznie, a˝ do 2002, kiedy to sprzedano w Chinach
a˝ 18 egzemplarzy. W 2003 roku zarejestrowano w Chinach 30 nowych Ferrari.

Fiat powraca
do Rosji
Po czterdziestu latach, jakie up∏yn´∏y od porozumienia zawartego 1966 roku w sprawie uruchomienia fabryki
Togliatti w Rosji, Fiat ponownie nawiàzuje wspó∏prac´
z rosyjskim przemys∏em samochodowym. W listopadzie
pe∏nomocny cz∏onek zarzàdu Grupy Giuseppe Morchio
oraz prezes CBE, Oleg Deripaska, podpisali list intencyjny
w sprawie wspó∏pracy.
Rozwa˝ano zw∏aszcza mo˝liwoÊç importowania i dystrybucji samochodów osobowych Fiata Auto na terenie Federacji Rosyjskiej. Wzi´to równie˝ pod uwag´ mo˝liwoÊç
importu silników diesla Iveco 8140 i póêniejszego ich
montowania w lekkich samochodach dostawczych, produkowanych przez GAZ, firm´ b´dàcà w∏asnoÊcià CBE
– przynajmniej do chwili, kiedy zespo∏y nap´dowe nie
b´dà produkowane bezpoÊrednio w Rosji. Poza tym analizowane sà mo˝liwoÊci wspó∏pracy w sektorze samochodów dostawczych.
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Chiƒczykom bardzo przypad∏y do gustu samochody marki Ferrari. Dowodem tego by∏ t∏um przyby∏y do Pekinu
na parad´ tych aut, zorganizowanà z okazji dziesi´ciolecia obecnoÊci marki w Chinach. W pokazie udzia∏ wzi´∏y
trzydzieÊci cztery samochody, na czele którego jecha∏ ˝ó∏ty model 360 Modena, prowadzony przez Piero Ferrari,
wiceprezesa firmy z Maranello. Kolumna wozów przemierzy∏a g∏ównà ulic´ miasta i dotar∏a do Placu Tien-an-Men.
Obchody rocznicy zakoƒczy∏y si´ przed Wielkim Murem
(zdj´cie poni˝ej).
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teatrze

codziennoÊci
Jestem staromodny, osadzony g∏´boko
w tradycji mieszczaƒskiej. ˚yj´ po swojemu
– w trwa∏ych zwiàzkach rodzinnych,
artystycznych i przyjacielskich. To mnie cieszy.
A piosenka? Dla mnie to wcià˝ ma∏y utwór
literacko-muzyczny.

chwila refleksji

notowa∏a: T. B´tkowska, fot. J. Zych

W ma∏ym
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ur. 1949 – absolwent
Uniwersytetu Jagielloƒskiego,
polonista. Piosenkarz,
autor tekstów, kompozytor.
Jego piosenki Êpiewa te˝
Maryla Rodowicz, Irena Santor,
Zbigniew Wodecki i inni.
W r. 1970 uzyska∏ I miejsce
na Festiwalu Piosenki
Studenckiej w Krakowie.
Jest liderem grupy Pod Budà.
Znak Zodiaku – Waga.

Mówienie o historii zespo∏u Pod
Budà, to wywo∏anie refleksji natury rodzinnej. Ta d∏uga historia nie jest zaÊ
wcale rzeczà oczywistà, rzadko przydarza si´ na polskich i Êwiatowych estradach. Ale fakt: Buda splàta∏a nas ze
sobà. Chrzestni ojcowie, wuje, ciotki,
albo ksywy: Malina, Andzia, Zupa to
zwroty, którymi pos∏ugujemy si´ na co
dzieƒ. Pami´tasz – dawno temu ÊpiewaliÊmy „Zamieszkamy pod wspólnym
dachem”...
Ten dach to wyraz wiernoÊci. I mój,
i moich przyjació∏. A „Grupa Pod Budà rzec bioràc w ca∏oÊci/To jedna pani i trzech panów te˝/Metr osiemdziesiàt wysokoÊci/I te trzy metry wszerz”.
Tyle, ˝e przez lata ta grupa zamieni∏a
si´ w Wielkà Rodzin´. Dosz∏y dzieci.
M∏odzi, z których np. córka basisty
jest teraz doktorantkà prawa we Florencji. Syn gitarzysty, absolwent Akademii Ekonomicznej – bankowcem,
choç hobbystycznie gra na gitarze.
A moja Majka podà˝a Êladami taty
– próbuje stawiaç kroki na estradzie.
Dach ze starej piosenki, to nie tylko

metafora. To tak˝e realizm. Bo Grupa
Pod Budà mieszka∏a razem. W plombie na krakowskim Podgórzu, przy ulicy Jasna Wola – ja z ˝onà pod numerem 8, basista, Andrzej ˚urek
– pod 12, a Anka Treter pod 14. Tyle, ˝e par´ lat temu wspólny dach zamieniliÊmy na jednà wiosk´. Podkrakowskà Rzàsk´. Mnie dzieli p∏ot
od Anki i jej m´˝a. Pozosta∏ych kolegów widz´ ze swoich okien. Mam
do nich w linii prostej dwieÊcie metrów. Na gwizd mo˝na si´ spotykaç...
Dziwna symbioza, prawda?
Wielu ludzi pyta: czy po latach sp´dzonych na estradzie, po tym jak
koƒczycie tras´ koncertowà, nie macie siebie dosyç? Jasne, na estradzie
czasem od siebie ju˝ odpoczywamy
– ja troch´ Êpiewam z Grzesiem Turnauem, Anka koncertuje sama, niedawno wyda∏a nawet swojà p∏yt´. Ale
w ˝yciu prywatnym – skàd˝e! Tu musz´ wróciç do poczàtków naszego
zwiàzku. Zauwa˝yç, ˝e jeÊli w jednych
zespo∏ach ˝ycie towarzyskie wynika∏o
z pracy – u nas praca wynik∏a z ˝ycia

towarzyskiego. MyÊmy du˝o wczeÊniej si´ znali. Akceptowali. Dopiero
potem przyszed∏ pomys∏ wspó∏pracy,
wyjÊcia na estrad´, wspólnego komponowania. Dok∏adnie w 1979 roku.
Czyli po moim kilkuletnim z˝yciu si´
z grupà muzycznà kabaretu „Pod Budà”, w którym wyst´powa∏ Smoleƒ,
a teksty pisa∏a jego mama; póêniej,
gdy BoguÊ spiknà∏ si´ z Laskowikiem,
wyjecha∏ do Wroc∏awia – dziennikarz,
Heniek Cyganik.
Anka Treter, która Êpiewa ze mnà
na estradzie i ludzie cz´sto biorà jà
za mojà ˝on´ – jest ˝onà Janka Hnatowicza, pierwszego gitarzysty zespo∏u, który z kolei jest szwagrem basisty. Mojà ma∏˝onkà jest Chariklia
z domu Motsiou. Greczynka – te˝
Êpiewajàca ongiÊ „Pod Budà”, którà
ja zastàpiç tam mia∏em tylko chwilo-

jak funkcjonujemy. I jeÊç zdrowo – bo
preferuje kuchni´ greckà, w której
pe∏no warzyw, ryb, jagni´ciny, baraniny a nawet koziny; „most powietrzny”
z rodzinà w Grecji pozwala nam jeÊç
i znakomità fet´, i najlepsze oliwki.
Cz´sto to wszystko trafia na stó∏,
przy którym zasiadajà przyjaciele. Ta
wielka rodzina sk∏adajàca si´ a˝
z czterech rodzin.
Jubileusze, imieniny, urodziny i wszelakie inne Êwi´ta sp´dzamy zazwyczaj
razem. Nieustanna okazja do spotkaƒ. Nie narzekam, choç to dziÊ ju˝
wysi∏ek fizyczny. Jednak przez to, ˝e
wcià˝ siadamy wspólnie do sto∏u, potrafimy rozmawiaç. Nasze dzieci tak˝e. Patrz´ na Majk´ i ciesz´ si´, ˝e
wyrasta∏a w takiej atmosferze. W poczuciu bezpieczeƒstwa a nie zakazów
i nakazów. Bo córka nie mia∏a kr´po-

wo. Zastàpi∏em na d∏ugo – ona
po Êlubie zaj´∏a si´ domem, wychowaniem naszej córki Maji. I mened˝erstwem – z kalendarzem w r´ku
stara si´ opanowaç trasy koncertowe
zespo∏u, wywiady, spotkania, itd. Nota bene Chariklia to osoba nadzwyczaj kreatywna, z temperamentem
po∏udniowca. Ma wiele pasji, wÊród
nich – fotografowanie. Niemniej nie
szcz´dzi czasu domowi, córce, mnie.
Dzi´ki niej mo˝emy funkcjonowaç,

wanych ruchów, mog∏a sama sterowaç swoim ˝yciem; po podstawowej
i Êredniej szkole muzycznej (klasa
fortepianu) na trzy lata trafi∏a
na AWF, a stamtàd do Grecji, by nauczyç si´ j´zyka swej mamy. Teraz
Êpiewa. I jej piosenki mocno wpisujà
si´ w klimat Grupy Pod Budà. Sam
zresztà napisa∏em jej kilka utworów.
Uwa˝am, ˝e ojciec powinien dziecku
na drog´ taki prezent sprawiç. Tyle,
˝e zupe∏nie odr´bnym zagadnieniem

jest tu kondycja piosenki literackiej. I pytanie: czy te piosenki przyniosà Majce kiedyÊ sukces ogólnopolski? Ona za nim nie ugania, to
prawda. Nie chce byç dziewczynà
z Idola. Jà najbardziej cieszy, gdy
po koncercie ktoÊ podejdzie i powie,
˝e mu si´ podoba∏o, ˝e chcia∏by jeszcze kiedyÊ pos∏uchaç jak Êpiewa.
Czy gdybym mieszka∏ w Warszawie
te˝ bym swe ˝ycie tak u∏o˝y∏? Korci
mnie zawsze, aby Kraków troch´ odbràzowiç. Nie chc´ lansowaç tezy, ˝e
fakt urodzenia si´ w tym mieÊcie
sprzyja wra˝liwoÊci, daje komuÊ patent bycia np. poetà. Jednak jestem
pewny, ˝e w stolicy musia∏bym ˝yç
inaczej. ˚e taki zespó∏ jak nasz, ˝yjàcy latami w symbiozie, nie mia∏by
tam szans. Bo w Warszawie jest poÊpiech. Nie ma czasu na refleksj´,
na biesiadowania, na nocne Polaków rozmowy. Na spacer z psem
i sp´dzenie pó∏ dnia w odwiedzinach
u sàsiadów. A przecie˝ trudno byç lirycznym obserwatorem Êwiata, gdy
wszystko w szalonym rytmie miga
przed oczami. W Krakowie ˝ycie mi
si´ snuje, mog´ mu przyjrzeç si´
uwa˝niej. Potem to przyglàdanie odzwierciedliç w piosenkach. Albo jak
ktoÊ napisa∏ o Budzie: „W ma∏ym
teatrze codziennoÊci”.
Wiem, jestem staromodny. Osadzony g∏´boko w tradycji mieszczaƒskiej. Nie mam sk∏onnoÊci do wiàzania si´ legitymacjami organizacyjnymi, Maryla Rodowicz zauwa˝y∏a, ˝e
równie˝ do „podpiwniczania si´”. ˚yj´ po swojemu – w trwa∏ych zwiàzkach. I rodzinnych, i artystycznych,
i przyjacielskich. To mnie cieszy.
A piosenka? Dla mnie to wcià˝ ma∏y utwór literacko-muzyczny. Utwór,
który musi byç napisany poprawnà
polszczyznà, ∏adnie zrymowany.
I musi opowiadaç histori´, która ma
swój poczàtek i fina∏. Wa˝na jest
pointa...

Wspomnienie

firma

po roku

Ceremonia w kaplicy Villar Perosa i msza
˝a∏obna w sanktuarium Consolata – w ten
sposób rodzina i mieszkaƒcy Turynu uczcili
rocznic´ Êmierci Giovanniego Agnelli.
Jego imieniem zostanie równie˝ nazwane
lodowisko olimpijskie w Turynie.
Rok temu, 24 stycznia 2003 roku, zmar∏ Giovanni Agnelli. Rocznic´ upami´tniono mszà w Sanktuarium Consolata w Turynie, w której, poza rodzinà,
uczestniczyli przedstawiciele w∏adz oraz liczna grupa mieszkaƒców miasta.
W pami´ci pozosta∏y szczególne chwile z tamtych zimnych dni sprzed roku:
ca∏e miasto sk∏adajàce wyrazy wspó∏czucia rodzinie; niekoƒczàcy si´ orszak
ludzi podà˝ajàcych alejà Lingotto, który chcia∏ z∏o˝yç ostatni ho∏d honorowemu prezesowi Fiata;
t∏umy bioràce udzia∏ w pogrzebie; obecnoÊç wielu
znamienitych osobistoÊci
ze Êwiata gospodarki, kultury, polityki, sztuki i sportu.
Âwiata, w którym Avvocato
bezsprzecznie odegra∏ pierwszoplanowà rol´. Dzi´ki telewizji ceremoni´ t´ mo˝na by∏o
obejrzeç we wszystkich domach
na ca∏ym Êwiecie.
Wielkà pustk´, jakà zostawi∏
po sobie Giovanni Agnelli,
cz´Êciowo wype∏ni∏y w ciàgu
minionego roku poÊwi´cone mu konferencje,

publikacje, ceremonie nazwania jego
imieniem ulic i placów. WÊród nich
bez wàtpienia wyró˝nia si´ ksià˝ka wydana 24 stycznia przez dziennik La
Stampa: Giovanni Agnelli. Autoportret
w wywiadach, zbiór tekstów opublikowanych w wa˝nych momentach z ˝ycia firmy i kraju, takich jak: umowa
z Libià, lata terroryzmu, nadanie do˝ywotniego tytu∏u senatora, sukcesy
sportowe, wielkie wydarzenia artystyczne. Jest to znakomity sposób,
by przypomnieç jego sposób bycia
i myÊlenia, jego humanizm, g∏´bokà
ironi´, sceptycyzm i cierpienia ostatnich lat ˝ycia. Zaledwie kilka tygodni
temu og∏oszono, i˝ nowe lodowisko
w Turynie, które w 2006 roku b´dzie
goÊciç Igrzyska Olimpijskie, zostanie
nazwane imieniem Giovanniego
Agnelli. Ten wielofunkcyjny obiekt, zaprojektowany przez japoƒskiego architekta Arata Isozaki, turyƒczycy b´dà
mogli wykorzystywaç po zakoƒczeniu

Poni˝ej zamieszczamy
tekst przemówienia
prezesa Fiata, Umberto
Agnelliego, opublikowany
w La Stampa,
24 stycznia 2004 roku.

Msza ˝a∏obna za zmar∏ego
Giovanniego Agnelli odprawiona
w koÊciele Consolata w Turynie.

Igrzysk równie˝ do innych dyscyplin.
Jest to ze strony miasta gest uznania
dla Avvocato, który by∏ wielkim pasjonatem sportu i do∏o˝y∏ wielu staraƒ, by
Turyn sta∏ si´ widownià zmagaƒ
o olimpijskie medale.

Ok∏adka ksià˝ki wydanej
przez La Stampa, zawierajàcej zbiór wystàpieƒ
Avvocato opublikowanych
przez t´ gazet´.

Rok temu odszed∏ mój brat
Gianni. Tego dnia ca∏e miasto
poruszone jego Êmiercià stawi∏o
si´, by po raz ostatni oddaç
mu czeÊç.
Bardzo ch´tnie przyjà∏em
zaproszenie do przypomnienia
jego osoby w∏aÊnie na ∏amach
turyƒskiego dziennika, który by∏
przecie˝ „jego” gazetà codziennà.
Nie chcia∏bym mówiç o nim jako
o bracie, poniewa˝ tak osobiste
relacje sà zbyt intymne,
by o nich opowiadaç.
Giovanni Agnelli jako osoba
publiczna, zajmuje nale˝yte
miejsce jako cz∏owiek, który przez
ponad pi´çdziesiàt lat by∏ w naszym
kraju punktem odniesienia,
a na Êwiecie – najlepszym
symbolem W∏och. Swój czas Gianni
prze˝y∏ intensywnie z ciekawoÊcià
Êwiata, po∏àczonà z niecodziennà
b∏yskotliwoÊcià intelektu. Bardzo
kocha∏ Fiata, Turyn i W∏ochy
i cierpia∏ w trudnych chwilach.
W moim smutku pociesza mnie
fakt, ˝e nie uczestniczy∏
w bolesnych wydarzeniach
roku 2003, które dotkn´∏yby go
bardzo g∏´boko, poczàwszy
od tragicznej Êmierci kilkudziesi´ciu
w∏oskich ˝o∏nierzy w Nassiryi,
w Iraku, po trudnoÊci zwiàzane
z rozwojem Unii Europejskiej, czy
skandale ekonomiczne ostatnich
miesi´cy. JeÊli chodzi o Fiata,
nie pozna∏ rzeczywistych rozmiarów

kryzysu z 2002 roku, który staramy
si´ przezwyci´˝yç ju˝ od roku.
OsobiÊcie, jako przedstawiciel
rodziny, dwukrotnie w ciàgu
osiemnastu miesi´cy zatwierdzi∏em
w jej imieniu podwy˝szenie kapita∏u
i przejà∏em odpowiedzialnoÊç
za Firm´, proponujàc Zarzàdowi
na stanowisko dyrektora
pe∏nomocnego Giuseppe Morchio,
który Êwietnie pracuje i w którym
pok∏adam bardzo du˝e nadzieje.
Razem przygotowaliÊmy
d∏ugoterminowà i trudnà strategi´,
która kosztowa∏a nas wiele
wyrzeczeƒ, jak mi´dzy innymi,
sprzeda˝ niektórych spó∏ek,
lecz z drugiej strony pozwoli∏a nam
na stworzenie trudnego, aczkolwiek
realnego planu o˝ywienia
najwa˝niejszych sektorów Grupy
(Fiat Auto, CNH i Iveco) oraz
na wzmocnienie innych
dzia∏alnoÊci, w tym oczywiÊcie
dziennika La Stampa.
Celem jest odzyskanie przez
Przedsi´biorstwo pozycji,
na którà, jak wierzymy, zas∏uguje.
Mam na myÊli pozycj´ silnego
i konkurencyjnego uczestnika
rynku, b´dàcego autorytetem
w obszarze innowacji,
dysponujàcego cenionymi przez
klientów wyrobami, zarówno we
W∏oszech jak i za granicà. Chodzi
wi´c o Fiata, jakiego pragnà∏by
mój brat. Jest to odpowiedzialnoÊç,
którà ponosimy ka˝dego dnia
pracujàc dla przedsi´biorstwa,
i która jest najlepszym sposobem
na uhonorowanie pami´ci
Gianniego. On sam wybra∏by
w∏aÊnie takà metod´, jako
Piemontczyk z krwi i koÊci,
przeciwny wszelkiej retoryce.
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Rok
pomyÊlnych
sygna∏ów
W planie o˝ywienia dzia∏alnoÊci Grupy Fiat
uczestniczà równie˝ polskie spó∏ki, które
udowodni∏y, ˝e potrafià byç konkurencyjne
i stawiaç czo∏a wyzwaniom. Enrico Pavoni,
prezes Fiat Polska, podsumowuje bardzo
pracowity i pe∏en wydarzeƒ rok.

W 2003 roku spó∏ki Grupy Fiat pokaza∏y, ˝e poprzez zbiorowy wysi∏ek
zmierzajàcy do poprawy konkurencyjnoÊci uda∏o si´ osiàgnàç pozytywne
efekty za∏o˝one w planie o˝ywienia, przedstawionym przez prezesa zarzàdu
i dyrektora generalnego Grupy, Giuseppe Morchio.
„To by∏ trudny, ale pomyÊlny rok. Wprawdzie nie widaç jeszcze wyraênie
wszystkich pozytywnych wyników w∏o˝onej przez nas pracy, ale wiemy ju˝, ˝e
obrany kierunek dzia∏aƒ okaza∏ si´ s∏uszny i ˝e na ostateczne rezultaty nie
trzeba b´dzie d∏ugo czekaç. Dla Fiata w Polsce i na ca∏ym Êwiecie ca∏y 2003
rok obfitowa∏ w wydarzenia. Najpierw wprowadzenie na rynek nowej
Pandy, okrzykni´tej europejskim samochodem roku, potem uruchomienie
produkcji nowego silnika diesla 1.3, to dwa najwa˝niejsze i najbardziej znane fakty, ale przecie˝ by∏o ich znacznie wi´cej” – mówi Enrico Pavoni, prezes
zarzàdu Fiat Polska i Fiat Auto Poland.
Pavoni mówi o firmie, która gotowa jest powróciç do swoich korzeni, aby
ponownie z pe∏nà si∏à zaistnieç na rynku przemys∏owym: „Fiat jasno okreÊli∏
kierunek swojego rozwoju. Firma chce i powinna byç wielkim mi´dzynarodowym holdingiem, o rocznych obrotach rz´du 50 miliardów euro, nastawionym na produkcj´ przemys∏owà: samochodów, maszyn rolniczych i drogowych oraz pojazdów przemys∏owych. To tradycyjne obszary dzia∏alnoÊci
Grupy”. W nowym planie przemys∏owym rola Polski zosta∏a jasno okreÊlona:
„Polskie zak∏ady sà wysoce konkurencyjne”.

z Pandà poprawi∏a si´ pozycja firmy,
która ugruntowa∏a swojà pozycj´ lidera na Polskim rynku samochodowym:
w 2003 Fiat Auto Poland wyprodukowa∏ ponad 203.000 pojazdów, prawie 30% wi´cej w stosunku do roku 2002. Trzeba przy tej okazji podkreÊliç dwa pozytywne fakty: Fiat Auto
Poland zdoby∏ wiodàcà pozycj´ tak˝e
w segmencie samochodów dostawczych i powróci∏ na pierwsze miejsce

da˝ spó∏ki roÊnie dzi´ki nowym wyrobom, które zosta∏y bardzo pozytywnie
przyj´te zarówno przez rynek polski,
jak i europejski”. CNH Polska: „Spó∏ka z P∏ocka to znakomity przyk∏ad polskiego zak∏adu produkcyjnego, w którym z powodzeniem przeprowadzono
modernizacj´, przede wszystkim dzi´ki
doskona∏emu przygotowaniu pracowników. Bez problemu odnaleêli si´ oni
w gronie spó∏ek wielkiego mi´dzynaro-

Fiat Panda na Rynku w Pszczynie, fot. A. Kubik
w klasyfikacji najwi´kszych polskich
eksporterów. To bardzo pozytywne sygna∏y, które zapowiadajà rych∏e pojawienie si´ wymiernych wyników ekonomicznych”. Fiat-GM Powertrain
Polska: „Ten rok up∏ynà∏ pod znakiem
uruchomienia produkcji nowoczesnego ma∏ego silnika diesla 1,3 SDE.
Projekt silnika Multijet powsta∏y i opracowany przez Centro Ricerche Fiat,
gwarantuje nam bez wàtpienia znacznà przewag´ nad konkurencjà. Rynek
potwierdzi∏ nasze przewidywania i natychmiast zareagowa∏. Fabryka musia∏a zwi´kszyç swoje mo˝liwoÊci i plany
produkcyjne”. Iveco Poland: „Sprze-

dowego koncernu. Poza tym zak∏ad
wypracowa∏ sobie w∏asnà wysokà pozycj´. Âwiadczà o tym nowe wyroby,
przeznaczone na rynki ca∏ego Êwiata,
których produkcja zosta∏a uruchomiona w 2003 roku”. Spó∏ki Magneti
Marelli w Polsce: „Ich produkcja
nie zaspokaja wy∏àcznie potrzeb
Grupy Fiat, ale tak˝e innych du˝ych
producentów samochodowych. Rok
2003 nale˝a∏ do udanych, g∏ównie
dzi´ki uruchomieniu produkcji komponentów do nowej Pandy, ale równie˝ dzi´ki zwi´kszeniu eksportu.
Pozwala to optymistycznie patrzeç
w przysz∏oÊç”.
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Potwierdzi∏ to Giuseppe Morchio podczas swojej niedawnej wizyty w Polsce,
nie szcz´dzàc komplementów pracownikom i dyrektorom zak∏adów.
KonkurencyjnoÊç osiàga si´ dzi´ki
technologii, inwestycjom, ale tak˝e
dzi´ki wysokiej jakoÊci pracy zak∏adów
przemys∏owych, które pokaza∏y, ˝e potrafià produkowaç wyroby na najwy˝szym poziomie przy bardzo konkurencyjnych kosztach”.
Fiat to du˝y koncern przemys∏u samochodowego i zespo∏ów nap´dowych,
którego atutem jest technologia. „Zak∏ady w Tychach i w Bielsku Bia∏ej nale˝à do najlepszych i najbardziej zaawansowanych technicznie w ca∏ej
Europie” – mówi Enrico Pavoni. Czterysta robotów w Tychach, z których
300 obs∏uguje produkcj´ nowej Pandy, sà cz´Êcià wi´kszej inwestycji, si´gajàcej oko∏o 570 milionów euro.
Do tego dodaç nale˝y jeszcze 400 milionów euro zainwestowanych w ramach joint venture z GM w produkcj´
nowego silnika diesla. Mówiàc o inwestycjach, Pavoni porusza tak˝e temat
ogólnej sytuacji Fiata: „Plany inwestycyjnie sà naprawd´ godne podziwu: 19,5 miliardów euro do koƒca 2006 roku. Do 2005 roku Grupa
b´dzie mia∏a a˝ 80 % nowych wyrobów w sektorze samochodowym, 95%
w Iveco oraz 100% w CNH. To wielki
wysi∏ek produkcyjny i przemys∏owy,
konsekwentnie realizowany w szybkim
tempie i w ramach rygorystycznie
przestrzeganego planu finansowego”.
Przejdêmy do przeglàdu spó∏ek Grupy
Fiat dzia∏ajàcych na terenie Polski.
„Naturalnie nie sposób powiedzieç
o wszystkich – ˝artuje Pavoni – gdybym chcia∏ tylko je wymieniç, a jest
ich ponad siedemnaÊcie, nie liczàc
szeÊciu joint venture, zaj´∏oby mi to
ca∏y dzieƒ....”. Ograniczmy si´ zatem
do tych najwa˝niejszych. Fiat Auto
Poland: „Panda okaza∏a si´ wielkim
sukcesem – mówi Pavoni. Ale wraz
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Spó∏ki us∏ugowe Business Solutions, Sadi, Sirio, Ingest Facility:
„W 2003 spó∏ki us∏ugowe skupi∏y
uwag´ na poprawie i rozszerzaniu
swojej oferty przeznaczonej dla
wszystkich innych spó∏ek Grupy dzia∏ajàcych w Polsce, poczàwszy od
ksi´gowoÊci, poprzez problemy celne, obs∏ug´ listy p∏ac i us∏ugi ogólne.
Outsourcing pozwoli∏ tym firmom
na osiàgni´cie wysokiego poziomu
specjalizacji w ramach Êwiadczonych
przez nie us∏ug”.
Na koniec kilka s∏ów na temat g∏ównego czasopisma Grupy Fiat w Polsce.
W 2004 uka˝e si´ pi´çdziesiàty numer
Fiata Wokó∏ Nas. Od 1996 roku, czyli
od poczàtku istnienia pisma, stworzonego w celu wype∏nienia luki komunikacyjnej w ramach spó∏ek Grupy, Enrico Pavoni pe∏ni∏ zawsze funkcj´ dyrektora wydawniczego pisma. „Przez
wszystkie te lata Fiat Wokó∏ Nas przedstawia∏ rzeczywisty obraz Grupy,
uczestniczàc aktywnie w procesie komunikacji miedzy spó∏kami a pracownikami, nie zapominajàc jednak o czytelnikach zewn´trznych, bowiem pismo
czytane jest równie˝ przez znane osoby
ze Êwiata polityki, mediów i kultury.
W przysz∏oÊci, zachowujàc oczywiÊcie
charakter pisma przeznaczonego dla
pracowników, móg∏by rozszerzyç swoje
oddzia∏ywanie równie˝ na zewnàtrz
przedsi´biorstwa. Uwa˝am to pismo
za dobre narz´dzie komunikacji w relacjach zewn´trznych, na przyk∏ad z naszymi dostawcami i dealerami”.

Czes∏aw Âwistak,
cz∏onek Zarzàdu
Fiat Auto Poland
Rok 2003 by∏ okresem
bardzo intensywnej pracy, stworzyliÊmy solidne
fundamenty na nadchodzàce lata. Sygna∏y sà
bardzo pomyÊlne i maCzes∏aw
my wkrótce zamiar zebraç owoce naszego wysi∏ku. W centrum naszej uwagi znajduje si´ oczywiÊcie Fiat Panda. W ciàgu zaledwie
kilku miesi´cy od uruchomienia produkcji do 22 stycznia tego roku wyprodukowaliÊmy 100 tys. egzemplarzy tego samochodu, z czego 80 tys.
wyeksportowano do 33 krajów.
W 2003 Fiat Auto Poland wyprodukowa∏ 203.630 pojazdów, o 28,5%

wi´cej w stosunku do roku 2002. Poza tym potwierdzi∏ swojà pozycj´ lidera na polskim rynku samochodowym, sprzedajàc
∏àcznie 67.287 samochodów osobowych (18,8%
udzia∏u w rynku) oraz
3.687 samochodów doÂwistak
stawczych (14,6% udzia∏u
w segmencie). Dzi´ki tym wynikom
Fiat Auto Poland nie tylko ugruntowa∏
wiodàcà pozycj´ na rynku motoryzacyjnym, ale po raz pierwszy sta∏ si´
liderem w sprzeda˝y samochodów dostawczych. Wysokà dynamik´ sprzeda˝y zanotowa∏ w tym segmencie Fiat
Doblò (wzrost o 44%). W gronie siedmiu najlepiej sprzedawanych modeli
na rynku polskim a˝ trzy nale˝à do
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marki Fiata: Seicento,
Panda i Punto. W stosunku do roku 2002 wartoÊç
w PLN naszego eksportu
wzros∏a prawie o 75%.
Ostatni wynik jest zas∏ugà
wielkiego sukcesu, jaki odnios∏a na rynkach europejskich nowa Panda. Pozwo- Tadeusz
li∏a nam odzyskaç miano najwi´kszego polskiego eksportera.
W 2003 Fiat Auto Poland wyprodukowa∏ ponad 86 tys. nowych Pand.
W 2004 r. zak∏ad w Tychach opuÊci ich
ponad 200 tys., z czego 85% przeznaczonych b´dzie na eksport. Przed
nami jeszcze jedno wa˝ne zadanie –
odzyskanie odpowiedniego poziomu
rentownoÊci poprzez obni˝k´ kosztów
produkcji nowej Pandy.

Tadeusz Âwierczek, dyrektor generalny Fiat-GM Powertrain Polska
Rok 2003 by∏ dla nas bardzo dobrym
rokiem. Na Êwiecie nastàpi∏ prawdziwy
boom na silniki diesla, co w naszym
przypadku oznacza∏o wzrost produkcji
i bezpoÊrednio prze∏o˝y∏o si´ na radykalny wzrost mocy produkcyjnych naszego zak∏adu. Trzeba by∏o natychmiastowej reakcji, by dostosowaç si´
do oczekiwaƒ rynku i naszych klientów, Fiata i GM.
Dzi´ki wysi∏kom ca∏ej za∏ogi, ju˝ w roku bie˝àcym osiàgniemy wielkoÊç produkcji, którà zak∏adaliÊmy dopiero
na rok 2006. To bardzo cieszy, ale
i zobowiàzuje – zobowiàzuje przede wszystkim
do ci´˝kiej i wydajnej pracy. Dlatego te˝ w dalszym
ciàgu inwestujemy w nowe maszyny i urzàdzenia.
Wszystko po to, by jak
najszybciej osiàgnàç pe∏nà zdolnoÊç produkcyjnà.
W rok ubieg∏ym wyproduÂwierczek kowaliÊmy i sprzedaliÊmy 137.800 sztuk naszego silnika 1.3 SDE. Ten dynamiczny wzrost zapotrzebowania rynkowego
wp∏ynà∏ na zatrudnienie w naszym zak∏adzie. W 2003 roku przyj´liÊmy do
pracy 372 nowe osoby i wszystko
wskazuje na to, ˝e w tym roku liczba
naszych pracowników zwi´kszy si´
o kolejnych sto osób.
Firm´ wizytowali m.in. szefowie naszych
firm facierzystych – Giuseppe Morchio

(Fiat) i Richard Wagoner (GM) – których
listy gratulacyjne potwierdzajà osiàgane
przez spó∏k´ cele we wszystkich obszarach, najwy˝szà jakoÊç oraz metody zarzàdzania zak∏adem na najwy˝szym
Êwiatowym poziomie. Nie nale˝y te˝ zapominaç o licznych nagrodach, które
spó∏ka otrzyma∏a, i z których jesteÊmy
bardzo dumni. WÊród najwa˝niejszych
znalaz∏y si´ m.in. Poland’s Outstanding Business Partner (nagroda Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej oraz Rynków Zagranicznych),
a tak˝e nagroda dla „Tego, który zmienia polski przemys∏” (przyznana przez
Polskie Towarzystwo Wspierania
Przedsi´biorczoÊci).
W przysz∏oÊç patrzymy z optymizmem,
poniewa˝ nasze silniki majà nieprawdopodobne wzi´cie. Wiemy, ˝e nasze
silniki, to nasza przysz∏oÊç.
Adriano Fontana,
pe∏nomocny
cz∏onek zarzàdu
spó∏ek Magneti
Marelli w Polsce
Po dwóch trudnych
latach, rok 2003
okaza∏ si´ nareszcie
pozytywny. Nie na tyle, na ile byÊmy soAdriano Fontana
bie tego ˝yczyli, jednak zwi´kszenie wielkoÊci produkcyjnych przez Fiat Auto Poland w drugiej
po∏owie roku pozwoli∏o nam zaczerpnàç powietrza i patrzeç w przysz∏oÊç
z optymizmem.
Magneti Marelli pracuje w o wiele lepszej atmosferze, g∏ównie dzi´ki polityce
obecnej dyrekcji Grupy Fiat, która zrezygnowa∏a z dalszej tercjalizacji i optuje za kontynuowaniem dzia∏alnoÊci
w zakresie produkcji komponentów.
Magneti Marelli w Polsce posiada prawie 1000 pracowników, w zesz∏ym
roku obroty firmy wynios∏y oko∏o 700
mln PLN, z czego 245 mln pochodzi
z zamówieƒ spoza spó∏ek Grupy Fiat
(22% ogólnych obrotów z eksportu).
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Do najwi´kszych zesz∏orocznych osiàgni´ç Magneti Marelli Suspension
Systems, Magneti Marelli Exhaust
Systems i Automotive Lighting nale˝y
niewàtpliwie uruchomienie produkcji
podzespo∏ów do nowej Pandy, której
zaawansowanie techniczne i technologiczne niewàtpliwie przewy˝sza dotychczasowe modele.
JeÊli chodzi o Automotive Lighting,
której tylko 30% obrotów pochodzi
z rynku krajowego, nale˝y podkreÊliç
uruchomienie produkcji reflektora tyl-

zostaç g∏ównym punktem
odniesienia dla naszych
klientów.
Zbigniew Pokorski,
szef Operacji Przemys∏owych CNH Polska,
Prokurent Spó∏ki
Rok 2003 pod wieloma
Zbigniew
wzgl´dami by∏ bardzo dobry dla CNH Polska. W dalszym ciàgu
rozwijamy swojà produkcj´ i rozszerzamy gam´ produktów. Ca∏kowicie
nowym produktem uruchomionym

nego do Golfa A5. Produkcja ta pozwoli∏a na ugruntowanie naszej pozycji jako dostawcy Grupy VW, drugiego
co do wa˝noÊci odbiorcy naszych
wyrobów, a tak˝e na potwierdzenie
naszej obecnoÊci na rynku niemieckim, gdzie adresowana jest prawie
po∏owa naszego eksportu i gdzie generowana jest jedna trzecia ogólnej
sumy obrotów.
Czego mo˝emy oczekiwaç po 2004
roku? Musimy nadal podtrzymywaç
najwy˝szy poziom jakoÊci naszych
wyrobów oraz zmniejszaç koszty produkcji, dlatego ˝e konkurencja w tym
zakresie coraz bardziej si´ zaostrza.
Chcemy utrzymaç naszà stabilnà
pozycj´ w Polsce, gdzie jesteÊmy
obecni od ponad dziesi´ciu lat i po-

w P∏ocku jest prasa wyposa˝ona w modu∏ umo˝liwiajàcy owijanie
bel folià plastikowà (548COM-New
Holland, 341W-Case). JesteÊmy jedynym producentem tego typu maszyn w tej cz´Êci Europy. Przez ca∏y
czas staramy si´ rozwijaç naszà dzia∏alnoÊç w zakresie produkcji nie tylko
gotowych maszyn, ale tak˝e podzespo∏ów i komponentów. Komponenty
i podzespo∏y dla firm siostrzanych
CNH stanowià znaczàcy udzia∏ produkcji w P∏ocku.
Nasze wyroby sà ju˝ obecne w Unii
Europejskiej (90% produkcji przeznaczona jest na eksport), dlatego nie
boimy si´ nadchodzàcych zmian.
Po 1 maja 2004 roku zniknà granice,
zwiàzane z tym koszty, c∏a, itp., co

u∏atwi nam prac´.
W najbli˝szych latach
skupimy si´ na zwi´kszeniu wydajnoÊci i obni˝eniu kosztów – dlatego
unowoczeÊniamy naszà
produkcj´, inwestujemy
w nowoczesne technoloPokorski
gie wytwarzania (obróbka blach, spawanie i technologie
malowania), nieustannie poprawiamy organizacj´ pracy, udoskonalamy
layout fabryki i stanowiska pracy.

W najbli˝szym czasie wprowadzimy
dodatkowy modu∏ do istniejàcego
sytemu informatycznego BAAN,
umo˝liwiajàcy kontrol´ przep∏ywu
materia∏ów za pomocà kodów paskowych (poczynajàc od dostawy
cz´Êci poprzez proces produkcyjny
na wyrobie gotowym koƒczàc). Dzi´ki temu uda nam si´ zaoszcz´dziç
du˝o czasu, to u∏atwi tak˝e znaczàco
bie˝àce nadzorowanie procesu logistycznego produkcji.
Przez ca∏y czas wspó∏pracujemy tak˝e z naszymi firmami siostrzanymi
z Grupy Case New Holland i rozwa˝amy mo˝liwoÊci uruchomienia w P∏ocku produkcji nowych wyrobów – dotàd nie produkowanych w tym
obszarze.

niem na rynku polskim. NajNatale Rigano,
nowsze wieÊci mówià, i˝
prezes Iveco Poland
w styczniu sprzeda˝ tych saPo zakoƒczeniu reorganimochodów da∏a nam niebazacji sieci dystrybucji,
gatelne 20,6% udzia∏ów
w wyniku której mamy
w rynku, dzi´ki m.in. takim
pi´ciu oficjalnych dealeklientom, jak Danone i Dar
rów, 9 punktów sprzedaNatury. Poczàtek roku 2004
˝y i 23 punkty obs∏ugi,
Natale Rigano
zainaugurowaliÊmy stawianajwa˝niejszym celem
sta∏o si´ o˝ywienie dzia∏alnoÊci handlo- jàc sobie za cel nie tylko utrzymanie powej, zw∏aszcza po ostatnich trudnych zytywnego trendu sprzeda˝y, lecz rówlatach, kiedy rynek pojazdów dostaw- nie˝ wzmocnienie naszej efektywnoÊci
czych w latach 1998-2002 straci∏ 50% w obszarze Obs∏ugi Klientów. Chcemy
zachowaç taki poziom us∏ug serwisowych, który pozwoli nam na równà
walk´ z konkurencjà.
Marek Kanafek,
dyrektor Teksid Iron Poland
Rok 2003 nie by∏ najlepszym rokiem
dla skoczowskiej odlewni. UzyskaliÊmy
co prawda pozytywny wynik finansowy,
ale pojawi∏o si´ kilka niekorzystnych
zjawisk. Zanotowano spadek zamówieƒ
(42.380 ton odlewów zamiast
49.600). Spadek ten spowodowany
by∏ zmniejszeniem zamówieƒ, który wynika ze spadku zapotrzebowania na samochody. Nie zdo∏a∏y tej tendencji wyrównaç nowe uruchomienia, a w 2003
by∏o ich sporo. Wprowadzono
bowiem do produkcji 22 nopopytu. W rezultacie
we detale plus 10 przej´tych
w 2003 roku sprzedaliz innej odlewni. WzmocnioÊmy 1450 pojazdów, co
na zosta∏a obecnoÊç na rynstanowi wzrost o ok.
kach zewn´trznych – na eks40% w stosunku do roku 2002.
port sprzedano 72% produkW lutym otwarto ogólcji, prawie wszystko na rynki
nokrajowy magazyn cz´Unii Europejskiej.
Êci zamiennych, który
Pomimo niekorzystnych tenMarek Kanafek
pozwoli∏ nam znacznie
dencji w zbycie odlewów,
skróciç czas obs∏ugi klienta, a tak˝e po- uda∏o si´ nie redukowaç liczebnoÊci zalepszyç poziom us∏ug oferowanych ∏ogi – wprowadzono programy oszcz´dnoÊciowe, przej´to znaczne iloÊci prac
w warsztatach naprawczych.
Obok Stralis AS, wylansowanego zlecanych uprzednio na zewnàtrz, uruw 2002 roku, w maju ub. r. na rynek chomiono dodatkowe brygady remonwesz∏a wersja Stralis AT, a przede towe, co pozwoli∏o ograniczyç zakupy
wszystkim nowy Eurocargo, lider pod us∏ug. Dzi´ki takim dzia∏aniom zachowzgl´dem sprzeda˝y w Europie, który wany zosta∏ potencja∏ odlewni, tak poprzyj´to tak˝e z du˝ym zainteresowa- trzebny w przypadku wzrostu produkcji.

Panda
w deszczu
nagród
Fiat Panda od chwili wprowadzenia
do produkcji cieszy si´ nie
s∏abnàcym powodzeniem, o czym
Êwiadczà tak˝e zdobyte od tego
czasu znaczàce tytu∏y. Najwa˝niejsze
jest na pewno uzyskanie presti˝owej
nagrody „Car of the Year 2004”,
przyznawanej przez 58 osobowe jury
dziennikarzy motoryzacyjnych z 22
krajów Europy.
Kolejnà nagrodà by∏ tytu∏ „Auto
Europejskie 2004 roku”, przyznawany
od 1987 roku przez Zwiàzek
Dziennikarzy Motoryzacyjnych W∏och
(UIGA). Decydujàcym kryterium jest
po∏àczenie technologii, ceny i stylu.
Fiat Panda wyprzedzi∏ m.in. Citroëna
C2, Pluriela, Lanci´ Ypsilon, BMW 5
oraz Nissana Micr´.
Fiat Panda zwyci´˝y∏ tak˝e w trzeciej
edycji konkursu „Autobest 2004”,
w którym o wyborze decyduje jury
z∏o˝one z dziennikarzy
motoryzacyjnych reprezentujàcych dziewi´ç rozwijajàcych si´
krajów europejskich – Bu∏gari´, Cypr,
Chorwacj´, Macedoni´, Czechy,
Rumuni´, S∏owacj´, Turcj´
i Jugos∏awi´. O zwyci´stwie Fiata
Pandy zadecydowa∏ stosunek ceny
do jakoÊci wraz z doskona∏à siecià
sprzeda˝y i obs∏ugi oraz
przestrzennym wn´trzem. Fiat Panda
wyprzedzi∏ Opla Meriv´, Renault
Megane II Sedan i Forda Fusion.
Kolejne wyró˝nienie Pandzie
przyzna∏o pismo Rynki Zagraniczne
– „IndywidualnoÊç Rynku –
Merkury 2003”.
Fiat Panda otrzyma∏ nagrod´
w kategorii PRODUKT, który cechuje
jakoÊç i nowoczesna technologia.
Nagrody przyznali Pandzie równie˝
czytelnicy dwutygodnika Auto Moto
i miesi´cznika Auto Sukces.

Oto

Stilo
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Dwa zupe∏nie nowe silniki, face lifting
tylnej cz´Êci w wersji pi´ciodrzwiowej,
nowe kolory lakieru oraz wiele nowych
rodzajów tapicerki. To oferta nowej gamy
Fiata Stilo na 2004 rok.
Âwiatowa prapremiera Fiata Stilo Model Year odby∏a si´ na targach
Motorshow w Bolonii. Na rynku samochód dost´pny jest ju˝ od stycznia.
W ciàgu dwóch lat w Europie sprzedano ∏àcznie 350.000 egzemplarzy tego samochodu. W 2003 roku we W∏oszech okaza∏ si´ najlepiej sprzedawanym autem segmentu C. Wersja Multi Wagon, wprowadzona na rynek w listopadzie 2002 roku, zosta∏a do tej pory sprzedana w liczbie 50.000 sztuk.
Dzisiaj, aby wzmocniç i poprawiç pozycj´ Stilo wobec konkurencji, wprowadzono kilka kosmetycznych zmian w wyglàdzie oraz dwa nowe silniki.
Najbardziej znaczàce zmiany w sylwetce samochodu dotyczà cz´Êci tylnej
wersji pi´ciodrzwiowej. Na nowo zaprojektowano kszta∏t drzwi baga˝nika
oraz uproszczono kszta∏t zderzaka, rezygnujàc ze stopniowanego wg∏´bienia. Âwiat∏a przeciwmgielne przeniesiono z okolic tablicy rejestracyjnej
– ich funkcj´ przejmujà nowego typu tylne lampy zespolone.
W wersjach pi´ciodrzwiowych zastosowano wzd∏u˝ne przet∏oczenia boczne
i zderzaki w kolorze nadwozia. Wszystkie zmiany nadajà pojazdowi bardziej
wyrafinowany i harmonijny charakter. Okràg∏e logo Fiata znajduje si´ teraz
w centralnym miejscu pokrywy baga˝nika.
W gamie z 2004 roku znajdziemy tak˝e siedem nowych kolorów nadwozia,
zaÊ w wersji trzydrzwiowej alufelgi 16” o bardziej agresywnym kszta∏cie.
Wn´trze wersji pi´ciodrzwiowej i Multi Wagon zaprojektowano w dwóch
odcieniach tego samego koloru, jaÊniejszy pokrywa dolnà cz´Êç deski rozdzielczej i tunelu.
W tegorocznej gamie Stilo proponuje siedem ró˝nych silników: cztery benzynowe oraz trzy turbodiesel „Common Rail”. Dwa z zespo∏ów nap´dowych
nie wyst´powa∏y do tej pory w ˝adnym innym modelu. Sà to 1.4 16v Fire

o mocy 95 KM oraz 1.9 Multijet
o mocy 140 KM. W celu poprawy
jakoÊci i precyzji prowadzenia, przyczepnoÊci do drogi oraz komfortu
jazdy i samopoczucia pasa˝erów,
konstruktorzy wprowadzili ca∏y szereg ulepszeƒ, poczynajàc od niezale˝nych zawieszeƒ przednich typu
McPherson.
Fiat Stilo Model Year nie rezygnuje
naturalnie z najsilniejszych atutów
poprzedniej generacji tego modelu,
takich jak najwy˝szej klasy bezpieczeƒstwo, nowatorska technologia
oraz wyposa˝enie jak w samochodach wy˝szego segmentu. Wersje
pi´ciodrzwiowe oraz Multi Wagon sà
najlepszym przyk∏adem optymalnego myÊlenia o wyposa˝eniu oraz planowaniu przestrzeni wewn´trznej
i ich dostosowaniu do pasa˝erów
i iloÊci baga˝u.
Wn´trze hatchbacka i Multi Wagon
jest funkcjonalne i elastyczne jak
w przypadku samochodów MPV.

Wszyscy z niecierpliwoÊcià oczekujemy na Pand´ z nap´dem 4x4, ale
trzeba b´dzie poczekaç jeszcze do jesieni bie˝àcego roku. Prototypowa
wersja Pandy z nap´dem na cztery ko∏a zosta∏a zaprezentowana podczas
Salonu Samochodowego w Bolonii.
W stosunku do klasycznego modelu
auto jest wy˝sze o ca∏e pi´ç centymetrów, co sprzyja jeêdzie terenowej i poprawia widocznoÊç. Ârednica skr´tu
wynosi 9,1 metra, co sprawia, ˝e
Panda jest niezwykle ∏atwa
w prowadzeniu. Ko∏a
o Êrednicy 185/65
R14 oraz wymiary
pojazdu (150 cm
wysokoÊci) nadajà Pandzie charak-

DOBLÒ CARGO MODEL YEAR
Po trzech latach
od premiery w Fiat Doblò
Cargo wprowadzono
szereg nowoÊci,
majàcych na celu
umocnienie wizerunku
modelu. Model
Year 2004 dost´pny
b´dzie w nowej gamie
kolorów zewn´trznych
(11 kolorów, w tym
4 nowe: dwa pastelowe
i dwa metalizowane)
i wewn´trznych,
z ca∏kowicie nowymi
obiciami, nowà deskà
rozdzielczà i nowymi
ko∏pakami na ko∏a.
Oprócz dotychczasowych 4 silników Doblò
Cargo Model Year 2004
oferuje nowà jednostk´
nap´dowà:

1.9 JTD wzmocniony
do 105 KM.
Ca∏kowità nowoÊç
stanowi wersja Kombi
7 miejscowa,
skierowana do tych
klientów, którzy
poszukajà pojazdu
do u˝ytkowania w pracy
w ró˝nych sytuacjach.
W tej wersji istnieje
mo˝liwoÊç przewo˝enia
do 6 pasa˝erów oprócz
kierowcy, oraz mo˝liwoÊç
za∏adunku do ok. 3000
dm3 przy wykorzystaniu

wszechstronnoÊci
siedzeƒ drugiego
i trzeciego rz´du.
Doblò Kombi 7 b´dzie
móg∏, bez wàtpienia,
odgrywaç istotnà rol´
w okreÊlonych sektorach
transportu osób,
jak i sprz´tu:
jest to najbardziej
kompaktowy,
7 miejscowy samochód
i najtaƒszy w swojej
kategorii (maksymalna ∏adownoÊç
po najni˝szej cenie).

ter prawdziwego terenowego auta
i pozwalajà na poruszanie si´ nawet
po niestabilnej nawierzchni. Samochód sprawia wra˝enie ma∏ego pojazdu off-road, poprzez ochronne
wzmocnienia zderzaków, szeroki pas
antyuderzeniowy oraz ochron´ podstawy silnika.
Panda w wersji 4x4 b´dzie mia∏a obszernà przestrzeƒ ∏adunkowà. To
zresztà jeden z najsilniejszych punktów nowego modelu:

wielkoÊç baga˝nika mo˝na regulowaç
od 206 do maksimum 860 dm3. Zintegrowany nap´d na cztery ko∏a, ze
sprz´g∏em wiskotycznym, pozwala
na swobodne prowadzenie w ka˝dych
warunkach.
Nowa Panda to doskona∏y wóz do
jazdy nawet w najtrudniejszym terenie,
czego dowodem sà chocia˝by kàty
ustawienia nadwozia wobec nawierzchni.: 26o kàt natarcia (maksymalny kàt przedni, pod którym samochód wje˝d˝a pod gór´ bez styku podwozia z pod∏o˝em) 45o kàt „zejÊcia”
oraz 19o kàt przechylenia. Maksymalne mo˝liwe nachylenie przekracza 50%. W wersji z nap´dem
na cztery ko∏a, oferowane b´dà dwa
silniki: sprawdzony ju˝ 1.2 Fire o mocy 60 KM oraz nowoczesny 1.3 Multijet o mocy 70 KM. Uzupe∏nieniem wyposa˝enia jest elektryczne wspomaganie kierownicy Dualdrive oraz uk∏ad
hamulcowy z tarczami o Êrednicy 240
milimetrów.
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Sportowa
i wygodna
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Nowy model, agresywny jak coupè, ma
mi´kkie op∏ywowe linie i niezwyk∏à w∏oskà
elegancj´. Samochód oferuje najwy˝szej
klasy osiàgi oraz maksimum bezpieczeƒstwa,
które wp∏ywajà tak˝e na przyjemnoÊç jazdy.
Alfa Romeo GT to po∏àczenie elegancji i wysokich osiàgów. Najwy˝szej klasy sportowe auto podbije serca tych, którzy lubià szybkà jazd´ i komfort.
O Alfie GT rozmawiamy z Paolem Massai, wiceprezesem Engineering Alfa
Romeo. „ChcieliÊmy stworzyç model coupè o wysokich osiàgach, zgodnie ze
wspania∏à tradycjà Alfy Romeo. Auto wygodne i eleganckie, które pozyska∏oby wzgl´dy klientów, kochajàcych sportowy styl jazdy, ale nie znoszàcych
typowych dla coupè ograniczeƒ, jakimi sà ma∏y baga˝nik i stosunkowo niewielka przestrzeƒ wewnàtrz pojazdu”.
Dla osiàgni´cia celu Alfa Romeo odda∏a do dyspozycji konstruktorów swoje
najlepsze zasoby. „Platforma techniczna, pod kierownictwem Carla Fugazza,
Scottiego i Fortunato – wyjaÊnia dalej Massai – opracowa∏a zupe∏nie nowy
projekt. In˝ynierowie ze szko∏y Alfy Romeo, przyzwyczajeni do wirtualnych
badaƒ i obliczeƒ zwiàzanych z zachowaniem si´ pojazdu na drodze oraz
póêniejszej ich weryfikacji na prawdziwym torze, scharakteryzowali ten samochód jako typowo sportowy. Próby techniczne przeprowadzono nie tylko
w Balocco, ale tak˝e na co najmniej pi´ciu torach mi´dzynarodowych,
na przyk∏ad w Nurburgring, na jednej z najtrudniejszych tras testujàcych komfort i przyczepnoÊç samochodu do pod∏o˝a”.
Na wyniki pracy konstruktorów nie trzeba by∏o d∏ugo czekaç. Dziennikarze bran˝owi, którzy przy okazji prapremiery mieli okazj´ prowadziç Alf´ GT w Monte Carlo, wydali bardzo pochlebne opinie. Paolo Massai nie ukrywa zadowolenia: „Zosta∏a wypróbowana na bardzo trudnym odcinku trasy. Wszyscy zgodnie stwierdzili, ˝e prowadzenie Alfy GT daje du˝o emocji. OtrzymaliÊmy gratulacje za doskona∏e wywa˝enie, zwrotnoÊç i stabilnoÊç auta i za jego szybkie reagowanie”.

Dlaczego prowadzenie nowego coupè
jest tak emocjonujàce?
„To zas∏uga silników. SzeÊciocylindrowy
silnik o pojemnoÊci 3.2 l. przejecha∏ 22 km tras´ w Nurburgring w 8
minut i 50 sekund. Aby uzyskaç podobny wynik w samochodzie osobowym, konieczny by∏by silnik o znacznie
wi´kszej pojemnoÊci. Droga hamowania od 100 do 0 km/godz. wynosi 36
metrów. W premierowej wersji Alfy GT
zamontowaliÊmy tak˝e silnik 1.9 Multijet 150 KM o wyjàtkowym momencie
obrotowym. Ka˝dy, kto go wypróbuje,
doceni jego wysokà sprawnoÊç. Godny
uwagi jest tak˝e dwulitrowy silnik JTS,
z innowacyjnym systemem bezpoÊredniego wtrysku benzyny”.
Tak pot´˝ne silniki wymagajà zastosowania zaawansowanej technologii: zawieszenia przednie w uk∏adzie dwuwachaczowym, zapo˝yczone z Formu∏y 1;
zawieszenia tylne typu McPherson,
gwarantujàce maksymalnà stabilnoÊç

Uroda
z metkà
Bertone
Wszyscy wielcy styliÊci
samochodowi wczeÊniej czy
póêniej mieli okazj´ „ubieraç”
samochody marki Alfa Romeo.
W przypadku Alfy GT,
konsultantem marki by∏o
Centrum Stylistyczne Bertone.
Trudno si´ wi´c dziwiç, ˝e
obecny model formà nawiàzuje
do pierwszego pojazdu z serii
GT, czyli do Alfy Giulia Sprint,
której projektantem w 1963
roku by∏ nie kto inny, jak
Nuccio Bertone.
Oba modele wyró˝nia ten
sam sportowy charakter,
podobna smuk∏a sylwetka,
mi´kkie zaokràglone linie
nadwozia, a tak˝e niezwyk∏a
w∏oska elegancja.
Alfa GT o d∏ugoÊci 4,48 m
ma agresywnà i kompaktowà
form´. Jest rozpoznawalna
ze wzgl´dy na kilka
charakterystycznych
cech, wyra˝ajàcych si∏´
i agresywnoÊç: du˝a przednia
kratka wlotu powietrza,
od której rozchodzà si´ linie
nadwozia, starannie
zaprojektowane reflektory
przednie o przykuwajàcym
uwag´ kszta∏cie, a tak˝e
nieco Êci´ty i zw´˝ajàcy si´
ku górze ty∏ wozu.
Do tego boczne linie,
o charakterystycznych
dynamicznych i strzelistych
przet∏oczeniach.
Napi´te linie zbiegajàce si´
z ty∏u i stosunkowo niewielka
powierzchnia przeszklona dajà
wra˝enie elegancji,
a jednoczeÊnie wi´kszej
solidnoÊci.
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podczas manewrów przy du˝ej szybkoÊci oraz elastycznoÊç podczas jazdy
w cyklu mieszanym; system VDC (Vehicle Dynamic Control), oryginalne rozwini´cie technologii ESP, która umo˝liwia przywrócenie samochodu na trajektori´ jazdy w przypadku utraty stabilnoÊci; ASR, który zapobiega poÊlizgowi
kó∏ i wreszcie ABS ∏àcznie z systemem
EBD, korygujàcym hamowanie.
„Uk∏ad nadwozia i zawieszenia – wyjaÊnia Massai – opracowano z myÊlà
o poprawie osiàgów, ale pod uwag´
brano tak˝e aktywne bezpieczeƒstwo.
Zawieszenie, opony i podwozie muszà
gwarantowaç przyczepnoÊç do pod∏o˝a
oraz sterownoÊç pojazdu.
Kierowca lubiàcy sportowà jazd´ mo˝e
czerpaç przyjemnoÊç sterujàc peda∏em
gazu. Wystarczy zdjàç z niego nog´,
a samochód ∏agodnie wchodzi w zakr´t, nast´pnie nacisnàç peda∏, aby
samochód wróci∏ do jazdy na wprost.
W celu potwierdzenia aktywnego bezpieczeƒstwa nowego modelu coupè Alfa Romeo przeprowadza test, który rozwiewa wàtpliwoÊci kontroli technicznej.
Samochód poddany zostaje utracie
stabilnoÊci poprzez skr´t pod kàtem 45-50o, zaciàgni´ty zostaje hamulec r´czny, a tak˝e zwolniona kierownica, peda∏ hamulca i gazu. Alfa sama
wychodzi na prostà po dwóch wahad∏owych wychyleniach. Przy podwoziu
tego typu interwencja systemu VDC
na silniki i uk∏ad hamulcowy w momencie utraty przyczepnoÊci zostaje
zatrzymana. Urzàdzenie nie ingeruje
w tryb jazdy i nie ogranicza przyjemnoÊci samodzielnego prowadzenia”.
Nie zapominajmy o p∏ynnoÊci jazdy
i komforcie. „Zawieszenia – wyjaÊnia
dalej Massai – sà takie jak w Alfie 156,
ale chcieliÊmy ˝eby model ten pozwala∏ na bli˝szy kontakt kierowcy z pojazdem, ˝eby by∏ bardziej sterowny a równoczeÊnie wygodny. Stosujàc symulacj´ komputerowà, osiàgn´liÊmy optymalny efekt”.

DANE TECHNICZNE
SILNIK
MOC MAKSYMALNA
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY
POJEMNOÊÇ CYLINDRÓW
MAKSYMALNA PR´DKOÊÇ
PRZYSPIESZENIE OD 0 DO 100 km/h
ZU˝. PALIWA W CYKLU MIEJSKIM
ZU˝. PALIWA W CYKLU POZA MIEJSKIM
ZU˝. PALIWA W CYKLU MIESZANYM

3.2 V6 24v

2.0 JTS

1.9 M-jet 16v

240 KM przy 6200 obr./min

165 KM przy 6400 obr./min

150 KM przy 4000 obr./min

300 Nm przy 4800 obr./min

206 Nm przy 3250 obr./min

305 Nm przy 2000 obr./min

3179 cm3

1970 cm3

1910 cm3

243 km/h

216 km/h

209 km/h

6,7 sek

8,7 sek

9,6 sek

18,6 l/100 km

12,3 l/100 km

8,7 l/100 km

8,7 l/100 km

6,8 l/100 km

5,4 l/100 km

12,4 l/100 km

8,7 l/100 km

6,7 l/100 km

WK∏AD POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW
Awangardowa pod
wzgl´dem wyposa˝enia,
silników i zespo∏ów
mechanicznych Alfa GT,
powsta∏a przy
wspó∏pracy kilku
ró˝nych spó∏ek Grupy.
Magnetti Marelli
dostarczy∏a
automatycznà skrzyni´
biegów Selespeed,
przednie lampy
oraz zawieszenia.
Teksid wykona∏ bloki
cylindrów do silników
1.8 Twin Spark, 1.9 JTD
i 2.0 JTS. Spó∏ka,
poprzez kontrolowanà

przez siebie Meridian
Technologies, produkuje
tak˝e magnezowy pas
poprzeczny pod desk´
rozdzielczà.
Comau z kolei zadba∏
o wszystkie urzàdzenia
wytwarzajàce karoseri´
w zak∏adzie
w Pomigliano Arco.
W OÊrodku Badawczym
Elasis wykonano
niezwykle surowe testy
kompatybilnoÊci
elektromagnetycznej,
dokonano tak˝e
pomiarów akustycznych
i przeprowadzono testy

charakterystyk statycznych i dynamicznych
oraz komfortu akustycznego wewnàtrz pojazdu.
Elasis jest tak˝e
producentem
oprogramowania
software Selespeed.
Na koniec Centrum
Badawcze Fiata (CRF),
które oprócz know–how,
wykorzystanego
w konstrukcji
silników 1.3 Multijet
i 2.0 JTS, zadba∏o
tak˝e o odpowiednià
technologi´ symulacji
i badania pojazdów.

Nowa Alfa 166
PisaliÊmy ju˝ o niej przy okazji Salonu
we Frankfurcie. Teraz nowa Alfa 166
zadebiutuje w Polsce. Zmiany dotyczà
g∏ównie cz´Êci przedniej, gdzie dominuje
wielkie logo Alfy Romeo g∏´boko zakotwiczone na linii pomi´dzy zderzakami.
Nowy kszta∏t reflektorów i dwa poziome
wloty powietrza pot´gujà wra˝enie si∏y,
jakby dla podkreÊlenia, ˝e pod maskà
znajduje si´ silnik o wi´kszej mocy.
Taki jak nowy 6-cylindrowy 3.2 24v
o 240 KM, który do∏àczy∏ do 3.0 V6 24v
o 220 KM. Oba silniki majà ró˝ny
charakter. Pierwszy odznacza si´ sportowym temperamentem. Drugi daje nieco ni˝sze osiàgi, ale zapewnia p∏ynnoÊç
jazdy. Oprócz tego dost´pne sà silniki
benzynowe: 2.5 6V 24v (188 KM)
i 4-cylindrowy 2.0 TS o 150 KM. Ofert´
uzupe∏niajà 5-cylindrowe silniki turbodiesel: 2.4 JTD 10v o 150 KM i nowy
2.4 Multijet 20v. Rewolucyjny system
wtrysku daje silnikowi moc 175 KM
oraz doskona∏y moment równy 385 Nm
przy 2000 obrotów. Wszystkie silniki
po∏àczone sà z mechanicznà 6-biegowà
skrzynià za wyjàtkiem 3.0 V6 24v,
dost´pnego z automatycznà skrzynià
biegów. 2.4 Multijet 20v mo˝e byç
po∏àczony z automatycznà skrzynià
o 5 prze∏o˝eniach.

TRZY RODZAJE WYPOSA˝ENIA
Alfa GT dost´pna jest w 3
wersjach wyposa˝enia:
– Progression – z silnikami 2.0 JTS i 1.9 Multijet
16v, siedzenia i panele
wewn´trzne wykonane
z tworzywa Alfatex
(nowy rodzaj materia∏u
syntetycznego z mikrofibry, opatentowanego
przez Alfa Romeo);
– Distinctive z tapicerkà
wewn´trznà oraz fotelami
ze skóry w pi´ciu ró˝nych
kolorach;
– Luxury – jako najbardziej luksusowa –
ma obicia siedzeƒ

i wewn´trznà tapicerk´
z mi´kkiej skóry o nazwie
„pieno fiore”.
Najwy˝szej klasy materia∏y, wyszukana gama
kolorystyczna, którà
mo˝na dowolnie
zestawiaç z 12 ró˝nymi
barwami nadwozia
– mo˝liwoÊç swobodnego
doboru kolorów równie˝
decyduje o przyjemnoÊci
jazdy.
W Alfie GT zamontowano
najnowoczeÊniejsze
rozwiàzania zwi´kszajàce
komfort, takie jak klimatyzacja dwustrefowa,

Cruise Control, radio
samochodowe z odtwarzaczem p∏yt kompaktowych (na ˝yczenie tak˝e
plików Mp3), system Hi-Fi
Bose, Connect, Nav+
z przyciskami sterujàcymi
radia i telefonu komórkowego w kierownicy.
Poza tym niespotykany
dotàd wielofunkcyjny
ekran, który oprócz
tradycyjnych informacji
dotyczàcych podró˝y,
wskazuje tak˝e problemy
dotyczàce funkcjonowania pojazdu i sugeruje
sposoby ich rozwiàzania.

Gama nowej Alfy 166 zawiera trzy ró˝ne
wyposa˝enia: Impression, Progression
i Distinctive. W ramach opcji dost´pny
jest równie˝ „pack TI”, tzn. turystyka
mi´dzynarodowa, obejmujàcy obni˝one
zawieszenia, obr´cze ze stopu 18’’ 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.

autor Ravizza
Paola
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W∏oska
sztuka

podró˝owania
Lancia Phedra jest wyrazem tego samego
w∏oskiego stylu ˝ycia, co Thesis.
Wyró˝nia jà przestrzeƒ i elastycznoÊç auta
jednobry∏owego oraz presti˝ samochodu
flagowego. Jej atutem jest, mi´dzy innymi,
wyrafinowana technologia zapewniajàca
bezpieczeƒstwo i komfort.

Zapotrzebowanie na auta jednobry∏owe jest coraz wi´ksze. Sà to
bowiem samochody stworzone dla osób energicznych, które pragnà ˝yç
na luzie, sà ciekawe Êwiata, lubià zwiedzaç interesujàce miejsca oraz dzieliç
si´ swoimi wra˝eniami z innymi.
Dla tych, którzy majà takie pragnienia, a jednoczeÊnie sà przyzwyczajeni
do otaczania si´ przedmiotami z klasà, dla tych, którzy szukajà najlepszych
ofert na rynku, Lancia stworzy∏a samochód luksusowy porównywalny z elitarnà limuzynà, a jednoczeÊnie posiadajàcy przestronne wn´trze (d∏ugoÊç
4,75 m, szerokoÊç 1,86 m i wysokoÊç 1,75). Phedra jest wyrazem
tego samego w∏oskiego stylu ˝ycia, co Thesis. Nie przypadkiem, ∏àczà je
pewne elementy stylistyczne, jak wyd∏u˝ona pionowa kratka wlotu powietrza,
czy przyjemne dla oka i mi∏e w dotyku wn´trze, dopracowane w najmniejszym szczególe i przystosowane dla wi´kszej liczby osób. Jako sztandarowy
samochód Lancii, Phedra bierze przyk∏ad ze studyjnego modelu Dialogos,
w którym po raz pierwszy zastosowano koncepcj´ wn´trza auta nawiàzujàcego do „kapsu∏y bezpieczeƒstwa” i jednoczeÊnie salonu.

Wszystko to przek∏ada si´ na wygodne i przyjemne wn´trze z obiciami
z Alcantary lub skóry, automatycznà
klimatyzacjà utrzymujàcà ró˝nà temperatur´ dla pasa˝erów i kierowcy,
podgrzewane fotele, regulowane
elektrycznie i obracane, które umo˝liwiajà pasa˝erom swobodnà prac´
i rozmow´ twarzà w twarz.
Jednym s∏owem komfort. A oprócz
tego wiele innych najnowoczeÊniejszych rozwiàzaƒ technologicznych.
Bezpieczeƒstwo gwarantuje szeÊç
poduszek powietrznych, ABS z korektorem hamowania EBD, system
stabilizacji toru jazdy ESP, uk∏ad

o mocy 204 KM, a tak˝e trzy jednostki turbodiesel „Common Rail”
o pojemnoÊci: 2.0 16v JTD o mocy
109 KM, 2.0 16v JTD o mocy 108
KM z automatycznà skrzynià biegów
i 2.2 16v JTD o mocy 128 KM.
Komfort jazdy zapewniajà montowane seryjnie: tempomat, reflektory
automatycznie zapalajàce si´ po
nastaniu zmroku oraz wycieraczki,
które w∏àczajà si´ samoczynnie, gdy
zaczyna padaç deszcz. Wyposa˝enie
seryjne stanowià równie˝ czujniki
parkowania rozpoznajàce przeszkody
podczas parkowania. Na zamówienie dost´pne sà reflektory ksenono-

we z korektorem ustawienia Êwiate∏
oraz czujnik sygnalizujàcy spadek
ciÊnienia w oponach (oprócz wersji
z silnikiem 3.0).
Wewnàtrz mi´dzy s∏upkami rozciàga
si´ ∏agodnie ∏uk deski rozdzielczej.
Maksymalna funkcjonalnoÊç i ergonomia to cechy konsoli Êrodkowej, przesuni´tej w stron´ wn´trza pojazdu.
Wszystkie sterowania sà pod r´kà
poczynajàc od dêwigni biegów, po
prze∏àczniki automatycznej klimatyzacji i system teleinformatyczny Connect
Nav. Wra˝enie przebywania w salonie
pot´guje zastosowanie luksusowych
materia∏ów, takich jak skóra, drewno
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wspomagajàcy awaryjne hamowanie.
Do tego system Connect Nav, najnowoczeÊniejsze, zintegrowane narz´dzie teleinformatyczne dost´pne
na rynku. To rodzaj asystenta pok∏adowego, znajdujàcego si´ w Êrodkowej cz´Êci deski rozdzielczej, któremu
mo˝na zleciç po∏àczenie telefoniczne,
w∏àczenie muzyki, doprowadzenie
do celu podró˝y, wskazanie drogi
lub po∏àczenie z operatorem call center Targasys.
Oferowane sà nast´pujàce wersje
silników: dwa benzynowe 2.0 16V
o mocy 136 KM oraz 3.0 V6 24V
z automatycznà skrzynià biegów
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mahoniowe i aluminium.
Klienci oczekujà od Lancii przede
wszystkim komfortu za kierownicà.
Automatyczna klimatyzacja w wyposa˝eniu seryjnym gwarantuje ró˝nà
temperatur´ w poszczególnych strefach pojazdu. Istniejà trzy konfiguracje siedzeƒ: standardowa pi´cioosobowa i opcjonalna, w wersji szeÊciolub siedmioosobowej.
W wyposa˝eniu seryjnym wszystkich
wersji dost´pny jest Connect Nav.
System pozwala na dost´p do ró˝no-

rodnych serwisów informacyjnych
lub us∏ug, dotyczàcych np.: nat´˝enia ruchu ulicznego lub wezwania
pomocy drogowej. W jego sk∏ad
wchodzà: radio RDS z odtwarzaczem
CD, dwuzakresowy telefon GSM
z zestawem g∏oÊnomówiàcym oraz
sterowaniem g∏osowym funkcji radia
i telefonu.
Nowy model przeszed∏ pozytywnie
najsurowsze testy zderzeniowe, mi´dzy innymi dzi´ki kompleksowemu
systemowi ochrony pasa˝erów.

W ca∏ej gamie montowane sà seryjnie dwie poduszki przednie typu multistage i dwie boczne z przodu. Dwie
kurtyny powietrzne chronià przed
zderzeniem bocznym na wszystkich
trzech rz´dach siedzeƒ. Ponadto
w wyposa˝eniu sà: trzypunktowe pasy bezpieczeƒstwa z napinaczami,
zag∏ówki o regulacji pionowej i przechylanej, elektrycznie sterowana blokada tylnych drzwi oraz mocowania
Isofix pozwalajàce na bezpieczne
przewo˝enie dzieci.

Phedra
w pigu∏ce
Phedra ma 5 jednostek
nap´dowych: 2 silniki benzynowe
2.0 16v oraz 3.0 V6 24v o mocy
204 KM, a tak˝e trzy silniki
turbo-diesel „Common Rail”:
2.0 16v JTD o mocy 109 KM,
2.0 16v JTD A/T o mocy 108 KM
z automatycznà skrzynià biegów
i 2.2 16v JTD o mocy 128 KM.
Styl Lancii Phedra,
o zdecydowanej a jednoczeÊnie
eleganckiej linii, jest
podsumowaniem rozwiàzaƒ
stylistycznych zastosowanych
w koncepcyjnym samochodzie
Dialogos; poczàwszy
od zintegrowanego zderzaka
z przodu, a skoƒczywszy
na pionowej kratce wlotu
powietrza i czystej formie
reflektorów. Na delikatnie
zaokràglonych bokach, rzucajà si´
w oczy poziome klamki drzwi.
Szczegó∏ ten nawiàzuje do Lancii
Aurelia, znamienitego modelu
z przesz∏oÊci.

2.0
2.0
2.0
2.2
3.0

16v
16v JTD
16v JTD A/T
16v JTD
V6 24v A/T

MOC max
(kW/KM)

MOMENT
(Nm/kgm)

PR¢DKOÂå max
(km/h)

100/136
80/109
79/108
94/128
150/204

190/19,4
270/27,6
250/25,5
314/32
285/29

185
174
168
180
205

PRZYSPIESZENIE
0-100 km/h
(w sekundach)
2.0
2.0
2.0
2.2
3.0

16v
16v JTD
16v JTD A/T
16v JTD
V6 24v A/T

11,2
13,4
15,1
12,6
10,2

PRZYSPIESZENIE ZU˚YCIE PALIWA
0-1000 m
cykl mieszany
(w sekundach)
(1/100 km)
32,8
35,0
36,3
34,2
31,2

9,1
7,2
8,0
7,3
11,5

Lancia Phedra posiada
w wyposa˝eniu seryjnym ró˝ne,
urzàdzenia do kontroli zachowania
dynamicznoÊci samochodu
w trakcie jazdy, a tak˝e wiele
innych najnowoczeÊniejszych
rozwiàzaƒ technologicznych
gwarantujàcych bezpieczeƒstwo.
Np. 6 poduszek powietrznych,
ABS, zintegrowany
z elektronicznym korektorem
hamowania EBD, który reguluje
si∏´ hamowania tylnej osi.
Uk∏ad ESP interweniuje,
gdy wystàpi ryzyko utraty
stabilnoÊci samochodu,
ale tak˝e pomaga kierowcy
zapanowaç nad pojazdem.

Lancia Thesis.

Finezja
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i elegancja
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We flagowej Lancii Thesis pojawi∏y si´ nowe
silniki, diesel 2.4 Multijet oraz benzynowy
3.2 6V. Jest to oferta dla tych, którzy cenià
sobie zarówno komfort, jak i wysokie osiàgi.

Osoby kupujàce Lanci´ Thesis pragnà zaznaczyç swój indywidualizm, wyró˝niç si´ czymÊ z otaczajàcego t∏umu. Chodzi o wyraêne zaznaczenie w∏asnej osobowoÊci na przekór coraz bardziej anonimowym
i powszechnie u˝ytkowanym wspó∏czesnym limuzynom. Lancia Thesis
proponuje przede wszystkim bezpretensjonalnoÊç, z wyraênymi jednak
elementami wzornictwa w∏oskiego oraz elegancj´, z elementami retro.
Poza wyszukanym stylem, Lanci´ Thesis wyró˝niajà liczne zalety techniczne. Na pierwszym miejscu stojà niewàtpliwie systemy nap´dowe.
Lancia zdecydowa∏a si´ wykorzystaç zaawansowanà technologi´ na
polu silników turbodiesel Common Rail drugiej generacji Multijet i wyjÊç
naprzeciw oczekiwaniom klientów.
W∏oska marka proponuje zatem silnik 20 zaworowy 2.4 JTD 20v
Multijet, który w stosunku do silnika 10 zaworowego Unijet ma o 16%
wi´kszà moc oraz wy˝szy moment obrotowy, znacznie przekraczajàcy 38,7 kgm (33,6 przy automatycznej skrzyni biegów) wobec zaledwie 31 kGm w poprzednim silniku.
Dla tych klientów, którzy wolà mocne silniki benzynowe, Lancia przygotowa∏a wersj´ 3.2 V6 24v z automatycznà skrzynià biegów, o mocy 230 KM oraz momencie obrotowym wynoszàcym 29,4 kgm.

NIESPODZIANKA
PRZYGOTOWANA PRZEZ MULTIJET
Ju˝ po pierwszym zaznajomieniu si´
z danymi technicznymi nowego silnika 2.4 JTD 20v klient nie b´dzie
mia∏ wàtpliwoÊci: pr´dkoÊç maksymalna 225 km/h, przyspieszenie od
0 do 100 km/h, osiàgane w 9,8 sekund. Takie wyniki by∏yby zadawalajàce w ka˝dym modelu samochodu.
Równie˝ w limuzynie. Ale to, co najbardziej zaskakuje osoby siedzàce
za kierownicà Lancii Thesis wyposa˝onej w nowy silnik, to wysoki moment obrotowy na niskich biegach
oraz wyjàtkowa wr´cz elastycznoÊç
tego silnika (zw∏aszcza w po∏àczeniu
z automatycznà skrzynià biegów). Sà
to dwie cechy, które gwarantujà niezwyk∏à p∏ynnoÊç jazdy, u∏atwiajàc

SZEÊÇ CYLINDRÓW
I WIELKA MOC
Lancia Thesis wygrywa silnikiem 6-cylindrowym. Teraz dost´pny jest silnik 3.2 V6 24v o zwi´kszonej mocy i
momencie obrotowym. Jest to zespó∏
nap´dowy, który pod wzgl´dem mocy
(230 KM), momentu obrotowego
(29,4 kGm) oraz osiàgów (maksymalna pr´dkoÊç 240 km/h oraz przyspie-

szenie od 0 do 100 km/h w 8,8 s) zadowoli∏by nawet najbardziej wymagajàcego klienta.
Ale przecie˝ osiàgi to jeszcze nie
wszystko. Prowadzàc Lanci´ Thesis 3.2 V6 24v doceniç nale˝y fakt, ˝e
konstruktorzy oswoili naturalnà przy
takich rozmiarach, porywistoÊç silnika. Dzi´ki temu jazda staje si´ p∏ynna, a nabieranie mocy progresywne.
Jedyne, co pozostaje, to ws∏uchanie
si´ w pe∏ny i przyjemny dla ucha odg∏os silnika, cieszenie si´ z komfortu
posiadania szeÊciocylindrowego wywa˝onego systemu nap´dowego.
W razie potrzeby jednak, silnik ten
potrafi wykazaç si´ niezwyk∏à zrywnoÊcià. Ale bez nieprzyjemnych szarpni´ç, zarówno przy przyspieszaniu jak
i redukcji biegów.
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prowadzenie prawie pi´ciometrowej
d∏ugoÊci pojazdu, wa˝àcego blisko 1800 kg.
Pod wzgl´dem osiàgów oraz komfortu jazdy Lancia Thesis 2.4 JTD 20v
udowadnia, ˝e silniki diesla najnowszej generacji mogà byç z powodzeniem montowane w limuzynach wysokiej klasy i ˝e pod ˝adnym wzgl´dem nie ust´pujà one silnikom benzynowym. Nowy diesel pracuje niezwykle cicho. Thesis z tym silnikiem
sprawia mi∏à niespodziank´ tak˝e
przy tankowaniu. Niezale˝nie od
zwi´kszonych osiàgów, zu˝ycie paliwa pozostaje nadal umiarkowane: 7,5 litra oleju nap´dowego
na 100 km przy mechanicznej skrzyni biegów oraz 8,8 litra przy skrzyni
automatycznej.
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Dzie∏o
dru˝yny

marzeƒ

Rozpoznawalny na pierwszy rzut oka
projekt, prosty i elegancki, dba∏oÊç
o jakoÊç, próby w sali wirtualnej oraz
„dream team”, w którym
swoje si∏y po∏àczyli
projektanci, platforma,
dostawcy i specjaliÊci
z fabryki. O narodzinach
nowego Fiata Panda opowiada
Szef Centrum Stylu w Turynie.

„WiedzieliÊmy, ˝e zadanie jest trudne, poniewa˝ konkurencyjne modele prezentowa∏y si´ z jak najlepszej strony. Jednak nasz zespó∏ marzy∏ o takim wyniku, poniewa˝ g∏´boko wierzyliÊmy w ten produkt. Fiat specjalizuje
si´ w ma∏ych samochodach, ale Panda to prawdziwy prze∏om. To pierwsze
auto tak dopracowane w ka˝dym szczególe, o absolutnie doskona∏ej jakoÊci: patrzàc na Pand´ od razu rzuca si´ w oczy „dobra robota”.
W przeddzieƒ wr´czenia nagrody „Car of the Year 2004”, Humberto
Rodriguez odczuwa prawdziwà satysfakcj´. Gdy trzy lata temu objà∏ kierownictwo nad Centrum Stylu Fiata, projekt Nowej Pandy zupe∏nie nie
przy pad∏ mu do gu stu. „Prze ko na ∏em wte dy dy rek to ra ge ne ral ne go
– wspomina – by zaczàç wszystko od poczàtku. W ten sposób mog∏em
pracowaç wed∏ug moich pomys∏ów i metod, wykorzystujàc na przyk∏ad
sal´ wirtualnà, gdzie mo˝na szybko i precyzyjnie testowaç wszelkie modyfikacje. Dzi´ki niej Panda powsta∏a w rekordowym czasie, a nam uda∏o
si´ dokonaç olbrzymiej innowacji technologicznej”.

DESIGN NASTAWIONY NA JAKOÊÇ
Prosz´ opowiedzieç wi´cej
o swoim pomyÊle?
„Wraz z Pan dà wpro wa dzi ∏em do
Fia ta kon cep cj´, kon ty nu owa nà
zresztà w modelu Idea, ˝e jakoÊç
zaczyna si´ ju˝ od projektu. Jak maniacy dbaliÊmy o ka˝dy szczegó∏ ju˝
w fa zie pro jek to wa nia, te stu jàc
w sali wirtualnej ka˝dy najmniejszy
nawet detal. KontynuowaliÊmy prac´ do pie ro wte dy, gdy by li Êmy
w pe∏ni zadowoleni, nie obawiajàc
si´, ˝e b´dziemy musieli zaczynaç
od nowa, gdyby coÊ nie gra∏o.

Ciàgle powtarzam moim ludziom, ˝e
zrobienie czegoÊ dobrze czy êle, kosztuje tyle samo. Ale zrobienie czegoÊ
dobrze, wymaga od nas du˝o wi´cej
pracy, zw∏aszcza na poczàtku. Jest to
jednak praca, która jest niczym w porównaniu z konsekwencjami nieprzemyÊlanego projektu, nie wspominajàc o straconym czasie. Klient, który
otwiera drzwi samochodu i wsiada
do Êrodka, byç mo˝e nie jest w stanie za uwa ˝yç te go wszyst kie go
na pierw szy rzut oka (od kry wa to
z czasem), dostrzega natomiast atmosfer´ wysokiej jakoÊci”.
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Prace w sali wirtualnej. „Dzi´ki niej – mówi Humberto Rodriguez
– mogliÊmy natychmiastowo i precyzyjnie testowaç ka˝dy,
najmniejszy drobiazg, nie obawiajàc si´, ˝e b´dziemy musieli
zaczynaç od nowa, gdyby coÊ nie gra∏o”.

Jak przyj´to Pana sugestie?
„Najmilszym zaskoczeniem by∏a ∏atwoÊç, z jakà nie tylko mój zespó∏, ale
ca∏y Fiat zgodzili si´ pójÊç mojà drogà: Platforma, wraz z in˝ynierem Pierallini, szefem projektu, który sprawi∏,
˝e niemo˝liwe sta∏o si´ rzeczywistoÊcià; dostawcy, którzy zaakceptowali
modyfikacje, poniewa˝ jak wiadomo,
jedna zmiana zawsze pociàga za sobà
nast´pne. A na koniec fabryka. Trudno znaleêç zak∏ad taki, jak ten w Tychach, z punktu widzenia jakoÊci i wydajnoÊci: fantastyczni ludzie, którzy
wk∏adajà ca∏e serce w swojà prac´.
Dyrektor zak∏adu, Zdzis∏aw Arlet, dokona∏ prawdziwego arcydzie∏a realizujàc moje kolejne proÊby. Wszyscy razem stworzyliÊmy „dream team” –
prawdziwà dru˝yn´ marzeƒ.
Jakby Pan opisa∏ Pand´ komuÊ,
kto jej wczeÊniej nie widzia∏?
„Powiedzia∏bym, ˝e jest to auto o silnej osobowoÊci, czystych i eleganckich liniach, bardzo wywa˝one. Panda
jest rozpoznawalna na pierwszy rzut
oka, jak popularne niegdyÊ samochody o nie po wta rzal nych kszta∏ tach.
Jest doÊç wysoka, ma charakterystyczny przód i bok oraz ∏uk du˝ej powierzchni szyb bocznych, który koƒczy
si´ ma∏ym okienkiem”.
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Projekt deski rozdzielczej
z dêwignià zmiany biegów,
usytuowanà w zasi´gu r´ki.
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RODZINA AUT
„Panda – wyjaÊnia dalej Rodriguez
– to nie tylko jeden samochód, ale
protoplasta ca∏ej rodziny. Sk∏ada si´
na nià m.in. wersja z nap´dem 4x4
dla tych, którzy pragnà auta sportowego, ale nie pozbawionego komfortu; Simba typu SUV dla „amatorów
przygód”, która pomimo niewielkiej
produkcji, wzbogaci nasz wizerunek.
Wraz z Pandà doceniono nowà koncepcj´ ma∏ego, przyjemnego auta,
które celowo nie podà˝a za najnowszà modà, poniewa˝ w za∏o˝eniu ma
byç d∏ugowieczne. Chcia∏em uniknàç
wszel kich mod nych no wi nek i ∏a twych rozwiàzaƒ, majàc na uwadze
przede wszyst kim d∏u go wiecz noÊç
auta, co dla naszych klientów b´dzie
do dat ko wym atu tem, gdy b´ dà
chcieli je sprzedaç, bo nie straci wiele na wartoÊci”.
A’ propos d∏ugowiecznoÊci,
jaki jest wed∏ug pana sekret
udanego projektu?
„Nale˝y pami´taç, ˝e samochody nie
sà dzie∏ami sztuki i nie b´dà wystawiane w muzeach – ich zadaniem
jest jazda po drogach. Projektant,
który czuje si´ artystà, musi zatem
po go dziç si´ ze zro bie niem kro ku
do ty∏u, by zmierzyç si´ z gustami

potencjalnych
klien tów. Mu si
tak ˝e pa mi´ taç,
˝e auto, które dzisiaj pro du ku je,
znajdzie si´ na rynku
za 4-5 lat i b´dzie na nim obecne
przynajmniej przez równie d∏ugi czas.
Nie mo ˝e my wi´c po zwo liç so bie
na propozycje, które od razu zaskakujà, ale równie szybko si´ nudzà”.
„WSZYSTKO W ZASI´GU R´KI”
Wróçmy do nowej Pandy. Prosz´
powiedzieç kilka s∏ów o wn´trzu?
„Jestem bardzo zadowolony równie˝

Rodriguez z szefem projektu
Pandy, Mauro Pierallini.

z projektu wn´trza, poniewa˝ ca∏oÊç
zosta∏a stworzona z myÊlà o u˝ytkownikach auta. Wszystko znajduje si´
w zasi´gu r´ki, poczàwszy od dêwigni
zmiany biegów umieszczonej na desce rozdzielczej. Doskona∏à widocznoÊç zapewni∏a dodatkowa szyba.
Âwietna jest równie˝ przestrzeƒ w aucie. Nie bez powodu sp´dziliÊmy d∏ugie godziny z Pierallinim w sali wirtualnej. W efekcie mamy wra˝enie przestrzeni, która zaskakuje w tak ma∏ym
samochodzie. Dalej mamy wyposa˝enie: s∏yszeliÊmy to od samych klientów: „Otwieramy drzwi i zaskakuje nas
bogactwo wyposa˝enia...”. MyÊl´, ˝e
nasi konkurenci zaczynajà si´ naprawd´ martwiç”.
Panie in˝ynierze, czy Panda to
maksimum, które Pan osiàgnà∏?
„Maksimum to jakiÊ sta∏y poziom, ja
natomiast pragn´ nowych wyzwaƒ.
Wola∏bym powiedzieç, ˝e by∏ to najtrudniejszy samochód, nad jakim pracowa∏em, ale efekt jest najlepszy”.

QUALITAS
przy wspó∏pracy z czasopismem

firma

Rewolucja

w technologii

Wynalezienie systemu Multijet oraz stworzenie ma∏ego silnika
diesla, najbardziej rewolucyjnego zespo∏u nap´dowego na rynku,
to osiàgni´cie specjalistów Centrum Badawczego Fiata.
Przedstawiamy histori´ powstania najbardziej post´powych rozwiàzaƒ
technologicznych ostatnich lat w dziedzinie zespo∏ów nap´dowych.
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silników diesla
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Silnik diesel Multijet
oprócz Lancii Ypsilon i Fiata Punto,
zastosowany b´dzie tak˝e w Fiacie Panda i Idei.
Kolejnym krokiem na drodze rozwoju tej technologii b´dzie Multiair.
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Pomys∏ narodzi∏ si´ ju˝ w latach
szeÊçdziesiàtych podczas wielkiego
kryzysu naftowego. Wszystko zacz´∏o
si´ od typowego dla marzycieli westchnienia: „GdybyÊmy tylko mogli...”.
Kilku odwa˝nych in˝ynierów Grupy
Fiat nie obawia∏o si´ marzyç o silnikach die sla z bez po Êred nim wtry skiem paliwa, które nie pociàga∏yby
za sobà wysokich kosztów produkcji
i eksploatacji – i by∏yby porównywalne pod tym wzgl´ dem z sil ni ka mi
benzynowymi.
Ale nie wyprzedzajmy faktów i zajmijmy si´ najpierw narodzinami systemu Common Rail, który stanowi najbardziej rewolucyjny prze∏om technolo gicz ny sys te mów na p´ do wych
ostat nich dzie si´ cio le ci, na rów ni
z powstaniem samego silnika diesla.
Ju˝ sam konstruktor tych˝e silników,
Rudolf Diesel, w 1912 roku zwyk∏ by∏
mawiaç, ˝e wspólny kolektor (common rail), by∏by najlepszym sposobem wtryskiwania paliwa pod ciÊnieniem do cylindrów. By∏by, bo przecie˝
ówczesne mo˝liwoÊci techniczne nie
pozwala∏y na praktycznà realizacj´
takiego pomys∏u. Idàc w Êlad pierw-

szego genialnego wizjonera, jakim
by∏ niewàtpliwie Rudolf Diesel, naukowcy z Politechniki w Zurychu konty nu owa li ba da nia tech nicz ne
nad tym pomys∏em w ciàgu ca∏ego
okresu mi´dzywojennego. I pewnie
pro jekt ten po zo sta∏ by na wie ki
w sferze marzeƒ, gdyby nie in˝ynierowie z Centrum Badawczego Fiata,
którzy wyrwali go ze Êwiata czystych
mrzonek i przenieÊli do Êwiata realne go. Ta ki by∏ po czà tek wiel kie go
prze∏omu, który doprowadzi∏ do powstania dzisiejszego silnika Multijet.
O tym marzeniu, realizowanym z tak
wielkim zaanga˝owaniem, rozmawiamy z Rinaldem Rinolfi, dzisiejszym
sze fem Dzia ∏u Sil ni ków w Cen tro
Ricerche Fiat, który w 2002 zosta∏
laureatem nagrody The Economist
Innovation Award w kategorii Energy
and Enviroment za rozwój technologii
Common Rail. To dzi´ki niemu i jego
ludziom ziÊci∏y si´ dawne marzenia.
Mo˝ na po wie dzieç, ˝e wszy scy za zdroszczà Grupie Fiat patentu na system Multijet, bezskutecznie próbujàc
go naÊladowaç. Dzisiaj – w przeciwieƒstwie do innych marek „to coÊ” majà

– takie modele jak Lancia Ypsilon, Fiat
Punto, a wkrótce tak˝e Panda i Idea.
„Badania rozwojowe w Grupie Fiat
prowadzane by∏y szczególnie intensywnie i doprowadzi∏y do owocnych
rezultatów – mówi Rinolfi. Technologia diesla rozwija∏a si´ tak szybko, ˝e
ju˝ w 1987 ro ku mo˝ li we by ∏o
wypuszczenie na rynek pierwszego

prze ana li zo wa∏ wszel kie mo˝ li we
sposoby przemys∏owej produkcji silnika, korzystajàc z silnego wsparcia
m∏odych in˝ynierów z Centro Ricerche Fiat Oddzia∏u w Bari.
„W 1992 roku – wspomina Rinolfi
– mie li Êmy go to we pro to ty py oraz
opracowanà strategi´ przemys∏owà.
Silnik Unijet by∏ prawie gotowy do wypuszczenia na rynek. Niestety pojawi∏y si´ kolejne trudnoÊci, które zmusi∏y
nas do szukania partnera w przedsi´wzi´ciu. W kwietniu 1994 r. podpisano umow´ o cesji patentu do firmy
Bosch. RównoczeÊnie trwa∏y prace
nad modelem diesla z bezpoÊrednim

Rinaldo Rinolfi – szef Dzia∏u
Silników w Centro Ricerche Fiat

Nie wszystko jednak od razu si´ udawa∏o. Zaistnia∏o niebezpieczeƒstwo,
˝e projekt zostanie porzucony z przyczyn ekonomicznych. Tak si´ jednak
nie sta∏o, bo prac´ nad nim kontynuowa∏o Centro Ricerche Fiat.
W∏aÊnie wtedy na scenie pojawi∏ si´
Rinaldo Rinolfi, który, g∏´boko przekonany o sukcesie przedsi´wzi´cia,

wtryskiem paliwa typu Common Rail
do Alfy 156, który ostatecznie wszed∏
na rynek w 1997 roku – wyprzedzajàc
tak˝e i tym razem Êwiatowà konkurencj´”.
Dopiero rok póêniej inni znani producenci zastosowali podobne rozwiàzania techniczne. Zacz´to je stosowaç
tak˝e w ma∏ych i Êrednich pojazdach
dostawczych Grupy Fiat, która, tradycyjnie ju˝, podj´∏a si´ pionierskiego
zadania zastosowania nowej technologii w Iveco Daily.
„Technologia Unijet – kontynuuje Rinolfi – by∏a zaledwie pierwszym krokiem na drodze rozwoju technologicznego. W Centro Ricerche Fiat pracowaliÊmy ju˝ nad systemem Common
Ra il dru giej ge ne ra cji, bio ràc

pod uwag´ mo˝liwoÊç stworzenia ma∏olitra˝owego silnika diesla, czy, jak
kto woli, najmniejszego na Êwiecie
diesla. Te dwa ostatnie pomys∏y powsta∏y niemal jednoczeÊnie. Ostatecznie w 2000 roku po∏àczono je
w jeden projekt, kiedy to technologi´
Multijet zastosowano w silniku (pojemnoÊç 1200 cm3), który póêniej
wszed∏ do seryjnej produkcji w 2003
roku i obecnie montowany jest w Fiacie Punto i Lancii Ypsilon, a wkrótce
tak˝e w Pandzie i Idei. Mówi∏em o silnikach Common Rail nowej generacji.
Przy ich opracowaniu chodzi∏o przede
wszystkim o wychwycenie i wzmocnienie wszystkich zalet pierwszej wersji, zw∏aszcza osiàgów: rozpi´toÊci
momentu obrotowego przy niskich
obrotach, redukcji ha∏asu, zu˝ycia paliwa oraz emisji tlenku azotu. Uda∏o
nam si´ osiàgnàç wyznaczony cel poprzez zwi´kszenie liczby wtrysków z 2
do 5 w ramach jednego cyklu spalania. Ta zmiana sprawia, ˝e ca∏y system funkcjonowania silnika sta∏ si´
bardziej p∏ynny, ciàg∏y i czysty. Czysty,
oznacza „mniej szkodliwy”. Otó˝ silniki
diesel z systemem Multijet ju˝ dzisiaj
odpowiadajà normom europejskim
Euro 4, które zacznà obowiàzywaç
dopiero w 2005 roku”.
Plany na przysz∏oÊç? „CRF – odpowiada Rinolfi – pracuje nad kolejnym rewolucyjnym rozwiàzaniem technologicznym, które b´dzie spe∏nieniem
od wiecz ne go ma rze nia in ˝y nie rów
motoryzacji. Mowa tu o specjalnym
elektronicznym systemie sterowania
zaworami w celu regulacji emisji powietrza do cylindrów. Projekt ten jest
ju˝ w bardzo zaawansowanej fazie realizacji i b´dzie gotowy w 2008 roku,
pod nazwà Uniair.” A potem? „Potem
b´dzie pewnie Multiair”. A nast´pnie?
„Wszystko zale˝eç b´dzie od marzeƒ
i pytaƒ, jakie stawiaç sobie b´dà przysz∏e pokolenia in˝ynierów” – podsumowuje Rinaldo Rinolfi.

fiat wokó∏ nas LUTY 2004

modelu posiadajàcego silnik z bezpoÊred nim wtry skiem pa li wa. Mo wa
o Fiacie Croma, który cieszy∏ si´ du˝à
popularnoÊcià wÊród klientów i przez
kilka lat uwa˝any by∏ za najbardziej
oszcz´dne auto pod wzgl´dem zu˝ycia paliwa – a jednoczeÊnie bardzo
dynamiczne i zrywne. Niestety, jak
na wspó∏czesne standardy by∏ to jeszcze model zbyt ma∏o elastyczny i nie
zadawala∏ w pe∏ni klientów pod wzgl´dem emocji towarzyszàcych jeêdzie.
Pierw szy suk ces po zwo li∏ jed nak
na roz wi ni´ cie tech no lo gii Uni jet
i wprowadzenie z czasem pierwszego
pokolenia silników Common Rail”.
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Wspó∏praca
coraz

lepsza

W uroczystej atmosferze przedstawiciele
w∏adz spó∏ki Fiat Auto Poland po raz kolejny
podpisali umow´ o wspó∏pracy z Politechnikà
Âlàskà. Swoje podpisy na dokumencie z∏o˝yli
Mario Liberale, Dyrektor Personalny FAP
oraz Wojciech Zieliƒski, Rektor uczelni.
– Porozumienie takie zawierane jest co roku – wyjaÊnia dyrektor
Mario Liberale. – Jego zadaniem jest kontynuowanie oraz rozwijanie dotychczasowej, bardzo dobrej wspó∏pracy mi´dzy naszà firmà, a Politechnikà,
z istnienia której korzyÊci p∏ynà dla obu stron.
W tegorocznym porozumieniu, którego uroczyste podpisanie tym razem
mia∏o miejsce w Zak∏adzie Karoserii w Tychach, uzgodniono – podobnie jak
przed rokiem – g∏ówne kierunki wspó∏dzia∏ania. Do najwa˝niejszych nale˝y
wspó∏praca przy realizacji prac dyplomowych studentów oraz doktoranckich pracowników naukowych uczelni. Obecnie w oÊmiu wydzia∏ach Politechniki Âlàskiej realizowanych jest kilkanaÊcie prac dyplomowych zleconych przez FAP – najwi´cej (trzynaÊcie) na Wydziale Organizacji i Zarzàdzania. Prócz tego, ze wsparciem spó∏ki, na uczelni przygotowywane sà tak˝e
dwie prace doktoranckie. Podczas ich przygotowywania, studenci oraz doktoranci majà mo˝liwoÊç zapoznania si´ w praktyce z funkcjonowaniem
fabryki samochodów i problematykà zwiàzanà z jej zarzàdzaniem. Dzi´ki
temu przyszli in˝ynierowie mogà realizowaç swoje prace w zakresie obejmujàcym aktualne i nowatorskie zagadnienia techniczne oraz mened˝erskie, stanowiàc tym samym dobrze wykszta∏conà i przygotowanà równie˝
praktycznie kadr´, gotowà do podj´cia pracy. Politechnika Âlàska jest
naturalnym zapleczem kadry in˝ynierskiej Êlàskiego przemys∏u, doÊç
powiedzieç, ˝e wÊród in˝ynierów pracujàcych w FAP a˝ 40% stanowià
absolwenci tej w∏aÊnie uczelni.
Istotnym uzupe∏nieniem procesu dydaktycznego sà wizyty grup studentów
w Zak∏adzie Karoserii, podczas których mogà oni posiadanà wiedz´ teoretycz-

nà skonfrontowaç z praktykà przemys∏owà i to w tak nowoczesnym wydaniu, jak ta wyst´pujàca w FAP. W ubieg∏ym roku w zak∏adzie w Tychach zorganizowane zosta∏y cztery, kompleksowo przeprowadzone wycieczki dla studentów i pracowników naukowych
uczelni, podczas których uczestnicy
mieli okazj´ przyjrzeç si´ najnowszym
osiàgni´ciom technicznym w dziedzinie
produkcji samochodów.

– JesteÊmy bardzo zadowoleni z kontynuowania wspó∏pracy z przemys∏em
– mówi∏ Wojciech Zieliƒski, Rektor gliwickiej uczelni. – Mam tu na myÊli
szczególnie te zak∏ady, które znajdujà
si´ na terenie naszego regionu. To w∏aÊnie one by∏y pierwszymi, które spowodowa∏y, ˝e Âlàsk postrzegany dotàd
niemal wy∏àcznie w kategoriach w´gla
i stali, sta∏ si´ z czasem miejscem postrzeganym tak˝e jako kolebka przemy-

s∏u samochodowego. Prekursorem
w tym wzgl´dzie by∏ oczywiÊcie Fiat. My
zresztà wspó∏pracujemy z Fiatem nie
tylko w Polsce – mamy bardzo dobre
kontakty z OÊrodkiem Badawczym Fiata w Orbassano – tam w∏aÊnie nasi
studenci sà tak˝e zapraszani, tam wykonujà prace dyplomowe, a dyplomanci pracujà na sta˝ach.
– Nasza spó∏ka równie˝ zyskuje na odnawianej co roku wspó∏pracy – przyznaje Mario Liberale. – Studenci robià
u nas prace dyplomowe, a oglàdajàc
zak∏ad nabierajà doÊwiadczenia, wiedzà w jakim kierunku powinni rozwijaç
swoje umiej´tnoÊci.
Dzi´ki temu, kiedy pojawia si´ mo˝liwoÊç zaproponowania im pracy, nie sà
to ju˝ ludzie o przygotowaniu wy∏àcznie
teoretycznym. Prócz tego, nieustannie

wymieniamy z pracownikami naukowymi doÊwiadczenia, konsultujemy z nimi
nowe propozycje, dzi´ki czemu uda∏o
nam si´ ju˝ wypracowaç kilka rozwiàzaƒ w zakresie stosowanej technologii.
Zwieƒczeniem uroczystoÊci podpisania
porozumienia, by∏o zwiedzanie Jednostek Produkcyjnych Fiat Auto Poland
w Tychach oraz prezentacja procesu
wytwórczego i linii monta˝owej Samochodu Roku 2004 – Fiata Panda. Zdaniem Wojciecha Zieliƒskiego, fabryka
poczyni∏a znaczàce post´py od czasu
poprzedniej wizyty przedstawicieli grona profesorskiego uczelni, która mia∏a
miejsce przed dwoma laty. – Sama linia technologiczna Pandy to moim
zdaniem du˝e osiàgni´cie – podkreÊla
Rektor Zieliƒski. – Uderza czystoÊç,
spokojna, a jednoczeÊnie bardzo wydajna praca – i nie ma wàtpliwoÊci, i˝
jest to zwiàzane z bardzo dobrà organizacjà oraz ogromnym doÊwiadczeniem
Fiata Auto Poland.
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Mario Liberale i Wojciech
Zieliƒski podpisujà umow´
i wymieniajà uÊciski d∏oni
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Byç

w Polsce,
jak u

siebie

Sà w ró˝nym wieku, pochodzà z ró˝nych
krajów, mówià ró˝nymi j´zykami,
chocia˝ oczywiÊcie Êwietnie w∏adajà tak˝e
angielskim. ¸àczy ich jeszcze jedno
– wszyscy pracujà w p∏ockiej CNH.

Zarzàdzanie przedsi´biorstwem w ramach grupy kapita∏owej wymaga ujednolicenia procedur w ca∏ym koncernie. Jednym ze sposobów integracji Polski z organizacjà europejskà jest zatrudnienie osób znajàcych
zasady dzia∏ania innych firm na Êwiecie. „WybraliÊmy w∏aÊnie t´ drog´
i efekty sà ju˝ wymierne – mówi Pawe∏ Tomaszewski, odpowiedzialny
za rozwój i organizacj´ w p∏ockiej CNH. – Potrafimy ksi´gowaç i w systemie polskim i stosowanym w koncernie, obs∏ugiwaç i sprzedawaç maszyny wyprodukowane w Polsce i na Êwiecie. Potrafimy wreszcie koordynowaç transport z ca∏ego Êwiata i to zarówno produktów nam dostarczanym, jak i naszych wyrobów. Naszych pracowników
mo˝na te˝ spotkaç za granicà, chocia˝ bardziej
w charakterze osób zdobywajàcych wiedz´”.
Dyrektor finansowy CNH i jednoczeÊnie cz∏onek
zarzàdu Luciano Boccardi, ma za sobà d∏ugoletnie doÊwiadczenie finansowe w ró˝nych spó∏kach
Grupy Fiat. „Do Polski przyjecha∏em w 1999 r.
i trzeba przyznaç, ˝e szybko si´ tutaj odnalaz∏em.
Mo˝e dlatego, ˝e w p∏ockiej CNH, pomimo klasycz nej struk tu ry Fia tow skiej, w któ rej us∏u gi
Luciano Boccardi

zosta∏y stercjalizowane, obok nas
nadal pracujà osoby z Gesco, czy
Bussines Solutions. To wp∏ywa na
integracj´ i rodzinnà atmosfer´. Poza tym dobrze rozumiem si´ z Polakami, u których doceniam poziom
zawodowy. Majà powa˝ne podejÊcie
do pracy.
Pro ble mów nie spra wia mi tak ˝e
˝ycie codzienne w tym kraju i chocia˝ nie mówi´ po polsku, nie mam
pro ble mów z po ro zu mie niem si´.
W sklepie, jak wi´kszoÊç moich roda ków, w ra zie cze go skutecznie
pos∏uguj´ si´ r´kami.
To, co mnie w Polsce ciàgle zachwyca to ogrom zieleni i lasów. Jest tak˝e wiele pi´knych miast, np. Kraków, czy Gdaƒsk, które warto zoba-

gielskim, ja z polskim, który troch´
rozumiem, ale powiedzieç czegoÊ
bym si´ nie odwa˝y∏.
Wol ny czas sp´ dzam naj cz´ Êciej
w Warszawie, a to miasto nie ró˝ni
si´ od innych miast europejskich, sà
nawet puby, prowadzone przez rodowitych Irlandczyków. Czyli jest tak,
jak w domu.
W Polsce mog´ nawet chodziç do
ki na, bo u was nie ma dub bin gu
tyl ko sà na pi sy. Jed nym s∏o wem
moje ˝ycie w Anglii wyglàda∏oby tak
sa mo. Je dy na ró˝ ni ca to mo ˝e
kuchnia, polska bardzo ró˝ni si´ od
angielskiej, ale to nie znaczy, ˝e mi
nie smakuje. Bardzo lubi´ pierogi
z barszczem czerwonym. No i oczywiÊcie golonk´”.
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Arch. CNH Polska

czyç. Poza tym nie dostrzegam ró˝- gà posprzeda˝nà w krajach nadba∏nic mi´dzy tym krajem a Zachodem. tyckich. „Mieszkam w Polsce od roZw∏aszcza w du˝ych miastach widz´ ku, ale poza Wielkà Brytanià pracuj´
ju˝ zachodni styl ˝ycia.
ju˝ od 10 lat, jestem wi´c przyzwyÂwiat si´ zglobalizowa∏ i dzi´ki tele- czajony do pracy w Êrodowisku, któwi zji sa te li tar nej mo g´ oglà daç re nie jest moim domem.
mecze Juventusu (jestem zapalo- Jak postrzegam Polaków? Potraficie
nym kibicem tej dru˝yny) i na bie˝à- pra co waç w gru pie, co w in nych
co s∏u chaç wia do mo Êci z W∏och. krajach trudno wyegzekwowaç. To
Dla te go czu j´ si´ jak
jest wasz du ˝y plus,
w domu”.
bo to pomaga utworzyç zespó∏. OtwartoÊç
Anglik Adrian Lovegrove
jest kolejnà pozytyw– After Sales Manager,
nà ce chà Po la ków.
przy je cha∏ do Pol ski
Po wa˝ nym pro ble z fran cu skiej fi lii Ca se.
mem jest porozumieKilka lat sp´dzi∏ w Rosji,
wa nie si´ ze wspó∏ dlatego CNH, pod jego
pra cow ni ka mi – oni
kierownictwem, zajmuje
majà problemy z ansi´ obecnie tak˝e obs∏uAdrian Lovegrove
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Logistics Manager
Wer ner Bal lieu
pochodzi z Belgii,
w której znajduje
si´ g∏ówny zak∏ad
produkcji kombajnów. Stamtàd równie˝ CNH w P∏ocku
Werner Ballieu
przej´∏a produkcj´
kombajnów TC. „W obszarze mojego
zainteresowania jest logistyka i kontakty z zagranicà oraz klientami. Najwi´kszym problemem by∏a zmiana dotychczas istniejàcego systemu, ale
przecie˝ dostosowanie do nowej rzeczywistoÊci zawsze generuje problemy. W Polsce proces ten nie przebiega∏ zresztà boleÊnie. Polscy pracownicy chcàc si´ uczyç nowych rzeczy, podejmujà si´ nowych zadaƒ. Na poczàtku mieliÊmy oczywiÊcie k∏opoty j´- W∏och Giandomenico Fioretti jest
zykowe, ale teraz ju˝ widz´ u moich in˝ynierem w Fiat Gra. De, brytyjskiej
pracowników znacznà popraw´ w po- spó∏ce Grupy Fiat, której misjà jest
s∏ugiwaniu si´ angielskim. Mój polski tworzenie Mi´dzynarodowej Kadry Kiejest jednak nadal bardzo s∏aby – np. rowniczej poprzez szkolenia i sta˝e zakiedyÊ w kiosku poprosi∏em o Gazet´ graniczne. „Pobyt w Polsce jest moim
Wyborowà. W ogóle pierwszy raz w ˝y- pierwszym doÊwiadczeniem zagraniczciu zdarzy∏o mi si´ coÊ takiego, ˝e nym, ale mi´dzynarodowe Êrodowisko
przyjecha∏em do kraju, którego j´zyka pracy nie jest mi obce, mia∏em okazj´
nie zna∏em ani w zàb”.
wspó∏pracowaç wczeÊniej np. z PriceWer ner Bal lieu jest w Pol sce od waterhouseCoopers w Rzymie. W poldwóch lat. „Naj bar dziej za chwy ca skim CNH spotka∏em si´ z przyjaznà
mnie tutaj natura i przestrzeƒ. Belgia atmosferà. Prze∏o˝eni stworzyli mi dojest ma∏ym krajem, niczym wielkie skona∏e warunki do prezentacji umiemiasto. Nie mamy takich miejsc jak j´tnoÊci, powierzajàc mi odpowiedzialMazury, czy góry. Odpowiada mi tak˝e noÊç za realizacj´ zadaƒ, ja zaÊ uczyklimat. Niesamowite jest to, ˝e w Pol- ni∏em wszystko, by ich nie rozczarosce pory roku tak ró˝nià si´ od siebie. waç: w efekcie zakres mojej odpowieJest prawdziwa wiosna, lato, jesieƒ dzialnoÊci szybko uleg∏ poszerzeniu.
i zima. W Belgii jest bardziej
Obecnie zajmuj´
monotonnie. Brakuje mi jednak
si´ pro jek tem
kuchni belgijskiej, jest troch´
zwiàzanym z Supinna, na pewno l˝ejsza od polply Chain, w który
skiej, mniej t∏u sta i wi´ cej
zaanga˝owa∏em
w niej ryb. Ale polubi∏em polski
si´ do tego stop˝urek, bigos, czy barszcz czernia, ˝e ju˝ te raz
wony, ale ich przygotowaniem
jest mi przykro, i˝
zajmuje si´ moja ˝ona, która
w maju b´d´ mujest Polkà”.
Giandomenico Fioretti sia∏ opu Êciç t´

firm´ i przejÊç do Iveco Italia. Wspó∏praca z kolegami by∏a dla mnie pozytyw nym do Êwiad cze niem. Po prze brni´ciu przez ró˝nice fazy poczàtkowej
zrodzi∏y si´ uk∏ady przyjacielskie, które
pozytywnie oddzia∏ujà równie˝ na wyniki zawodowe. Z prywatnego punktu widzenia mój przyjazd do P∏ocka nie by∏
przyjemnym wydarzeniem i to z dwóch
powodów: bariery j´zykowej oraz wyjàtkowo mroênej zesz∏orocznej zimy.
Cz´sto wspominam pierwszy wieczór
w hotelu, kiedy, nie b´dàc w stanie
porozumieç si´ z kelnerem, zamówi∏em danie o najd∏u˝szym opisie. I faktycz nie uda ∏o si´, po tra wa by ∏a
wy Êmie ni ta. Ale do Êwiad cze nie to

sprawi∏o, ˝e postanowi∏em uczyç si´
pol skie go. Prak ty ku j´ go za rów no
w biurze jak i w ˝yciu prywatnym, nie
obawiajàc si´ rozbawionych min rozmówców wywo∏anych moim przej´zyczeniem. W ten sposób pozyska∏em
równie˝ przyjació∏ w osobach instruktora gry w tenisa, fryzjerki i niezliczonych taksówkarzy. Problem mrozu natomiast, rozwiàza∏em ubierajàc si´
„na cebulk´”. W minionym roku mia∏em okazj´ zwiedziç mnóstwo cudownych miejsc i poznaç magiczne klimaty polskiej ziemi, która wcià˝ dostarcza mi wielu g∏´bokich wzruszeƒ. MyÊl´, i˝ mog´ powiedzieç, ˝e Polska
sta∏a si´ mojà drugà ojczyznà”.

wyst´puje chocia˝by ma∏a wàtpliwoÊç,
˝e móg∏ bym za da nia nie wy ko naç,
po prostu mi si´ go nie powierza.
Prywatnie roczny pobyt w Polsce wykorzysta∏em na zwiedzenie kraju. By∏em
w wielu miejscach. Odwiedzi∏em te˝
inne zak∏ady Fiata, np. Bielsko i Tychy.
Podró˝uj´ z kolegà, z którym wynajmujemy mieszkanie. Si∏à rzeczy razem
sp´dzamy wolny czas. P∏ock jest troch´ dziwnym miastem – inny latem
i zimà. Latem jest szeroka oferta, du˝o
rozrywek, imprez plenerowych, mnóstwo ludzi na ulicach – mo˝na mile
sp´dziç czas. Zimà P∏ock jest wymar∏ym mia stem. Mo˝ na wpaÊç tu taj
w depresj´. Okropna jest tak˝e w∏oska

czy w Anglii trudno znaleêç dziewczyny,
posiadajàce tak tradycyjne podejÊcie
np. do rodziny. Tam myÊli si´ o karierze i pracy”.
Oprócz przedstawionych osób w p∏ockiej CNH pracuje jeszcze kilku obcokrajowców: dyrektor personelu, Stefano
Marzoli, z którym wywiad zamieszczony
by∏ w poprzednim wydaniu gazety oraz
pochodzàcy z Austrii dyrektor handlowy, Andreas Klauser, z którym w najbli˝szym czasie porozmawiamy o polityce handlowej CNH. W ramach Fiat
Gra.De, w dziale handlowym pracuje
jeszcze Argentyƒczyk Luciano Paletto,
by∏ jednak nieobecny w dniu, w którym
odwiedziliÊmy zak∏ad w P∏ocku.
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Ema nu ele An ge li ni
kuchnia w Polsce, polska
jest w Polsce od roku.
mi na to miast sma ku je,
Pracuje w dziale analiz
zw∏aszcza pierogi i zupy.
tak ˝e w ra mach Fiat
Jeszcze do niedawna miaGra. De. „Zanim przy∏em w An glii na rze czo nà
je cha ∏em do Pol ski,
i chcàc pozostaç jej wierpó∏tora roku pracowanym, nie myÊla∏em o po∏em w An glii. W jed znaniu nowych osób, choç
Emanuele Angelini
nym i dru gim kra ju
w Polsce nie jest to ∏atwe.
szybko si´ odnalaz∏em. I tam i tutaj Mam 31 lat i dziewczyny w moim wiezawsze mog´ liczyç na pomoc. Cho- ku sà ju˝ m´˝atkami. Pozostajà wi´c
cia˝ w Anglii traktowano mnie bardziej tylko 20 i 22-latki, a to zazwyczaj stujako pracownika, a w Polsce bardziej dentki, które nie sà jednak niezale˝ne
jako sta˝yst´. W Anglii po prostu zle- finansowo, nie mogà wi´c sobie pocano nam zadania, z ca∏ym ryzykiem, zwoliç na sp´dzenie czasu poza P∏ocjakie ponosi∏a osoba powierzajàca ta- kiem. Tak wi´c do koƒca mojej pracy
kà odpowiedzialnoÊç. W Polsce wydaje w tym zak∏adzie, raczej nie zdà˝´ posi´, ˝e ludzie majà bardzo konserwa- znaç tutaj ˝ony. Troch´ szkoda, bo Poltywne podejÊcie do pracy. Tutaj jeÊli ki sà takie autentyczne. We W∏oszech
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Z Sadi
do

Europy
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firma

WejÊcie Polski w struktury Unii Europejskiej
spowoduje szereg zmian w handlu
mi´dzynarodowym, tak˝e w przepisach
celnych. Firmy takie, jak Sadi Polska
czekajà nowe wyzwania.
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Sadi Polska rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç
w lipcu 2000 roku. WczeÊniej, na rzecz
spó∏ek Grupy Fiat us∏ugi te Êwiadczy∏
istniejàcy w strukturach Fiata Polska
dzia∏, w którym pracowa∏y 22 osoby. Za∏o˝ycielem i 100% udzia∏owcem spó∏ki
jest Sadi Italia SpA, która Êwiadczy
us∏ugi równie˝ dla Fiat Auto SpA. Poczàtkowo miejscem dzia∏alnoÊci Sadi
Polska by∏ wy∏àcznie obszar Bielska i Tychów. Na prze∏omie wrzeÊnia i paêdziernika 2000 r. firma podpisa∏a umow´
równie˝ z firmami grupy Magneti Marelli
– wówczas utworzony zosta∏ trzeci punkt
odpraw celnych w Sosnowcu. Przed
koƒcem 2002 r. stan osobowy za∏ogi
powi´kszy∏ si´ w firmie dwukrotnie.
Obecnie Sadi Polska zatrudnia 49 osób.
Obs∏ug´ celnà Sadi prowadzi∏a poczàtkowo dla 7 firm, teraz wachlarz jej
klientów rozrós∏ si´ znacznie – do 93.
A gdyby wziàç pod uwag´ tak˝e kontrahen tów, dla któ rych Êwiad czo ne sà
us∏ugi w zakresie udzielania wewnàtrzunijnych gwarancji tranzytowych liczba ta
wzrasta do 190.
– Bardzo wa˝nym momentem dla naszej firmy by∏o podpisanie w VII 2001

ro ku umo wy z CNH Bi zon
Poza tym, Sadi Polska zajw zakresie przej´cia obs∏ugi
muje si´ nie tylko zg∏oszecelnej – mówi Stanis∏aw ¸uniami celnymi – zakres jej
siƒski, Pe∏nomocnik Prezesa
us∏ug obejmuje tak˝e proZarzàdu Spó∏ki Sadi Polska.
wadzenie post´powaƒ ad– Wtedy te˝ uruchomiliÊmy
ministracyjno-celnych jak
czwar ty punkt od praw,
równie˝ opracowywanie poStanis∏aw ¸usiƒski
w P∏ocku. W chwili, gdy rozdatkowych rejestrów dotypoczynaliÊmy dzia∏alnoÊç, 87% naszych czàce obrotu mi´dzynarodowego.
us∏ug ÊwiadczyliÊmy na rzecz Fiata – – Nasi klienci to g∏ównie Êrednie firmy
na koniec 2003 roku udzia∏ ten nie – mówi Ma∏gorzata Wizner, samodzielny
przekracza 34%.
prac. d/s celnych. – Sà to albo dostawTo oznacza, ˝e firma Sadi Polska aktyw- cy Fia ta al bo fir my wspó∏ pra cu jà ce
nie poszukuje nowych klientów i stale z przemys∏em motoryzacyjnym. Prócz
pozyskuje nowych kontrahentów na ryn- tego, nasza oferta zyska∏a zaufanie np.
ku. Jest jednà z niewielu agencji cel- Indukty i Bezalinu w Bielsku-Bia∏ej,
nych, która nie wyst´puje na otwartych Mapei w Gliwicach czy Levi’s Poland
punktach odpraw – ka˝dy z punktów, w P∏ocku i kolejnych 100 firm.
które ma w swojej dyspozycji, to miej- Przed spó∏kà stojà teraz nowe zadania,
sca uznane do stosowania procedur wynikajàce z wejÊcia Polski w struktury
uproszczonych. Dzi´ki temu odprawy Unii Europejskiej. W lipcu 2003 roku
odbywajà si´ szybko i bez bezpoÊred- Sadi Polska podj´∏a starania o uruchoniego udzia∏u funkcjonariusza celnego. mienie czwartego miejsca odpraw celUzyskanie takiej zgody jest warunkowa- nych w S∏awkowie – przy linii kolejowej
ne przez kilka wymogów – firma musi prowadzàcej na wschód (szerokie tory
spe∏niç okreÊlone warunki finansowe, rosyjskie). Po 1 maja Polska stanie si´
ale i uzyskaç zaufanie wystarczajàce unijnym krajem oÊciennym dla rynków
do prowadzenia administracji celnej. wschodnich, dlatego wkrótce powstanie
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nie – bioràc pod uwag´ obectam Mi´dzynarodowy Ternie ob s∏u gi wa nych klien minal Prze∏adunkowy, który
tów, 80% z nich po cho dzi
ob s∏u gi waç b´dzie fir my
z rynków wschodnich (w
z krajów unijnych. Pierwsze
tym z Azji Ârodkowej, Chin
przygotowania spó∏ka rozpoi Korei). Sadi Polska chce
cz´∏a ju˝ w listopadzie 2003
wy ko rzy staç po ja wia jà cà
roku – podpisane zosta∏y konMa∏gorzata Wizner
si´ szans´ dla znalezienia
trakty z dwoma firmami w zakolejnych kontrahentów.
kresie doradztwa oraz z firmà informa– Mimo to, rok 2004 b´dzie dla nas za- tycznà, która opracowaç ma nowy syspewne bardzo trudny – podkreÊla Stani- tem informatyczny spe∏niajàcy wymagas∏aw ¸usiƒski. – WejÊcie do Unii Euro- nia statystyki wewnàtrzwspólnotowej.
pejskiej spowoduje liberalizacj´ handlu Struktura przychodów Sadi wkrótce si´
i obrotu towarowego, a zatem zg∏osze- zmieni – operacja wewnàtrzunijnej rejenia celne, które teraz funkcjonujà, prze- stracji wymaga koncentracji na dokustanà istnieç. Na tym obszarze nie b´- mentacji handlowej i uzyskiwaniu w∏adzie ju˝ importu i eksportu, a dostawa Êciwych dokumentów spedycyjno-transi nabycie wewnàtrzwspólnotowe. Przy- portowych bez koniecznoÊci ka˝dorazogotowujemy si´ do Êwiadczenia us∏ug wego opracowywania druków celnych,
z tym zwiàzanych – a wi´c do wystawia- a w zwiàzku z tym planowane sà reduknia dokumentów: Statystyki mi´dzyna- cje kosztów, jakie ponoszà obecnie nasi
rodowej INTRASTAT oraz Rejestracji do- kontrahenci.
kumentów handlowych w deklaracjach Dlatego te˝ Sadi Polska rozpocz´∏a
podatkowych. To dwa zupe∏nie nowe w po∏owie ubieg∏ego roku nowà dzia∏aldokumenty, które obecnie nie sà znane noÊç, w której rozwoju pok∏ada du˝e
podmiotom polskim.
nadzieje. Chodzi o organizacj´ spedycji
WejÊcie Polski do Unii Europejskiej to transportu – ju˝ w 2003 roku, w ogólnej
dla Sadi Polska naprawd´ du˝e wyzwa- fakturacji spó∏ki, us∏ugi te stanowi-

∏y 20% ob ro tów.
Us∏ugi spedycyjne
Êwiadczone sà dla
firm zu pe∏ nie no wych, na wet spo za tej grupy, które
agencja obs∏uguje
pod kàtem celnym.
Wojciech Szopa
RównoczeÊnie Sadi
Polska przygotowuje si´ do Êwiadczenia
us∏ug ma ga zy no wych i dys try bu cji
– obec nie po sia da dwa ma ga zy ny
o ∏àcznej powierzchni 3500 m2 (jeden
w Bielsku-Bia∏ej, drugi w S∏awkowie).
– Nie mamy w∏asnej floty transportowej,
ale korzystamy z bazy oko∏o 20-25
przewoêników – mówi Wojciech Szopa
spec. d/s logistyki w Sadi. – NajproÊciej
mówiàc chodzi o w∏aÊciwe i kompleksowe przygotowanie spedycji towarów
– a zatem ustalenie jego iloÊci, wagi,
gabarytów, wyznaczenie odpowiedniego
samochodu itp. Do tego dochodzi tak˝e
zbieranie i przekazywanie informacji
– które przejÊcia graniczne sà dost´pne,
ja kie wy ma ga ne op∏a ty, do któ re go
urz´du celnego kierowaç. Potrzebny jest
sta∏y nadzór nad kierowcà i pilotowanie
transportu, a w razie wystàpienia problemów w czasie jazdy, pomoc w ich
rozwiàzaniu. Naszym atutem jest znajomoÊç rynku i kontakty z zagranicà (np.
we W∏oszech), a przede wszystkim wysoka jakoÊç us∏ug.
Jakie cele stawia przed Sadi Polska
Stanis∏aw ¸usiƒski? – Chcia∏bym utrzymaç t´ iloÊç klientów, którà mamy w tej
chwili – przyznaje. Otwarcie naszego
kraju na rynki europejskie mo˝e spowodowaç wzrost zainteresowania naszym
rynkiem przez nowych inwestorów zagranicznych, a dla nas jako spó∏ki to
nowe kontrakty spedycyjno – statystyczne, ale równie˝ nie mo˝na zapominaç,
˝e Polska jako kraj tranzytowy stanowi
doskona∏à baz´ logistycznà do rozwoju
wymiany gospodarczej z rynkami europy
Êrodkowej i wschodniej – i tam pok∏adamy swoje nadzieje.
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Emanuela Chiappero

danie specjalne
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Mali

tyrani

Chcà lody, ale tylko o smaku orzechowym.
Tenisówki, ale takie jak ma kole˝anka.
P∏aczà, jeÊli nie dostanà pi´tnastej ju˝
lalki Barbie. KapryÊne, nigdy nie chcà k∏aÊç
si´ spaç i odrabiaç lekcji. I jeÊli po pi´ciu
godzinach spróbujesz oderwaç je
od komputera, to ci zagro˝à. Mali tyrani?
Nic podobnego, to dzieci chciane i kochane,
mo˝e nawet za bardzo.
Rodzice uczynili z nich istot´ w∏asnego ˝ycia i dla nich rezygnujà
z w∏asnch potrzeb. Rezultat – dziecko chce wi´cej i gotowe jest na wszystko,
aby tylko dostaç to, czego pragnie: p∏acze, odmawia jedzenia, choruje.
Zaniepokojeni rodzice nie potrafià zrozumieç gdzie pope∏nili b∏àd.
Jedno jest równie˝ pewne: bycie dzieckiem jest dziÊ bardzo wyczerpujàce:
to szko∏a, kursy j´zykowe, to dodatkowe zaj´cia pozalekcyjne. A jeÊli nie
wytrzymujà narzuconego rytmu, mo˝emy je nafaszerowaç tabletkami.
Dla wielu dzieci ∏obuziarstwo jest jak powo∏anie: upragnieni, zaplanowani,
superkochani i chronieni przed frustracjami, okazujà si´ ma∏ymi tyranami.
Narzucajà swoje regu∏y gry w rodzinie, chcà wszystkiego i to natychmiast.
Biada temu, kto si´ im sprzeciwi. A rodzice? Poddajà si´ poczuciu winy i niespe∏nienia, zadr´czajàc si´ pytaniem „gdzie pope∏niliÊmy b∏àd?”
Przeczytali wszystkie mo˝liwe publikacje na temat psychologii dzieciƒstwa,
sposobów dialogu z w∏asnymi dzieçmi i przepisy na mo˝e nie tyle doskona∏e, co poprawne rodzicielstwo. Wiedzà, ˝e muszà zdobyç u dzieci autorytet,
nie popadajàc jednak w despotyzm. Trzeba byç stanowczym, ale równie˝
elastycznym. Umieç narzuciç regu∏y, postawiç stanowcze „nie” dla dobra
dziecka, ale czasem przymknàç oko. Nale˝y troskliwie zaspakajaç podstawowe potrzeby dziecka bez spe∏niania jednak ka˝dej jego zachcianki, gdy˝
w przeciwnym razie co robi pociecha? Nudzi si´, denerwuje i staje si´ bardziej nieznoÊna ni˝ kiedykolwiek. W jaki jednak sposób wprowadziç w ˝ycie
takà równowag´? To tak, jakby ca∏y czas stàpaç po napi´tej linie.

Wobec nieuchronnych potkni´ç, czy
to w jednà stron´, czy w drugà, niektórzy pocieszajà si´ twierdzàc, ˝e
w gruncie rzeczy stary Freud mia∏
racj´. Wed∏ug niego bycie rodzicem
to najtrudniejszy zawód Êwiata: b∏´dów uniknàç si´ nie da. O ile kiedyÊ
pope∏nia∏o si´ je z powodu zbytniej
pewnoÊci, dziÊ spowodowane sà
ogromnà niepewnoÊcià. Cz´sto
bowiem majàc wàtpliwoÊci, wstrzymujemy si´ od zaj´cia stanowiska
w danej sprawie, co nasze dzieci
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s∏ym: wolnego czasu. W wieku szeÊciu lat dzieci idà do szko∏y na 8 godzin, muszà uczyç si´ angielskiego,
gry na instrumencie muzycznym
i uprawiaç sport. To za wiele. Tak˝e
one potrzebujà spokoju, w∏asnej
przestrzeni ˝yciowej, aby móc przeczytaç sobie ksià˝k´, pooglàdaç telewizj´ czy pobyç w samotnoÊci. Niekiedy dzieci wykorzystywane sà przez
rodziców do spe∏nienia ich ambicji:
osiàgnàç doskona∏oÊç w jeêdzie
na nartach, p∏ywaniu, taƒcu czy in-

nych dyscyplinach. Sà bezustannie
prowokowane przez ojców, matki,
nauczycieli i trenerów. Muszà za
wszelkà cen´ byç na pierwszym miejscu. Od ma∏ego przesiàkajà ideà
konkurencyjnoÊci”.
Niekiedy jednak rodzice bezwiednie stajà si´ ulegli. Kiedy nale˝y
biç na alarm?
„Wspó∏czeÊni rodzice majà ogromnà
trudnoÊç w narzuceniu regu∏, bàdê limitów swoim dzieciom i stawieniu
czo∏a wynikajàcym z tego konfliktom.
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odbierajà jako oboj´tnoÊç wobec
problemu – brak uczuç, który dla
dziecka jest nie do zniesienia. Dziecko staje si´ wtedy nieznoÊne, by
w ten sposób wysondowaç, jaka jest
granica wytrzyma∏oÊci rodziców.
Zagadnienia te postara si´ wyjaÊniç
Aleksandra Simonetto psychoterapeutka, która od dwudziestu lat zajmuje si´ dzieçmi i ich problemami.
Czego brakuje dzisiejszym dzieciom,
które z pozoru posiadajà wszystko?
„Brakuje tego, czego brakuje doro-
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MNIEJ OBOWIÑZKÓW
WI¢CEJ ZABAWY
Ile czasu rodzice powinni poÊwi´caç
dziecku? Przynajmniej pó∏torej godziny
dziennie – uwa˝ajà Berry Brazelton,
wyk∏adowca pediatrii na Harvardzie
i Stanley Greenspan, specjalista psychiatrii dzieci´cej we wspólnie wydanej ksià˝ce „Potrzeby dzieci”. Lecz
uwaga – nie nale˝y liczyç czasu, który
sp´dzamy biegajàc z wózkiem na zakupy. „Do szeÊciu lat maluch potrzebuje co najmniej czterech dwudziestominutowych kontaktów z mamà lub
tatà, podczas których rodzice pozostajà do ca∏kowitej jego dyspozycji w zabawie” – sugerujà eksperci, którzy
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Satiz Poland
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Jeszcze do niedawna doros∏ych wspiera∏y sztywne zasady wychowawcze,
wed∏ug których z ojcem si´ nie dyskutowa∏o. Teraz ojcowie stali si´ tatusiami. W tej zmianie nazewnictwa zmieni∏
si´ ca∏y Êwiat. Autorytet, który kiedyÊ
upraszcza∏ ˝ycie, bàdê niekiedy rujnowa∏, teraz przerodzi∏ si´ w demokratyczny re˝im. Bycie demokratycznym

bardzo sugestywnie nazwali ten czas
„czasem na pod∏odze”. Jest to czas,
kiedy dos∏ownie schodzimy do poziomu dziecka i bawimy si´ z nim. Jest
te˝ czas pomocniczy, kiedy rodzice
opiekujà si´ dzieckiem w sposób
mniej bezpoÊredni, na przyk∏ad kiedy
odrabia lekcje. Ile godzin? Rodzice,
którzy pracujà powinni byç do dyspozycji dziecka co najmniej dwie trzecie
godzin wieczornych od 18 do 21.
TENIS OWSZEM,
ALE BEZ PRZESADY
Kurs rysunku? Bezwzgl´dnie. Tenis
– oczywiÊcie, przynajmniej dziecko
nie b´dzie siedzia∏o przed telewizo-

rem. I tak w koƒcu rozk∏ad dnia
dziecka wyglàda jak terminarz mened˝era. Przewo˝one jak przesy∏ka
z jednego kursu na drugi, kiedy znajdzie czas, aby przyswoiç sobie nabyte doÊwiadczenia?
Wed∏ug ekspertów dziecko potrzebuje czasu, aby przekszta∏ciç wiedz´
zdobytà w pewnoÊç siebie. Aby przyswoiç sobie nowe doÊwiadczenia,
musi powtarzaç, zmieniaç, próbowaç
i ponawiaç jakàÊ strategi´. Nam wydawaç si´ to mo˝e stratà czasu, lecz
dla dziecka jest to bardzo wa˝ne.
A zatem ˝adnych kursów? Nie przesadzajmy. Najwa˝niejsze, aby nie
robiç wielu rzeczy na raz. Wystarczy
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Grazia Neri

rodzicem jest o wiele trudniejsze
od bycia tyranem. W tym pierwszym
przypadku nale˝y bowiem zachowaç
autorytet przewodnika, dozowaç polecenia i wyjaÊnienia. W praktyce oznacza to, ˝e nie mo˝e si´ przyjàç ani postawy despotycznej, ani kumplowskiej. Nale˝y przestrzegaç sztywnej
regu∏y ˝ycia i negocjowaç regu∏y
wspó∏˝ycia”.
Czy ten problem dotyczy tylko
jedynaków?
„Nie jest powiedziane. To styl
wychowawczy rodziców, który
czyni ró˝nic´, niezale˝nie
od iloÊci dzieci”.
Jakiego rodzaju wychowania nale˝y uczyç?

„Wielu rodziców pad∏o ofiarà teorii wychowawczej, która uwa˝a dzieci
za ma∏ych doros∏ych. Wed∏ug niej
dzieci powinny mieç wolnoÊç wyra˝ania w∏asnego ja, nie powinno si´ t∏umiç ich osobowoÊci, ani do niczego
przymuszaç. Efekt: zbytnia pob∏a˝liwoÊç doprowadzona do granic dopuszczalnoÊci. Lecz jeÊli dzieci nie nauczà si´ od poczàtku akceptowaç klasycznego „nie”, nie b´dà w stanie stawiç czo∏a niedogodnoÊciom ˝ycia.
Trzeba umieç obdarzyç nasze dzieci
inteligentnà mi∏oÊcià. Niekiedy w trosce o to, aby dziecku nie zabrak∏o niczego, zapominamy o rzeczach prostych i banalnych. Jak w∏aÊnie dialog:
trzeba rozmawiaç o wszystkim, aby si´

PRZYJACIELE SZKO¸Ñ ˚YCIA
Ile wolnego czasu potrzebuje dziecko? Kiedy
maluchy wracajà ze szko∏y potrzebujà wyjÊç i pobawiç si´ przez co najmniej godzin´, mówià amerykaƒscy pediatrzy. ˚ycie w grupie to umiej´tnoÊç,
której nale˝y si´ nauczyç. Aby umieç si´ poruszaç
w Êwiecie konkurencyjnoÊci, dzieci muszà sp´dzaç
wiele godzin razem. Pozbawieni takiej mo˝liwoÊci,
b´dà w przysz∏oÊci stronà pokrzywdzonà w relacjach
z doros∏ymi.
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poÊwieciç si´ jednej dyscyplinie w tygodniu lub dwóm, jeÊli
dopo∏udniowe zaj´cia w szkole nie sà zbyt obcià˝ajàce.
Sport i ruch w zdrowym wymiarze czasu sà zapewne
bardzo wa˝ne, gdy˝ dziecko, które leniuchuje, du˝o
je, mo˝e staç si´ oty∏e, co stanie si´ kolejnym
powa˝nym problemem.
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lepiej poznaç. Dziecko nie roÊnie wychowane tylko przez rodziców, ale tak˝e przez dziadków i nauczycieli. Wa˝ne
jest, aby z pokorà umieç porównywaç
si´ z innymi, aby rozumieç i umieç si´
zmieniç”.
Jak mo˝na nagle powiedzieç „nie”
rozpieszczonemu dziecku?
„DoroÊli cz´sto mylà zachcianki z potrzebami. M∏odzi ludzie przyzwyczajani
do otrzymywania wszystkiego bez wysi∏ku, nie potrafià ju˝ marzyç i mieç
pragnienia, które stanà si´ celem
do osiàgni´cia. Musimy pogodziç si´

z rzeczywistoÊcià: s∏owo „nie” boli.
Na ka˝dy proces edukacyjny sk∏adajà
si´ regu∏y i zakazy. To nieprzyjemne,
ale nie mo˝emy uchyliç si´ od naszego obowiàzku. Wa˝ne jest, aby s∏owo
„nie” by∏o budujàce, a nie podyktowane chwilowà z∏oÊcià. Kiedy dziecko
jest ma∏e, potrzebne jest stanowcze
„nie” bez wielu wyjaÊnieƒ, których
i tak nie zrozumie”.
Czy uda si´ naprawiç sytuacj´,
gdy rodzice byli bardzo pob∏a˝liwi?
„Dzieci sà dzieçmi. Nawet kiedy majà 12 czy 15 lat ich osobowoÊç nie
jest jeszcze ca∏kowicie ukszta∏towana.
OczywiÊcie wszystko mo˝e si´ wydawaç trudniejsze, gdy˝ nie sà przyzwyczajeni do dyscypliny. Jest jednak
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CZYTAå I PISAå BEZ POÂPIECHU
Na nauk´ czytania i pisania jest czas. Dzisiejsze dzieci poddane sà o wiele liczniejszym bodêcom, ni˝ dzieci sprzed pi´çdziesi´ciu lat i teoretycznie mog∏yby nauczyç si´ czytaç ju˝
w wieku trzech lat. Lecz w tym wieku dziecko potrzebuje zabawy, a nie koncentracji nad ksià˝kà. Cena jakà dziecko p∏aci
za wymuszonà nauk´ jest niezwykle wysoka. Za wczeÊnie przymuszone,
nauczy si´ czytaç tylko po to, aby zrobiç mamie przyjemnoÊç, lecz póêniej
b´dzie nienawidzi∏o szko∏y.

48

PROZAC W TECZCE
Dziecko jest nieznoÊne? Oto pigu∏ka na ugrzecznienie. Jest smutne? Oto
baby Prozac. Taka sytuacja ma miejsce w Ameryce, gdzie najs∏awniejszy
na Êwiecie Êrodek antydepresyjny, zosta∏ wprowadzony do u˝ytku pediatrycznego. Tam nasze „˝ywe srebra” mogà zostaç uspokojone tabletkami. We W∏oszech Instytut Pediatrii wypowiedzia∏ si´ pozytywnie odnoÊnie wykorzystania Prozacu dla dzieci powy˝ej oÊmiu lat, lecz

pewna korzyÊç: z nastolatkiem mo˝na porozmawiaç racjonalnie, wyjaÊniç
powody zakazu. Gdy wkroczy w okres
m∏odzieƒczy, jest ju˝ za póêno na interwencj´, gdy˝ charakter jest ju˝
ukszta∏towany”.
Czy dobrze jest niekiedy odwo∏aç
si´ do tradycyjnego klapsa?
„JeÊli rodzice sà zrównowa˝eni, to dlaczego nie.
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EKRAN JAKO NIA¡KA
TV i komputer? W pierwszych trzech latach ˝ycia dzieci nie powinny siedzieç przed telewizorem d∏u˝ej ani˝eli pó∏ godziny
dziennie. W póêniejszym wieku dopuszczalna jest godzinka telewizji lub komputera, lecz w obecnoÊci rodziców. DziÊ bowiem za du˝o jest przemocy w telewizji, która mog∏aby staç
si´ wzorcem do naÊladowania. Ponadto pozostawione same
przed ekranem baby sitter, dzieci nie sà w stanie odró˝niç rzeczywistoÊci od wyobraêni. Z∏ota zasada? Nigdy nie pozwalaç
im przesiadywaç do póêna przed telewizorem. Na drugi dzieƒ
b´dà nerwowe i Êpiàce.

pod Êcis∏à kontrolà neuropsychiatry i neurologa dzieci´cego. W mi´dzyczasie
szereg polemik wywo∏a∏a stosowana w Ameryce tabletka o nazwie Ritalin. Co
dok∏adnie leczy? ADHL – skrót oznaczajàcy „syndrom niedoboru uwagi i hiperaktywnoÊci”. Symptomy: dziecko nie usiedzi ani chwili, nie koncentruje si´
nad tym co robi, przerywa rozmow´ innych, niekiedy jest agresywne.
To jedna z najcz´stszych patologii w okresie rozwoju dziecka i cz´sto nie jest diagnozowana na czas.
Zaburzenia te dotykajà szeÊciokrotnie cz´Êciej ch∏opców ani˝eli
dziewczynki i odnoszà si´ do 3% dzieci w wieku szkolnym. Mowa
o dzieciach nadpobudliwych, które majà trudnoÊci z koncentracjà i du˝e
problemy w nauce. Ritalin pomaga w uspokojeniu i podj´ciu – jeÊli konieczne – psychoterapii. Lek ten przepisaç mo˝e tylko doÊwiadczony psychiatra,
gdy˝ istnieje du˝e ryzyko spowodowane ewentualnym jego nadu˝yciem.
Jedno jest pewne, problem istnieje i nale˝y mu stawiç czo∏a. We W∏oszech
istnieje nawet strona internetowa http://www.aifa.it/descrizione.htm, która
powsta∏a, aby pomóc rodzicom.
A zatem z∏e samopoczucie dotkn´∏o tak˝e zaczarowany ogród dzieciƒstwa.
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To fizyczny kontakt, który przerywa natychmiast
danà sytuacj´. Bez dyskusji i zb´dnych s∏ów. Jasne musi byç, ˝e klaps a nie bicie – potrzebny jest
jako remedium na pewne zachowanie, a nie jako
sposób na wy∏adowanie naszej z∏oÊci”.
Kiedy potrzebny jest psycholog?
„Niektóre nieprawid∏owoÊci zachowania ujawniajà si´
ju˝ w najm∏odszych latach. Sygna∏em jest zawsze przewaga jakiejÊ tendencji: czy to niepokój i fizyczne symptomy problemów psychologicznych prowadzàce do bezsennoÊci, czy te˝ nadmiar spokoju i zbytnie pos∏uszeƒstwo.
Nale˝y tak˝e zwróciç uwag´ na sygna∏y, które docierajà z zewnàtrz: od rodziny, nauczycieli czy przyjació∏. Ich pomoc jest
bardzo wa˝na w wy∏onieniu problemu.
Nauczyciele wychowania fizycznego mogà zauwa˝yç pewne
sygna∏y najwczeÊniej, gdy˝ cz´sto dziecko wyra˝a swojà frustracj´
w sposób fizyczny: na przyk∏ad poprzez niezr´cznoÊç w çwiczeniach
fizycznych”.
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Tekst i zdj´cia: Andrzej Lisowski

podró˝e

Twarze

Walencji

Nie jest tak kosmopolityczna jak
Barcelona i nie tak pe∏na turystów jak
Grenada. Ma w sobie jednak du˝y ∏adu nek ener gii, ema nu je bo ga tym
˝yciem kulturalnym i nocnym, na ka˝dym kroku czuje si´ tutaj histori´.
Za ∏o ˝o na praw do po dob nie przez
greckich kolonistów prze˝y∏a póêniej
panowanie m.in. Rzymian, Wizygotów i Arabów. Wolna od 1238 roku
za sprawà króla Aragonii Jakuba I
Zdobywcy mia∏a najwi´kszy rozkwit
w wieku XIV i XV.
Warto zag∏´biç si´ w staromiejskie
uliczki, odnaleêç m.in. wpisanà na list´ Âwiatowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO gotyckà Gie∏d´ Jedwabiu
(La Lonja), zwiedziç wype∏niony ceramikà z ca∏ej Hiszpanii i prezentujàcy
kameralnà kolekcj´ XVIII-wiecznych

po wo zów, ba ro ko wy Pa ∏ac Mar ki za de Dos Aguas. Nie zapominajàc
o Muzeum Katedralnym, gdzie mo˝na zobaczyç m.in. legendarny Santo
Caliz – kielich ze z∏ota i agatu uto˝samiany z tym, do którego Józef zebra∏
krew wyp∏ywajàcà z przebitego boku
Jezusa. Ale mo˝na te˝ podziwiaç znakomite przyk∏ady architektury modernistycznej. Walencja to nie sama historia. W pejza˝u miasta mocno bowiem dominuje niezwyk∏y futurystyczny kom pleks, któ ry w cià gu 3 lat
swojego istnienia przyciàgnà∏ ju˝ 9
milionów turystów!
Wszystko zacz´∏o si´ prawie 50 lat
te mu zmia nà bie gu prze ci na jà cej
miasto rzeki Turia. Z czasem, w dawnym korycie rzeki utworzono wielokilometrowy trakt spacerowy, posadzono drzewa, powsta∏y Êcie˝ki rowerowe, postawiono ogromny posàg Guliwera. W 1987 roku na tym zielonym
trakcie – pachnàcym kwiatami, wype∏nionym ptasim Êpiewem – pojawi∏
si´ fantazyjny, przeszklony niczym
oran˝eria, Pa∏ac Muzyki, w którym
do dziÊ mo˝ na po s∏u chaç do brej
NiegdyÊ cieÊle obchodzili dzieƒ swojego
patrona – Êw. Józefa
rytualnym spaleniem
zb´dnych zapasów
drewna. 18 marca,
w przeddzieƒ jego
Êwi´ta, wrzucano

klasycznej i jazzowej muzyki. Du˝o
dalej otwarto trzy lata temu jeszcze
bardziej niezwyk∏y, futurystyczny kompleks architektoniczny, nasuwajàcy
skojarzenia z osadà z kosmosu. To
najwi´kszy teren wystawowy Hiszpanii. Rozlokowane na powierzchni 42
tys. m2. Miasto Sztuki i Nauki. Sama
ekspozycja zajmuje 26 tysi´cy m2,
a dope∏niajàce architektur´ za∏o˝enie
wodne 13.500 m2. Do budowy zu˝yto m.in. 58 tysi´cy m3 cementu i 4
tysiàce szklanych paneli. Mo˝na tutaj
oglàdaç najwi´kszà na Êwiecie wystaw´ poÊwieconà cz∏owiekowi. Ka˝dy widz mo˝e uczestniczyç w wielu
niezwyk∏ych naukowych eksperymentach. Albo odwiedziç planetarium czy

w ognisko udekorowane
pochodnie. W 1883 roku
ceremoni´ przeniesiono
na 19 marca. Z czasem
z resztek rewna i papieru
zacz´to robiç kuk∏y,
które gin´∏y w p∏omieniach. By∏o w tym coÊ

oczyszczajàcego,
symbolicznie odp´dzano
tak˝e z∏e moce.
Najstarsza grafika
(z ilustrowanego
kalendarza) dokumentujàca to Êwi´to
pochodzi z 1860 roku.

kino Imax, przybli˝ajàce filmami m.in.
˝ycie biosfery.
Od po czàç, zre lak so waç si´ mo˝ na w sàsiednim kompleksie Muzeum
Oceanograficznego, które zajmuje 11
tys. m2 powierzchni a otaczajàce je
ogrody 13.300 m2 Kompleks wykorzystuje a˝ 42 miliony litrów morskiej
wody czyli tyle ile potrzeba do nape∏nienia 15 olimpijskich basenów. Samo delfinarium – jedno z najwi´kszych na Êwiecie, z trybunà na 2210
widzów i niezwyk∏ymi spektaklami
z udzia∏em delfinów – liczy 5 basenów, a najwi´kszy z nich ma 10,5
metra g∏´bokoÊci i mieÊci 23 miliony
litrów wody. W Muzeum Oceanograficznym mo˝na poznaç ˝ycie wszystJu˝ wtedy w∏adze zacz´∏y
proponowaç tematy
na nast´pny rok.
W 1887 roku odby∏ si´
pierwszy konkurs
na najlepsza figur´,
a od 1927 roztaczajà
nad nià opiek´ w∏adze

kich mórz i oceanów. Mo˝na spacerowaç w przezroczystym tunelu i obserwowaç z bliska – tak˝e nad g∏owà
– ró˝ne okazy rekinów. Mo˝na te˝
zjeÊç obiad czy wypiç kaw´ w podwod nej re stau ra cji, wo kó∏ któ rej
p∏ywajà ∏awice kolorowych ryb...
W Walencji koniecznie trzeba tak˝e
odwiedziç muzeum poÊwiecone las
fallas (w miejscowym dialekcie oznacza to „pochodni´”) – jednej z najbardziej spektakularnych hiszpaƒskich fiest. Gromadzi ono ocala∏e
od ognia figury (lub ich miniatury),
po jed nej z ka˝ de go ro ku, któ re
powstajà z okazji fiesty ku czci Êw.
Józefa (12-19 marca). Wielkim fina∏em te go Êwi´ ta jest spa le nie

turystyczne Walencji.
W 1929 roku pojawi∏ si´
pierwszy plakat promujàcy
konkurs, a od 1932 roku
dzia∏a specjalny komitet
organizacyjny fiesty.
Od zawsze stosowano
∏atwopalne materia∏y:

drewno i papier. Z czasem
twarze figur tworzono
nawet z wosku. Potem
wÊród materia∏ów znalaz∏y
si´ tak˝e m.in. szklane
w∏ókna i poliester. Tematy
mia∏y zarówno spo∏eczny
charakter (np. los

hiszpaƒskich emerytów),
jak i artystyczny, filmowy
(np. „Zwariowana Akademia
Policyjna”) czy nawet
wyzywajàco – erotyczny
(ulubionym tematem
przed kilku laty by∏ np. Bill
Clinton i Monika Levinsky).
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Najwi´ksze w Europie Oceanarium, Miasto Nauki i Sztuki – Walencja

na oczach ty si´ cy go Êci z ca ∏e go
Êwiata (i telewidzów) ogromnych figur – karykatur, przedmiotu pracy
i wysi∏ku wielu ludzi. W godzin´ miasto „puszcza z dymem” 20 milionów
dolarów!
Aby poczuç Walencj´ trzeba tak˝e
ulec jej ˝yciu kulinarnemu. Warto
spróbowaç tutejszej paelli (np. sma˝one na specjalnej patelni: mi´so
królika i kurczaka, z dodatkiem fasoli
szparagowej i zwyk∏ej, pomidora, ry˝u, mielonej papryki, szafranu i soli).
Al bo hor char ty – orzeê wia jà ce go
i wzmacniajàcego napoju z migda∏ów
ziemnych, wody i cukru. Mo˝na te˝
poszukaç jakiegoÊ baru serwujàcego
egzotyczne drinki. Polecam moje odkrycie – bar „Naturalia”, w bliskim
sàsiedztwie serca miasta – Placu La
Reina, przy Del Mar 12, gdzie oferowanych jest 80 autorskich drinków
przygotowanych na bazie tylko i wy∏àcznie naturalnych soków z owoców
mango, bananów, ananasów, kiwi,
brzoskwiƒ i pomaraƒczy...
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lepiej

Nokia po raz kolejny
re wo lu cjo ni zu je ry nek
te le fo nii ko mór ko wej.
Model 6600 jest przeznaczo ny dla biz nes me nów,
którzy muszà szybko i niezawod nie ∏à czyç si´ ze Êwia tem. Majà wi´c do wyboru cyfrowy zoom i kamer´ do nagraƒ
video (pliki video mo˝na dowolnie nagrywaç i przesy∏aç dalej).
W standardzie dost´pne jest
tak˝e szybkie po∏àczenie z internetem.
Rozk∏ad klawiatury mo˝na dostoso wy waç do in dywidualnych potrzeb. Do st´p ne
ak ce so ria to s∏u chawki bezprzewodowe, bezprzewodowy zestaw samochodo wy, prze glà dar ka
zdj´ç i pió ro cy fro we.
W Eu ro pie do st´p ne sà
dwa kolory – ró˝owy i szary.

Laboratorium Dr Ireny Eris dba
o swoje klientki, co niejednokrotnie
udo wod ni ∏o. W zi mo wym okre sie
przygotowa∏o dla paƒ balsam uj´drniajàco – piel´gnacyjny do ust z serii For te In er. Ch∏o dy to z∏y
i nie bez piecz ny okres
dla naszych ust, dlatego przyda im si´ dodatkowa ochrona. Balsam ma regenerowaç
i nawil˝aç spierzchni´tà skór´. W jego sk∏ad
wchodzà mi´dzy innymi

Wydawnictwo Pascal
wyda∏o w∏aÊnie nowà
seri´ przewodników dla
mi∏oÊników turystyki.
„Narty i snowboard”,
„Przewodnik dla
rowerzystów – okolice
Górnego Âlàska”

echinacea, filtry UV, lukrecja oraz
witaminy B i E. Przeznaczony jest
wy∏àcznie dla kobiet powy˝ej 25 roku ˝ycia. Kosztuje ok. 29 z∏.

i „Z dzieckiem
po Êwiecie” to oferta
nawet dla najbardziej
wymagajàcych.
Drobiazgowo omówiono
trasy wycieczek,
a w przypadku
„Nart i snowboardu”,

szlaki zjazdowe
i wyciàgi.
Pascal wychodzi
naprzeciw fanom
aktywnego wypoczynku
i udowadnia,
˝e podró˝owanie
z niemowlakiem

lub w zaawansowanej
cià˝y mo˝e byç zupe∏nie
bezpieczne.

Przewodniki
opracowano tak˝e
z pe∏nà dba∏oÊcià
o szczegó∏y, podajàc
wszelkie informacje,
które potrzebne sà
potencjalnemu
„w∏óczykijowi”.
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Ro dzi my Ze lmer
wpro wa dzi∏ w∏a Ênie
do sprzeda˝y dwa nowe modele odkurzaczy: Orion Max 2500
i Meteor 2 400.
JakoÊcià dorównujà
naj lep szych pro duk tom
zachodnich koncernów.
Ma∏e, por´czne i ∏atwe
w obs∏udze urzàdzenia
wyposa˝ono w mnóstwo
udogodnieƒ takich jak: regulacja
si∏y ssania, mo˝liwoÊç u˝ycia elektroszczotki, schowek na akcesoria,
zwijacz przewodu, a dodatkowo ma
wskaênik przepe∏nienia worka.
Orion jest dost´pny
w kolorach bordo, niebieskim, i ciemnej zieleni,
Me te or w ko lo rach
czer wo nym, nie bieskim, fioletowym i zielonym.

Col ga te Sim ply Whi te to do mo wy
sposób na skuteczne wybielanie z´bów.
˚elu u˝ywa si´ przez minimum dwa tygodnie, co daje efekt o trzy
tony jaÊniejszego szkliwa.
Po porannym i wieczornym szczot ko wa niu na k∏ada si´ preparat, który
pozostaje zupe∏nie niewidoczny. Efekt utrzymuje
si´ przez szeÊç miesi´cy.
Stomatolodzy zapewnia jà, ˝e u˝y wanie Colgate
Sim ply Whi te
jest zu pe∏ nie nie szko dli we
dla na sze go uz´ bie nia. Ak tyw ny tlen
neutralizuje przebarwienia, nie uszkadza jàc struk tu ry z´ ba. P´ dze lek jest
specjalnie skonstruowany dla wygody
u˝ywajà ce go, dla naj lepsze go efek tu
nale˝y po aplikacji wstrzymaç si´ od jedzenia i picia przez 15 minut.
Ther mal Spa to ga ma pro duk tów
do oczyszczania skóry, zgodna z najnowszymi trendami we wspó∏czesnej
kosmetyce. Ma s∏u˝yç oczyszczaniu
skóry i ukojeniu zmys∏ów, stàd te˝
ciekawa i dopracowana kompozycja zapachowa. ˚ele w za∏o˝eniu majà dzia∏anie myjàce
i nawil˝ajàce. Nie wysuszajà
skó ry, wr´cz prze ciw nie,
chronià jà przed utratà wilgo ci. Kà piel z ze sta wem
Thermal Spa to prawdziwy
seans relaksacyjny, który daje wy tchnie nie po ci´˝ kim
dniu w pracy.
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Z dala od

zgie∏ku ˝ycia
„Kroniki portowe” to jeden z najg∏oÊniejszych filmów ostatnich lat.
Ko lej ne fan ta stycz ne ro le Ke vi na Spacey’a i Julianne Moore. G∏ówny bohater na oczach widza dojrzewa
i odnajduje sens ˝ycia, a pomaga
mu w tym pokrzywdzona przez los
kobieta z niepe∏nosprawnym dzieckiem. „Kroniki” mówià o bogactwie
naj prost szych, a nie do ce nia nych
wartoÊci. Ciep∏o, przyjaêƒ, wi´zy rodzinne, nabierajà w filmie nowego
zna cze nia. Po czwar ka zmie nia si´
w motyla, ale nie sta∏o by si´ to bez

udzia∏u ˝yczliwych osób. Jednym s∏owem, warto oderwaç si´ na chwil´
od zgie∏ku ˝ycia i poznaç histori´ ludzi, którzy liczà na odrobin´ szcz´Êcia i zas∏u˝enie je odnajdujà.

„Hero”, czyli „balet z mieczami”, jest
kolejnym filmem godnym polecenia.
Sceny walki doprowadzone zosta∏y tu
do maestrii. Obraz re˝ysera Zhang
Yimou nie jest jednak jedynie pustym
i efektownym spektaklem. Si´ga on
po motyw wielokrotnie ju˝ wykorzystywany w historii kina – problem w∏adzy.
Akcja toczy si´ na trzy wieki przed
Chrystusem. OpowieÊç tyczy si´ monarchy, który pragnie za wszelkà cen´
zjednoczyç swe królestwo. Symboliczna walka intelektu z si∏à fizycznà toczy
si´ przy udziale g∏ównego bohatera
zwanego Bezimiennym. „Hero” jednoczy w sobie màdroÊç i pi´kno. Jednym s∏owem – film i màdry i ∏adny.
„Terminator 2. Dzieƒ sàdu” warto
zaaplikowaç sobie coÊ, co nie wymaga
skomplikowanych operacji myÊlowych.
Arnold Schwartzenegger zosta∏ nie-

PREMIERY
„Mi´dzy s∏owami”. Jeden z najbardziej b∏yskotliwych obrazów roku.
Starzejàcy si´ aktor i znudzona ˝ona spotykajà si´ w Tokio, a jest to
poczàtek niesamowitej przyjaêni.
Re˝.: Sofia Coppoloa, wyst.: Bill
Murray, Scarlett Johansson.

dawno gubernatorem Kalifornii, dlatego rola podobna jak w „Terminatorze”
mo˝e si´ nie powtórzyç. W ramach
programu QDVD, opracowanego przez
Vi sion, uka za ∏a si´ w∏a Ênie dru ga
cz´Êç cyklu – „Terminator 2. Dzieƒ sàdu”. Dobre efekty specjalne i Êwietne
kreacje Schwartzeneggera oraz Lindy
Hamilton, po latach ciàgle jeszcze dostarczajà emocji. By∏ to film niezwykle
nowatorski, jak na ówczesne czasy,
ale nadal stanowi atrakcyjnà alternatyw´ na sp´dzenie wieczoru.

„21 gramów”. Skomplikowane losy
trójki bohaterów ∏àczà si´ ze sobà
w me ta fi zycz ne zwiàz ki. Ty tu ∏o we 21 gramów to ró˝nica w wadze
po mi´ dzy cia ∏em za ˝y cia i po
Êmierci. Film dosta∏ kilka nagród
na festiwalu w Wenecji. Re˝.: Alejandro Gonzalez Inarritu, wyst.: Se-

an Penn, Benicio Del Toro.
„Okna”. Kobieta ma dziwny zwyczaj. Codziennie o tej samej porze
staje w oknie, zapala papierosa
i obserwuje okna swojego sàsiada.
Pewnego dnia ich losy splatajà si´.
Re˝.: Ferzan Ozpetek, wys.: Giovanna Mezzogiorno, Massimo Girotti.

Beata Pawlikowska to filigranowa
kobieta o wielkiej sile woli i wielkiej
de ter mi na cji. Zna my jà przede
wszystkim z cyklu audycji radiowych
„Âwiat wed∏ug blondynki”. Co par´
miesi´cy ta niezwyk∏a osoba porzuca wygody wielkiego miasta i udaje
si´ na kolejnà wypraw´. Nie straszne jej ani insekty (cz´sto jadowite),
ani brak przyzwoitych warunków sanitarnych. Ksià˝ka o kolejnych przygodach Blondynki wysz∏a nak∏adem
National Geographic, i co warte zaznaczenia, jest to pierwsza pozycja
polskiego autorstwa, jaka ukaza∏a
si´ w tym renomowanym wydawnictwie. Tekstowi towarzyszà zabawne
ilu stra cje i fan ta stycz ne zdj´ cia
(oczy wi Êcie au tor stwa Paw li kow skiej). Blon dyn ka po ka zu je nam
Ameryk´ Po∏udniowà takà, jakà ona
jest – brutalnà i biednà, ale niezwykle pi´knà i bezbronnà wobec korupcji i degradacji Êrodowiska naturalnego.
Beata Pawlikowska:
Blondynka Êpiewa w Ukulajali.
Wydawnictwo National
Geographic. Warszawa 2003.
Bia∏oszewski to jedna z najbardziej zagadkowych postaci
na szej li te ra tu ry. Wiel bi ciel
kwiatów i mocnej herbaty, sta∏
si´ natchnieniem dla polskich
(i nie tylko) poetów. Jego ˝ycie
by∏o równie ciekawe jak jego
twórczoÊç, a te dwie rzeczy

Au to rzy to nie zwy kle bar w na i me dial na pa ra. Po cho dzà cy
z Trójmiasta projektanci mody, zakochani w ekologii i wschodniej filozofii
˝ycia, postanowili zebraç w zwartà
form´ swoje przepisy. Do tej pory
okazj´ do spróbowania ich wegetariaƒ skich po traw mie li wy ∏àcz nie
przyjaciele domu i klienci prowadzonej przez nich niegdyÊ restauracji.
Ksià˝ ka jest
przede wszyst kim zbiorem receptur na rozma ite da nia

nieustannie
si´ przeplata∏y. Paƒstwowy
In sty tut Wy dawniczy od lat wydaje seri´
poÊwi´conà Mironowi Bia∏oszew skie mu, znaj du jà si´
w niej zarówno utwory proza-

bezmi´sne, ale i rodzajem przewodnika duchowego – ka˝demu przepisowi towarzyszà maksymy przybli˝ajàce do osiàgni´cia harmonii duszy
i cia∏a. W zasadzie ka˝dy mo˝e znaleêç tam coÊ dla siebie – zaprzysi´gli wegetarianie, ale i zwykli „zjadacze”, którzy od czasu do czasu czujà
si´ znu˝eni ekspansjà mi´sa w codziennym jad∏ospisie. Wi´kszoÊç to
po tra wy pro ste do przy rzà dze nia,
a dodatkowà zaletà ksià˝ki jest jej
strona estetyczna – to niemal bibliofilskie wydanie.
Jola S∏oma, Miros∏aw Trybulak:
Nakarmiç dusz´. Wydawnictwo
Czerwony S∏oƒ. Gdaƒsk 2003.

torskie, jak i wiersze. Kto
raz zainteresuje si´ uprawianà przez niego literaturà, zawsze b´dzie jej wielbicielem. Miron jest bowiem poetà bliskim cz∏owiekowi, jego
wiersze sà pe∏ne potocznego
j´zyka, humoru i codziennoÊci

podniesionej do rangi czegoÊ
nie zwy k∏e go. War to za czàç
od prozy, ale „Wiersze”, które
w∏aÊnie si´ ukaza∏y to tak˝e
lektura dla ka˝dego. Mnóstwo
w nich szarego ˝ycia.
Miron Bia∏oszewski: Wiersze.
PIW. Warszawa 2003.
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Wyprawy, wiersze
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Kino

bez biletów
Stojàc w sklepie przed Êcianà telewizorów, wie˝, g∏oÊników, odnosimy wra˝enie, ˝e wszystkie grajà tak
samo. I nie chodzi tu o to, ˝e przeci´tny klient nie jest w stanie wy∏owiç ró˝nic, ale o to, ˝e najcz´Êciej
nie wie, jakie sà punkty odniesienia.
Wystarczy jednak przestrzegaç kilku
regu∏, ˝eby kupiç to, czego si´ szuka, a nie to, co chce nam wcisnàç
sprzedawca.
Po pierw sze na le ˝y od po wie dzieç
sobie na pytanie: „czego naprawd´
szu kam?” Ki no do mo we mo˝ na
bowiem skompletowaç na kilka sposobów. Najprostszym zestawem jest
od bior nik te le wi zyj ny oraz od twa rzacz DVD. Przy wyborze urzàdzenia
elektronicznego nie mo˝emy si´ kierowaç jego wyglàdem. Regu∏à jest,
˝e im lepsze (czytaj – dro˝sze) urzàdzenie, tym mniej atrakcyjnie wyglàda. Nie zwra ca my wi´c uwa gi
na mnogoÊç napisów, Êwiate∏ek itp.,
bo nie one majà bezpoÊredni wp∏yw
na obraz i dêwi´k.
Najtaƒsze urzàdzenia tego typu produ ko wa ne sà nie mal wy ∏àcz nie
Jak wybraç odtwarzacz?
Odtwarzacz DVD powinien
spe∏niaç kilka
podstawowych wymogów:
mieç wyjÊcia wizyjne
w formatach S-Video
(okràg∏e gniazdo, podobne
do tego, jakie kiedyÊ by∏y

w Chinach, poniewa˝ wielkie koncerny, takie jak: Sony, Panasonic,
Pio ne er czy Phi lips, tam w∏a Ênie
majà swoje fabryki.
Je˝eli jedynym kryterium jest cena,
to nie ma w∏aÊciwie konkurencji dla
marketów, poniewa˝ mo˝na w nich
kupiç urzàdzenia za 400-500 z∏otych. War to jed nak prze zna czyç
na ten cel nieco wi´cej pieni´dzy.
War to po szu kaç ja kiejÊ pro mo cji
na starsze modele znanych firm, albo – najlepiej – zajrzeç do specjalistycz ne go skle pu, w któ rym jest
wi´k szy wy bór, spo koj nie usiàÊç
i oglàdnàç fragment filmu lub pos∏uchaç muzyki.
Dru gim stop niem wta jem ni cze nia
jest rozbudowa systemu o amplituner i g∏o Êni ki. Ma jàc DVD mo˝ na poprzestaç na wzmacniaczu stereofonicznym, nawet starej Unitrze
czy Diorze. Trzeba tylko ustawiç g∏oÊniki po bokach telewizora w dok∏ad nie ta kiej sa mej od le g∏o Êci
od nie go i od s∏u cha cza. Efek ty
przestrzenne mogà byç wówczas symu lo wa ne przez DVD, w któ rych

w ka˝dym urzàdzeniu
elektronicznym) oraz
Euroz∏àcze (pod∏u˝ne
gniazdo z wieloma punktami
styku). Najlepszà jakoÊç
obrazu gwarantuje to
ostatnie, pod warunkiem,
˝e zakupiliÊmy kabel,

znaj dzie my „wir tu al ne” de ko de ry
(„udajàce”, ˝e kolumn jest wi´cej
ni˝ w rze czy wi sto Êci), jak Vir tu al
Do lby, Spa tia li zer itp. Wy star czy

w którym wszystkie jego
elementy sà pod∏àczone
(prosimy o EURO z „pe∏nym
okablowaniem”). Po drugie
– dobrze, je˝eli nap´d
odtwarzacza pracuje cicho.
Im cichszy nap´d, tym
lepiej. Mo˝na wi´c zabraç ze

sobà jakàÊ p∏yt´ i po prostu
pos∏uchaç, jak pracuje. Jest
to zresztà g∏ówna bolàczka
dalekowschodnich marek.
Warto równie˝ pilotem
zdalnego sterowania
sprawdziç, czy dobrze
operuje si´ przyciskami.

Niektóre odtwarzacze
posiadajà tak nieergonomiczne sterowniki, ˝e
b´dziemy mieli k∏opot
z ich u˝ytkowaniem.
Jak rozmieÊciç g∏oÊniki?
Je˝eli zdecydowaliÊmy si´
na pe∏ne kino domowe, to

czyç. Do 99% mieszkaƒ wystarczy
amplituner, który odtworzy dêwi´k
w for ma cie 5.1. Owo ozna cze nie
cyfrowe mówi, ˝e mo˝emy pod∏àczyç dwie ko lum ny g∏ów ne (jak
w stereo), kolumn´ centralnà, dwie
ko lum ny sur ro und (umiesz czo ne
za s∏u cha czem) oraz sub wo ofer
– g∏o Ênik z w∏a snym wzmac nia czem, który przetwarza tylko wybuchy, silniki itp. Obecnie lansuje si´
kilka innych rozwiàzaƒ, z wi´kszà
ilo Êcià g∏o Êni ków (ozna czo ne 6.1
lub 7.1), jednak ma∏o komu si´ to
przyda. Âcie˝ki dêwi´kowe filmów
kodowane sà w specjalny sposób.
Obecnie dwa z nich sà najpopularniejsze – Dolby Digital oraz nieco
lep szy – DTS. Ce ny de ko de rów
od ich wynalezienia spad∏y jednak
tak bar dzo, ˝e w∏a Êci wie ka˝ de
urzà dze nie po sia da oby dwie te
mo˝liwoÊci.
Kie dy za ku pi my am pli tu ner oraz
kom plet ko lumn, na le ˝y je od po wiednio rozmieÊciç. Pami´tajmy, ˝e
je ˝e li nie b´ dzie my si´ trzy ma li
podstawowych wymo gów w tym
wzgl´dzie, to zmarnu je my znacz nà
cz´Êç po ten cjal nych mo˝ li wo Êci.

bezwzgl´dnie nale˝y:
– kolumny przednie, je˝eli sà
to ma∏e g∏oÊniczki, umieÊciç
na wysokoÊci ekranu
telewizora, w równej
od niego odleg∏oÊci;
– g∏oÊnik centralny umieÊciç
tu˝ nad (na) lub tu˝

Je ˝eli nie ma my miejsca na pi´ç
g∏o Êni ków, to naj le piej po zo staç
przy odtwarzaczu i wzmacniaczu stereofonicznym z dwoma kolumnami.
Je˝eli poprawnie rozmieÊcimy kolumny, to wystarczy jeszcze ustawiç
wszystkie parametry w amplitunerze
(skalibrowaç go) i mo˝na wreszcie
zasiàÊç do oglàdania.
Je˝eli nie mamy jednak g∏owy do
techniki, to warto odwiedziç specjalistyczny salon. Je˝eli w nim w∏aÊnie
do ko na my za ku pu, to na pew no
uzy ska my pod sta wo we wska zów ki
i porady.
To jednak dopiero poczàtek drogi
do „home theater”. Prawdziwa zaba wa za czy na si´ bo wiem, je ˝e li
za ka˝dy element p∏acimy po 10-20
tysi´cy z∏otych.
Ale to ju˝ zupe∏nie inna historia...

pod telewizorem, na jego
osi (wa˝ne, poniewa˝ kana∏
ten przetwarza dialogi);
– kolumny tylne (surround)
umieÊciç albo za s∏uchaczami, kierujàc je na g∏ow´
siedzàcego poÊrodku,
albo po bokach kanapy,

zawieszone ok. 1,5 m.
nad ziemià i skierowane
nieco w dó∏;
– subwoofer (g∏oÊnik
ze wzmacniaczem) mo˝e
byç dowolnie umieszczony
nale˝y tylko unikaç
kàtów pokoju.

fiat wokó∏ nas LUTY 2004

w∏àczyç funkcj´ oznaczonà najcz´Êciej jako „surround” i za pomocà
dwóch g∏o Êni ków otrzy ma my ca∏ kiem sa tys fak cjo nu jà ce wra ˝e nia
przestrzenne. Kiedy to zrobimy, nawet bio ràc pod uwa g´ u∏om noÊç
wzmacniacza i kolumn, efekt przejdzie nasze oczekiwania.
Do pie ro w tym mo men cie mo˝ na za czàç mó wiç o „ki nie do mo wym”. Jego podstawà i sercem jest
bowiem amplituner kina domowego. Wybór jest tak du˝y, jak odtwarzaczy DVD. Przy zakupach nie nale˝y si´ sugerowaç ani podawanà
mocà (najcz´Êciej naciàganà), ani
liczbà kolumn, które mo˝na pod∏à-
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54
54

150
150

6,0
6,0

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1108
1108

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

22.491
24.750

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

PANDA

ACTUAL
ACTIVE
DYNAMIC
ACTUAL VAN (4 miejscowy)

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
SEICENTO

ACTUAL
ACTIVE

3-drzwiowy
3-drzwiowy

187.143.2
187.243.2

• 009 - ABS z∏ 1.890 • 025 - Klimatyzacja z∏ 3.150 • 028 - Elektr. podnoÊnik szyb z∏ 405 • 030 - Przyciemniane szyby aterm. z∏ 270 • 082 - Przyst. pod radio z∏ 135 • 097 - Lampy p. mgielne z∏
450 • 108 - Felgi alum. z∏ 1.125 •112 - Wpomaganie elektryczne kierownicy z∏ 1.440 • 174 - Szyby boczne odchyl. z∏ 180 • 195 - Siedz. tylne dzielone z∏ 360 • 197 - Fartuchy p. b∏otne kó∏ tyln. z∏
45 • 210 - Lakier metaliz. z∏ 923 • 213 - Autoalarm z∏ 900 • 228 - Elektr. blokada drzwi z∏ 315 • 313 - Autoradio z∏ 1.170 • 380 - Dach otwierany r´cznie z∏ 882 • 399 - Dach otwierany elektr.
- d∏ugi z∏ 1.890 • 431 - Ko∏a ze stopu + opony poszerzone z∏ 1.305 • 457- Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 450 •500 - Poduszka powietrzna kierowcy z∏ 810 • 502 - Poduszka pow. pasa˝era z∏ 990
• 564 - Radio z CD z∏ 1.440 • 718 - System audio hi-fi z∏ 540 • 802 - Lakier sportowy z∏. 360 • 833 - Przystos. do telefonu z∏ 270 • 927 - Listwy ochronne drzwi z∏ 135
* cena opcji jest pomniejszana o cen´ ni˝szego radia, jeÊli wchodzi ono w sk∏ad wyposa˝enia standardowego danej wersji

24.750
26.910
30.510
28.260

1108
1108
1242
1108

54
54
60
54

150
150
155
150

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

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

169.010.0
169.022.0
169.033.0
271.221.0

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

PUNTO

ceny samochodów

CENA

1,2 ACTUAL
1,2 ACTIVE
1,3 MULTIJET 16V ACTIVE
1,2 8V SOUND (WER. specjALNA)
1,2 8V DYNAMIC
1,2 16V DYNAMIC
1,4 16V DYNAMIC
1,3 MULTIJET 16V DYNAMIC

29.610
31.860
41.760
34.560
34.560
36.990
38.970
44.460

1242
1242
1248
1242
1242
1242
1368
1248

60
60
70
60
60
80
95
70

155
155
164
155
155
172
178
164

5,7
5,7
4,5
5,7
5,7
6,0
6,1
4,5

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

188.010.4
188.110.4
188.111.4
188.120.4
188.210.4
188.213.4
188.219.4
188.211.4

1,2 ACTUAL
1,2 ACTIVE
1,3 MULTIJET 16V ACTIVE
1,2 8V DYNAMIC
1,2 16V DYNAMIC
1,4 16V DYNAMIC
1,3 MULTIJET 16V DYNAMIC

30.780
33.030
42.930
35.730
38.160
40.140
45.630

1242
1242
1248
1242
1242
1368
1248

60
60
70
60
80
95
70

155
155
164
155
172
178
164

5,7
5,7
4,5
5,7
6,0
6,1
4,5

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

188.040.4
188.140.4
188.141.4
188.240.4
188.243.4
188.249.4
188.241.4
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• 007 - Sekw. autom. szkrz. biegów (tylko 1,2) z∏ 4.050 • 008 - Centralny zamek ster. z pilota z∏ 405 • 009 - ABS z∏ 1.800 • 025 - Klimatyzacja i filtr przeciwpy∏kowy z∏ 4.050 • 063 - Regul. uk∏ad
kierow. + reg. siedzenia kierow. z∏ 495 • 097 - Dodat. reflektory p. mgielne z∏ 450 • 112 - Wspomag. elektr. kierownicy Dual drive z∏ 1.710 • 140 - Auto. klimat. 2-stref. z∏ 4.950 • 195 - Tylna kanapa dziel. z∏ 360 • 210 - Lakier metaliz. z∏ 1.305 • 245 - Ster. radiem z kierown. z∏ 405 • 263 - System CONNECT z∏ 4.950 • 269 - System nawigacji z∏ 5.400 • 286 - Dojazdowe ko∏o zapasowe z∏ 0
• 315 - Radio z CD z∏ 1.350 • 320 - Kierow. i ga∏ka skrz. bieg. pokryte skórà z∏ 270 • 347 - Czujnik deszczu z∏ 270 • 392 - ESP (tylko z 1.3 JTD 16v i 1.4 16v) z∏ 2.610 • 400 - Dach otwierany elektr. z∏ 1.800 • 407 - Autom. skrz. biegów MTA (dot. 1.2 8v i 1.3 JTD 16v) z∏ 3.600 • 416 - CRUISE CONTROL (tylko 1.4 16v) z∏ 1.350 • 428 - Elektr. otw. szyb i centr. zamek z∏ 1.080 • 431 - Felgi
alumin. Elegant + opony 185/60-H14 z∏ 1.350 • 432 - Felgi alumin. Elegant 15“ + opony 185/55H15 (dla 1.2 16v i 1.4 16v) z∏ 1.800 • 431 - Felgi alumin. Sport + opony 185/55H15 z∏ 1.980 •
451 - Radiomagnetofon kasetowy z∏ 900 • 499 - Pakiet Fix&Go z∏ 45 • 505 - Boczne poduszki pow. z∏ 900 • 508 - Czujn. parkow. z∏ 540 • 543 - Trzeci zag∏ówek tylny i 3. pas bezp. z∏ 450 • 565 CD Changer VANO DIN z∏ 1.080 • 614 - Kurtyny pow. z∏ 1.620 • 717 - Autoradio CD MP3 + subwoofer z∏ 1.800 • 718 - Subwoofer z∏ 450 • 802 - Lakier sportowy z∏ 495 • 833 - Przyst. do mont.
telefonu z∏ 180 • 876 - Zderz. w kol. nadwozia z∏ 450 • 923 - Spoiler dach. z∏ 360 • 927 - Listwy ochronne drzwi z∏ 180
* cena opcji jest pomniejszana o cen´ ni˝szego radia, jeÊli wchodzi ono w sk∏ad wyposa˝enia standardowego danej wersji ** ze skrzynià biegów Dualtronic

1,2 16V ACTUAL (EL)
1,2 16V ACTIVE (HL)
1,6 16V ACTIVE (HL)

32.310
35.910
39.240

1242
1242
1596

80
80
103

162
162
180

7,0
7,0
8,3

4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

172.263.0
172.273.0
172.274.0

• 009 - ABS z EBD z∏ 2.430 • 025 - Klimatyzacja z∏ 4.050 • 097 - Âwiat∏a p. mgielne z∏ 630 • 108 - Ko∏a ze stopu z∏ 1.080 • 195 - Tylna kanapa dziel. z∏ 450 • 210 - Lakier metaliz. z∏ 1.305 • 428
- Elektr. podnosz. szyb przednich drzwi + centr. zamek z∏ 1.350 • 502 - Poduszka pow. pasa˝era z∏ 1.350 • 507 - Wbud. radio z odtwarzaczem kaset. z∏ 1.170 • 626 - Regul. mech. siedzenie kierowcy (z podparciem l´dêwiowym) z∏ 270

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

173.262.0
173.263.0
173.273.0
173.274.0
277.312.1
277.313.1
277.323.1
277.324.1

STILO MW

STILO

• 009 - ABS z EBD z∏ 2.430 • 025 - Klimatyzacja z∏ 4.050 • 097 - Âwiat∏a p. mgielne z∏ 630 • 108 - Ko∏a ze stopu z∏ 1.080 • 210 - Lakier metaliz. z∏ 1.305 • 357 - Relingi dachowe z∏ 450 • 428 Elektr. podnosz. szyb przednich drzwi + centr. zamek z∏ 1.350 • 502 - Poduszka pow. pasa˝era z∏ 1.350 • 507 - Wbud. radio z odtwarzaczem kaset. z∏ 810 • 626 - Regul. mech. siedzenie kierowcy (z
podparciem l´dêwiowym) z∏ 270

1,4 16V ACTUAL
1,9 JTD 80 ACTUAL
1,4 16V ACTIVE
1,6 16V ACTIVE
1,9 JTD 115 ACTIVE
1,6 16V DYNAMIC
1,9 JTD 115 DYNAMIC
1,9 JTD 16V 140 DYNAMIC
2,4 20V ABARTH

42.110
49.230
46.710
49.860
56.970
53.640
60.750
64.350
76.410

1368
1910
1368
1596
1910
1596
1910
1910
2446

95
80
95
103
115
103
115
140
170

180
172
180
185
192
185
192
203
215

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

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

192.3VA.2
192.3V7.2
192.3JA.2
192.3JX.2
192.3J8.2
192.32X.2
192.328.2
192.32R.2
192.3EZ.2

1,4 16V ACTUAL
1,9 JTD 80 ACTUAL
1,4 16V ACTIVE
1,6 16V ACTIVE
1,9 JTD 115 ACTIVE
1,6 16V DYNAMIC
1,9 JTD 115 DYNAMIC
1,9 JTD 16V 140 DYNAMIC

44.010
51.030
48.510
51.660
58.770
55.440
62.550
66.150

1368
1910
1368
1596
1910
1596
1910
1910

95
80
95
103
115
103
115
140

178
170
176
183
190
183
190
200

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

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

192.5VA.2
192.5V7.2
192.5JA.2
192.5JX.2
192.5J8.2
192.54X.2
192.548.2
192.54R.2

1,4 16V ACTUAL
1,9 JTD 80 ACTUAL
1,4 16V ACTIVE
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
1,9 JTD 16V 140 DYNAMIC

46.710
53.730
51.210
54.360
57.960
61.470
58.140
61.740
65.250
68.850

1368
1910
1368
1596
1747
1910
1596
1747
1910
1910

95
80
95
103
133
115
103
133
115
140

176
170
176
183
200
190
183
200
190
200

6,8
5,6
6,8
7,6
8,3
5,6
7,6
8,3
5,6
5,6

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

192.7VA.2
192.7V7.2
192.7JA.2
192.7JX.2
192.7J2.2
192.7J8.2
192.74X.2
192.742.2
192.748.2
192.74R.2

• 023 - Szyby elektr. podn. tylne z∏ 900 • 025 - Klimatyzacja z∏ 4.050 • 097 - Zintegrow. Êwiat∏a p. mgielne z∏ 360 • 108 - Felgi alumin. 195/55 15“ (4 szt.) z∏ 1.440 • 140 - Atomat. klim. dwustrefowa z∏ 5.850 • 140 - Atomat. klim. dwustref. (dop∏ata do OPT 025) z∏ 1.800 • 200 - Dod. podgrzewacz temp. wn´trza /dla silnika diesla/ z∏ 450 • 205 - Autonom. ogrzewacz Webesto z∏ 4.140 • 210
- Lakier metal. z∏ 1.530 • 211 - Tapicerka ze skóry z∏ 6.300 • 213 - Autoalarm z∏ 1.350 • 230 - Reflektory ksenonowe z∏ 3.150 • 245 - Kierow. pokryta skórà z 6 przyciskami z∏ 630 • 256 - Pojemnik
CARGO w baga˝n.z∏ 180 • 270 - Lakier metaliz. (Lentocoliari) z∏ 1.890 • 295 - Siedzenie pasa˝. sk∏adane w stolik z∏ 315 • 320 - Kierow. pokryta skórà z∏ 405 • 350 - Pakiet zimowy z∏ 1.350 • 392 ESP – kontrola stabilnoÊci poj.+ ASR + MSR + Brake Assist z∏ 2.610 • 400 - Dach otwierany elektr. SKY WINDOW z∏ 4.500 • 416 - Tempomat CRUISE CONTROL z∏ 1.350 • 431 - Felgi alumin. i poszerzone opony 205/55/16 91V 4 szt. z∏ 1.800 • 434 - Felgi alum. i poszerz. opony 205/55/16 91V 5 szt. z∏ 2.250 • 435 - Felgi alum. i poszerz. opony 215/45/17 87W z∏ 2.700 • 439 - Felgi alum.
205/55/16 91V (nowy wzór) tlko dla wersji 3-drzwiowyc, 4 szt. z∏ 2.340 • 451 - Radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.170 • 469 - Siedzenia tylne pochyl. i przesuw. niezal. z∏ 1.440 • 499 - FIX&GO (elimnuje opcje 980) z∏ 0 • 501 - Elektr. ster. siedzenia przednie z funkcjà pami´ci z∏ 5.670 • 505 - Boczne poduszki pow. z∏ 1.170 • 508 - Czujnik parkowania z∏ 900 • 510 - Tylne poduszki boczne z∏ 1.350
• 564 - Radio z CD z∏ 1.620 • 565 - Zmieniacz CD w schowku przed pasa˝erem z∏ 1.260 • 579 - Easy Go z∏ 2.430 • 614 - Kurtyny pow. z∏ 1.170 •709 - Kierow. pokryta skórà z 11 przyciskami z∏ 720
• 711 - Sterowanie g∏osem systemem audio z∏ 900 • 718 - System Hi-Fi z subwooferem z∏ 1.350 • 727 - Wn´trze Extra seria(dla wersji 3-drzwiowych) z∏ 0 • 732 - Tapicerka skórzanadla opcji 727
wn´trze dwukolorowe (dla wersji 3-drzwiowych) z∏ 6.300 • 803 - Zapasowe ko∏o dojazdowe (eliminuje opcje 980) z∏ 0 • 903 - System CONNECT NAV z∏ 5.850 • 904 - System CONNECT NAV+ z wyÊwietl. kolorowym 7“ z∏ 7.650 • 914 - Pakiet COMFORT 1 (czujnik parkowania, deszczu, i automat. Êwiat∏a) z∏ 1.170 • 923 - Spoiler tylny dachowy z∏ 450 • 926 - Spoilery boczne (tylko do wersji 3-drzwiowej)
z∏ 450 • 982 - Ko∏o zapasowe z felgà alumin. z∏ 540 • 41A - Radio z CD i MP3 z∏ 2.160 • 41A - Radio z CD i MP3 (dop∏ata do radia z CD) z∏ 540 • 43X - Pakiet zimowy II (elekt. sterowany, podgrzew.
fotel kierowcy z funkcjà pami´ci + podgrzew. przednie fotele, podgrzew. spryskiwacze szyby przed. oraz spryskiwacze refl.) z∏ 6.570 • 4C6 - Pakiet sportowy (felgi alum. i opony 215/45/17 87W + spojler tylny dachowy + spojlery boczne) – tylko dla wersji 3-drzwiowych z∏ 3.240 • 57X - OEBD dla diesli (wymóg homolog.) z∏ 0 • 59A - KIT estatyczny „Kiron” tylko wersje 3-drzwiowe (wyklucza si´ z 2kolorowym wn´trz.) z∏ 225 • 5B2 - Lakier pastelowy z∏ 540 • 40K - Otwierana tylna szyba z∏ 810 • 070 - Zaciemnione tylne szyby (od tylnych drzwi + baga˝nik) z∏ 720 • 356 - Mapa Portugalii z∏ 1.260
• 530 - Mapa W∏och z∏ 1.260 • 533 - Mapa Niemiec z∏ 1.260 • 537 - Mapa Francji z∏ 1.260 • 538 - Mapa Belgii z∏ 1.260 • 540 - Mapa Holandii z∏ 1.260 • 542 - Mapa Szwajcarii z∏ 1.260 • 548
- Mapa Austrii z∏ 1.260 • 554 - Mapa Wlk. Brytanii z∏ 1.260 • 574 - Mapa Hiszpanii z∏ 1.260

SAMOCHODÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ FIAT AUTO POLAND S.A. obowiàzujàcy od 1 stycznia 2004 r. Ceny z upustami dla pracowników spó∏ek Grupy Fiat w Polsce. Wa˝ne w chwili oddania dwumiesi´cznika do druku
Poni˝sze ceny dotyczà modeli w wykonaniu standardowym i sà cenami maksymalnymi w sieci sprzeda˝y. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposa˝eniem obowiàzujà dop∏aty wg cennika opcji.

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

kod

153
167
167
186
153
167
167
186

rodzaj nadwozia

60
80
80
103
60
80
80
103

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

1242
1242
1242
1596
1242
1242
1242
1596

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

35.730
37.530
41.130
43.830
36.810
38.610
42.210
44.910

moc silnika KM

1,2 ACTUAL (EL)
1,2 16V ACTUAL (EL)
1,2 16V ACTIVE (HL)
1,6 16V ACTIVE (HL)
1,2 ACTUAL EL VAN (4 miejsc.)
1,2 16V ACTUAL EL VAN (4 miejsc.)
1,2 16V ACTIVE HL VAN (4 miejsc.)
1,6 16V ACTIVE HL VAN (4 miejsc.)

CHARAKTERYSTYKA
pojemnoÊç cylindrów
cm3

PALI0 WEEKEND

cena (pln)

CENA

fiat wokó∏ nas LUTY 2004

60

DOBLÒ

130

200

8,4

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1747

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

78.210

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
1,8 DYNAMIC

2-drzwiowy

183.520.1

• 025 - Klimatyzacja z∏ 4.230 • 097 - Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 630 • 105 - Dach metal. z tylnym oknem atermicznym z∏ 6.120 • 210 - Lakier metalizowany z∏ 1.260 • 211 - Tapicerka ze skóry
z∏ 5.130 • 213 - Autoalarm z∏ 1.530 • 320 - Kierownica i ga∏ka zmiany biegów pokryta skórà z∏ 495 • 382 - Dach metalowy w kolorze nadwozia z∏ 6.885 • 767 - Centralny zamek i elektr. sterowane
lusterko zewn. z∏ 810 • 833 - Przystosowanie do monta˝u telefonu z∏ 855 • 925 - Wind stop z∏ 990

1,2 BZ ACTUAL
1,6 16V ACTUAL
1,2 BZ ACTIVE
1,6 16V ACTIVE
1,9 JTD ACTIVE
1,6 16V DYNAMIC
1,9 JTD DYNAMIC
1,9 JTD MALIBU

38.610
43.110
40.410
44.910
49.410
47.610
52.110
62.910

1242
1580
1242
1580
1910
1580
1910
1910

65
103
65
103
100
103
105
105

142
168
142
168
168
168
168
168

7,5
8,6
7,5
8,6
5,8
8,6
5,8
5,8

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

119.410.0
119.411.0
119.510.0
119.511.0
119.513.0
119.711.0
119.713.0
119.813.0

MULTIPLA

• 008 - Zdalne sterowanie otw./zam. drzwi z∏ 621 • 009 - ABS z∏ 3.195 • 025 - Klimatyzacja z∏ 4.410 • 041 - Elektryczne podgrz. lusterka z∏ 468 • 055 - Dod. drzwi boczne przesuwne z∏ 1.260
• 072 - Przyst. pod radio (bez g∏oÊników) z∏ 180 • 082 - Przyst. pod radio z∏ 423 • 097 - Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 585 • 108 - Felgi alu. 14“ z∏ 1.215 • 193 - Norma emisji spalin „EOBD” z∏ 0
• 197 - Fartuchy przeciwb∏otne tylne z∏ 54 • 209 - Pó∏ka na przestrzenià baga˝. z∏ 225 • 210 - Lakier metal. z∏ 1.305 • 313 - Radioodtw. kas. z∏ 1.395 • 360 - Podw. dach (zawiera 519) z∏ 3.690
• 428 - Elektr. opuszczane szyby + centr. zamek z∏ 1.350 • 453 - Ogrz. siedzenie kierowcy z∏ 495 • 502 - Poduszka pow. pasa˝era z∏ 1.080 • 505 - Poduszka pow. boczna z∏ 1.215 • 508 - Systemy
wspom. przy parkowaniu z∏ 900 • 519 - Tylne drzwi boczne, dwuskrzyd∏owe asymetryczne, oszklone z∏ 288 • 547 - MP3 sterow. g∏osowe GSM z∏ 1.170 • 564 - Radio z odtwarzaczem CD z∏ 1.710
• 585 - Przes. dach z∏ 1.395 • 627 - Siedz. kierowcy z pod∏ok. z∏ 405 • 748 - Fartuchy p. b∏otne przednie z∏ 180 • 833 - Przyst. do telefonu z∏ 288 • 854 - KIT van (homologacja ci´˝arowa na 4
osoby) z∏ 1.800 • 876 - Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 450 • 903 - CONNECT NAV (radinawigator, CD, CDR, TEL. SIM) piktogramowy z∏ 7.020 • 904 - CONNECT NAV+ (radinawigator MAPA, CD, CDR,
TEL. SIM) kartograficzny z∏ 9.000 • 356 - Mapa Portugalii z∏ 1.260 • 530 - Mapa W∏och z∏ 1.260 • 533 - Mapa Niemiec z∏ 1.260 • 537 - Mapa Francji z∏ 1.260 • 538 - Mapa Belgii z∏ 1.260 • 540
- Mapa Holandii z∏ 1.260 • 542 - Mapa Szwajcarii z∏ 1.260 • 548 - Mapa Austrii z∏ 1.260 • 549 - Mapa Danii i Szwecji z∏ 1.260 • 574 - Mapa Hiszpanii z∏ 1.260
* cena opcji jest pomniejszana o cen´ ni˝szego radia, jeÊli wchodzi ono w sk∏ad wyposa˝enia standardowego danej wersji

1.6 16V ACTIVE
1.9 JTD ACTIVE
1.9 JTD DYNAMIC

ULYSSE

ceny samochodów

BARCHETTA

CENA

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

57.510
64.710
67.410

1581
1910
1910

103
110
110

170
173
173

9,0
6,4
6,4

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

186.211.0
186.231.0
186.431.1

• 023 - Szyby tylne ster. elektr. z∏ 810 • 125 - Âwiat∏a p. mgielne + sprysk. reflekt. z∏ 720 • 205 - Dod. ogrzew. ster. pilotem z∏ 3.600 • 210 - Lakier metalizowany z∏ 1.620 • 213 - Autoalarm
z pilotem z∏ 1.080 • 245 - Ster. radiem z kierow. z∏ 630 • 263 - Connect z∏ 4.950 • 269 - Nawigacja sateliterna (NAV) z∏ 5.850 • 320 - Kierow. i ga∏ka zmiany biegów obszyte skórà z∏ 450 • 392 ESP z∏ 2.250 • 431 - Felgi aluminiowe i opony 195/60 15” z∏ 1.620 • 441 - Lusterka zew. sk∏adane z∏ 360 • 465 - Lodówka (5 siedzeƒ) z∏ 360 • 499 - Pakiet Fix&Go z∏ 90 • 505 - Poduszki pow.
boczne przednie z∏ 1.080 • 508 - Czujnik parkowania z∏ 720 • 553 - Stopieƒ u∏atw. wsiadanie z∏ 360 • 563 - Zmieniarka CD z∏ 1.260 • 564 - Radio z CD (dop∏. do radia CC) z∏ 540 • 576 - Podwójny
otwierany el. dach z∏ 4.050 • 614 - Poduszki chron. g∏ow´ (przed.) z∏ 1.080 • 671 - Pakiet Wszechstronny (zawiera op. 339, 469, 658) z∏ 450 • 903 - Connect Nav z∏ 9.900 • 980 - Pe∏nowym. ko∏o
zapas. z∏ 90 • 989 - Pakiet dla palàcych (popielnizka i zapalniczka) z∏ 45

89.910
98.010
121.950
142.110

1997
1997
2179
2946

136
109
128
204

185
174
182
205

9,1
7,0
7,4
11,5

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

179.111.0
179.115.0
179.617.0
179.743.0

• 064 - Superblokada z∏ 270 • 070 - Zaciemniane tylne szyby (tylko z pakietem SuperwidocznoÊç) z∏ 450 • 087 - 3 rzàd siedzieƒ (2+3+2 razem 7 miejsc) z∏ 2.340 • 102 - Spryskiwacze reflektorów
z∏ 900 • 108 - Felgi aluminiowe 15” z∏ 1.350 • 119 - Siedzenie kierownicy el. regul. podgrzew. z pami´cià z∏ 1.440 • 131 - Sztywna pó∏ka z ty∏u (dla 6,7 lub 8 miejsc) z∏ 450 • 140 - Klimatyzacja
automatyczna dwustrefowa z∏ 1.170 • 210 - Lakier metalizowany z∏ 1.800 • 211 - Skórzane siedzenia - przed. obrotowe i podgrzewane (w po∏ . z opcjà 659) z∏ 5.400 • 224 - Superblokada + system
antynapadowy z∏ 990 • 230 - Reflektory ksenonowe i spryskiwacze reflektorów z∏ 2.610 • 320 - Kierownica i ga∏ka zmiany biegów pokryte skórà z∏ 270 • 359 - Relingi dachowe poprzeczne z∏ 900 •
365 - Czujnik ciÊnienia pow. (tylko z felgami alum.) z∏ 450 • 381 - Zabezpieczenie przestrzeni baga˝owej z∏ 450 • 392 - ESP - kontrola stabilnoÊci pojazdu + ASR + MSR z∏ 2.250 • 416 - Tempomat
CRUISE CONTROL z∏ 720 • 433 - Felgi aluminowe 16” z∏ 2.250 • 440 - Fotele przednie obrotowe z∏ 990 • 447 - Czujnik ciÊnienia powietrza (tylko z felgami alu.) z∏ 450 • 452 - Przednie fotele podgrzewane z∏ 540 • 493 - Elektrycznie regulowane drzwi boczne z∏ 2.700 • 508 - Czujnik parkowania z∏ 1.800 • 565 - Zmieniarka CD z∏ 1.350 • 628 - Potrójne elektryczne okno dachowe z∏ 4.950 •
632 - Szyby elektryczne dla 2 rz´du, elektr. blokada drzwi, os∏ony przeciws∏oneczne z∏ 1.080 • 659 - Zas∏ona przeciws∏oneczna dla 3 rz´du i dla tylnej szyby z∏ 180 • 897 - Fotele lotnicze (2+2+2
razem 6 miejsc) z∏ 2.070 • 903 - System CONNECT NAV z∏ 4.050 • 904 - System CONNECT NAV+ z wyÊwietlaczem kolorowym 7” z∏ 6.300 • 965 - Kanapa w 3 rz´dzie siedzeƒ (2+3+3 razem 8
miejsc)* z∏ 2.340* • 40E - Pakiet SuperwidocznoÊç z∏ 1.350 • 40F - Pakiet skórzano-elektryczny z∏ 6.300
*dost´pne w póêniejszym terminie

54

150

6,0

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1108

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

24.210

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
1,1 2 osobowy

3-drzwiowy

287.970.1

1,2 BZ 2 osobowy
1,3 JTD 2 osobowy
1,9 JTD 2 osobowy

1,2
1,9 D
1,9 JTD
1,6 16V SX
1,9 JTD SX
COMBI 1,6 16V
COMBI 1,9 D
COMBI 1,9 JTD

27.360

1108

54

150

5,7

5-drzwiowy

271.091.0

• 008 - Zamek centr. ster. pilotem z∏ 270 • 011 - Reg. wys. kierownicy z∏ 360 • 025 - Klimat. manualna z∏ 3.150 • 029 - Tylna szyba ogrzew. z∏ 0 • 041 - Elektr. ster. lusterka z∏ 450 • 082 - Instalacja
radia z∏ 315 • 097 - Âwiat∏a p. mgielne z∏ 450 • 101 - Wycieraczka tylnej szyby z∏ 0 • 112 - Wpom. elektr. kierownicy – od II 2004 z∏ 1.575 • 210 - Lakier metaliz. z∏ 1.080 • 295 - Siedzenie pasa˝era
ze zintegr. schowkiem z∏ 180 • 357 - Relingi dachowe z∏ 540 • 365 - Czujniki ciÊnienia pow. (TMPS) z∏ 315 • 428 - Elektr. ster. szyby przednie i centralny zamek z∏ 810 • 451 - Zintegrowane radio kasetowe z∏ 1.080 • 502 - Poduszka powietrzna pasa˝era z∏ 900 • 508 - Czujniki parkowania – od 17.11.2003 z∏ 630 • 564 - Zintegrowane radio z odtwarzaczem CD z∏ 1.350 • 626 - Regulacja wysokoÊci siedzenia kierowcy z∏ 360 • 729 - Katalizator z∏ 0 • 823 - Gniazdko 12V z∏ 45 • 833 - Instalacja do monta˝u telefonu z∏ 270 • 868 - Woskowanie z∏ 0 • 876 - Zderz. w kolorze nadw.
z∏ 450 • 903 - System CONNECT NAV– od X 2004 z∏ 5.400 • 927 - Ochronne listwy boczne z∏ 180 • 989 - Pakiet dla palàcych z∏ 90

31.140
39.510
40.860

1242
1248
1910

60
70
86

155
164
173

5,7
4,5
4,9

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy

288.010.1
288.011.1
288.017.1

• 008 - Zamek centr. ster. pilotem z∏ 405 • 009 - ABS z∏ 1.800 • 025 - Klimatyzacja i filtr przeciwpy∏kowy z∏ 4.050 • 063 - Regulacja wys. kierownicy i siedz. kierowcy z∏ 495 • 082 - Przystosow. do
mont. radia z∏ 180 • 097 - Dod. reflektory przeciwmgielne z∏ 450 • 104 - os∏ona przestrz. baga˝owej z∏ 585 • 197 - Fartuchy przeciwb∏. tylne z∏ 45 • 210 - Lakier metaliz. z∏ 1.305 • 428 - Elektryczny
podnoÊnik szyb + centr. zamek z∏ 1.080 • 451 - Radiomagnetofon kasetowy z∏ 900• 495 - Zderzaki czarne (nielak.) z∏ 0 • 502 - Poduszka powietrzna pasa˝era z∏ 900 • 524 - ZaÊlepka okien w kolorze
sam. z∏ 495 • 526 - ZaÊlepka okien bocz. z∏ 225 • 876 - Zderzaki w kolorze nadw. z∏ 450 • 927 - Listwy ochr. drzwi z∏ 180

38.970
44.100
48.150
45.810
50.760
46.710
47.790
51.840

1242
1910
1910
1596
1910
1596
1910
1910

65
63
100
103
100
103
63
100

142
138
165
168
165
168
141
168

7,7
7,9
6,7
8,6
6,7
8,6
7,7
6,4

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

223.110.1
223.112.1
223.113.1
223.311.1
223.313.1
223.611.1*
223.612.1*
223.613.1*

• 008 - Centralny zamek ster. z pilota z∏ 621 • 009 - ABS z czterema czujnikami z∏ 3.195 • 011 - Regul. wys. kol. kierow. z∏ 315 • 025 - Klimat. z∏ 4.410 • 041 - Elektr. podgrzew. lusterka z∏ 468
• 044 - Obrotomierz z∏ 225 • 055 - Dod. drzwi boczne przes. z∏ 1.035 • 070 - Przyciemnione szyby z∏ 180 • 072 - Przystos. do mont. radia z∏ 108 • 082 - Przystos. pod radio z∏ 333 • 097 - Âwiat∏a
przecimgielne z∏ 585 • 139 - Krótkie prze∏. szkrzyni biegów z∏ 0 • 148 - Tylna klapa podnoszana z∏ 378 • 194 Krata zabezp. kierowc´ przed przem. si´ ∏adunku z∏ 360 • 195 - Kanapa dziel. 1/3 - 3/3
z∏ 513 • 197 - Fartuchy p. b∏otne tylne z∏ 45 • 201 - Ruchoma, dziel. przegroda do wys. pasa bezp. z∏ 648 • 210 - Lakier metal. z∏ 1.080 • 297 - Siedz. przed. pasa˝. z regul. z∏ 450 • 313 - Autoradio
AM/FM z odtwarz. kaset z∏ 1.395 • 352 - Korek wlewu paliwa zamykany na klucz z∏ 108 • 360 - Podwy˝sz. dach z∏ 3.690 • 428 - Elektr. opuszczane szyby (028) + centr. zamek (228) z∏ 990 • 453 Ogrzewane siedz. kierowcy z∏ 423 • 502 - Poduszka pow. pasa˝. z∏ 1.080 • 505 - Poduszka pow. boczna z∏ 1.215 • 508 - Systemy wspom. przy parkowaniu z∏ 900 • 519 - Tylne drzwi boczne, dwuskrzyd∏.,
asymetr., oszkl. z∏ 288 • 520 - Szyba do drzwi bocz. przes. (do opt. 523) z∏ 135 • 523 - Drzwi boczne przes. z∏ 1.035 • 547 - MP3 + komendy g∏osowe do GSM z∏ 1.170 • 564 - Autoradio z odtw.
p∏yt kompakt. z∏ 1.710 • 585 - Przesuwny dach nad przestrz. za∏adowczà z∏ 1.395 • 621 - Sk∏adane siedz. pasa˝. z oparciem, po z∏o˝eniu, tworzàce stolik z∏ 423 • 627 - Siedz. kierowcy z pod∏okietn.
(dawniej opcje 132 + 626) z∏ 405 • 748 - Fartuchy p. b∏otne przed. z∏ 180 • 798 - Wyk∏adz. przestrz. ∏adunk. z∏ 288 • 833 - Przyst. do telefonu z∏ 288 • 876 - Zderzaki w kol. nadw. z∏ 360 • 878 Ko∏paki z∏ 90 • 903 - CONNECT NAV z∏ 7.020 • 904 - CONNECT NAV+ z∏ 9.000 • 943 - Zwi´ksz. ∏adown. 800 kg dla Cargo i 735 kg dla Combi z∏ 990 • 55D - KIT – WERSJA PRZESZKLONA z∏ 1.170
* Combi 5-miejscowy VAN z homologacjà ci´˝arowà i powy˝szonà ∏adownoÊcià do 735 kg

SAMOCHODÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ FIAT AUTO POLAND S.A. obowiàzujàcy od 1 stycznia 2004 r. Ceny z upustami dla pracowników spó∏ek Grupy Fiat w Polsce. Wa˝ne w chwili oddania dwumiesi´cznika do druku
Poni˝sze ceny dotyczà modeli w wykonaniu standardowym i sà cenami maksymalnymi w sieci sprzeda˝y. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposa˝eniem obowiàzujà dop∏aty wg cennika opcji.

PANDA VAN

1,1 2 osobowy

PUNTO VAN

• 025 - Klimatyzacja z∏ 3.150 • 028 - Elektryczny podnoÊnik szyb bocznych z∏ 630 • 030 - Szyby atermiczne z∏ 270 • 082 - Przyst. pod radio z∏ 180 • 097 - Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 450 • 112 Wspomaganie elektr. kierownicy 1.440 • 213 - Autoalarm z∏ 900 • 228 - Centralny zamek z∏ 315 • 313 - Radio z odtwarzaczem kasetowym z∏ 1.170 • 500 - Poduszka powietrzna kierowcy z∏ 810
• 502 - Poduszka powietrzna pasa˝era z∏ 990 • 833 - Przystosowanie do monta˝u telefonu z∏ 270

DOBLÒ CARGO

SEICENTO VAN

CENA

pojemnoÊç cylindrów
cm3

moc silnika KM

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

rodzaj nadwozia

kod

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)

ceny samochodów

DUCATO

CENA

2,0 BZ 11Q KRÓTKI 2.85m
2,0 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m
2,3 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m
2,0 JTD 11Q ÂREDNI 3.2m
2,3 JTD 11Q ÂREDNI 3.2m
2,0 JTD 11Q P. DACH ÂR. 3.2m

63.720
67.770
72.630
71.280
75.330
74.160

1998
1997
2286
1997
2286
1997

110
84
110
84
110
84

144
136
149
136
149
130

13,0
13,0
13,0
9,0
7,8
9,0

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

244.3L1.0
244.3L2.0
244.3L3.0
244.4L2.0
244.4L3.0
244.4G2.0

2,3 JTD 11Q P. DACH ÂR. 3.2m
2,0 BZ 15Q ÂREDNI 3.2m
2,0 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m
2,3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m
2,0 BZ 15Q P. DACH ÂR. 3.2m
2,0 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m
2,3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m
2,8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m

78.210
69.480
73.530
77.580
72.360
76.410
80.460
83.160

2286
1998
1997
2286
1998
1997
2286
2800

110
110
84
110
110
84
110
127

147
144
136
149
144
130
147
150

8,3
13,0
9,0
7,8
13,0
9,0
8,3
9,8

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

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

2,8 JTD 15Q P. DACH 4x4 3.2m
2,0 BZ 15Q P. DACH D¸UGI 3.7m
2,3 JTD 15Q P. DACH D¸UGI 3.7m
2,8 JTD 15Q P. DACH D¸UGI 3.7m
2,3 JTD MAXI P. DACH ÂR. 3.2m
2,8 JTD MAXI P. DACH ÂR. 3.2m
2,3 JTD MAXI P. DACH D¸UGI 3.7m
2,8 JTD MAXI P. DACH D¸UGI 3.7m

109.620
75.060
83.160
85.860
84.870
86.760
87.570
88.920

2800
1998
2286
2800
2286
2800
2286
2800

127
110
110
127
110
127
110
127

152
140
145
150
143
150
145
150

9,6
13,0
8,3
9,6
8,6
9,6
8,4
9,6

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

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

61.650
64.350
67.410
71.460
75.870
78.390
81.540
80.280

1997
1997
1997
2286
2286
2800
2800
2800

84
84
84
110
110
127
127
127

128
128
128
145
143
148
148
148

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

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

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

85.410
87.840
95.130
98.010
82.710
83.160
85.680
85.230
87.750

2286
2800
2286
2800
2800
2286
2800
2286
800

110
127
110
127
127
110
127
110
127

149
152
147
150
150
149
150
147
152

8,1
9,6
8,4
9,8
9,6
7,8
9,5
8,1
9,6

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

243.3P4.0
243.3P6.0
244.4Q4.0
244.4Q6.0
244.4Y6.0
244.4K4.0
244.4K6.0
244.4J4.0
244.4J6.0

FURGON

KABINOWY

2,0 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m
2,0 JTD 11Q ÂREDNI 3.2m
2,0 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m
2,3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m
2,3 JTD MAXI D¸UGI 3.7m
2,8 JTD MAXI D¸UGI 3.7m
2,8 JTD P. KABINA MAXI D¸UGI 3.7m
2,8 JTD MAXI PRZED¸U˚. 4.05m
OSOBOWY/AMBULANS

fiat wokó∏ nas LUTY 2004

2,3 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 8/9 os.
2,8 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 8/9 os.
2,3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 8/9 os.
2,8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 8/9 os.
2,8 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m
2,3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os.
2,8 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os.
2,3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os.
2,8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os.
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• 007 – Aut. skrz. bieg. z∏ 8.955 • 008 – Ster. zdalne otw./zam. z∏ 450 • 015 – ASR z∏ 540 • 016 – ABS z∏ 2.205 • 025 – Klimat. man. z∏ 4.500 • 025 – Klimat. man. dla wersji osob. (025+204)
z∏ 9.000 • 028 – Elektr. podn. szyb drzwi przed. z∏ 657 • 029 – Szyba tylna ogrzew. z∏ 495 • 030 – Szyby aterm. z∏ 315 • 033 – Wskaê. poz. oleju silnik. z∏ 135 • 036 – Zwi´kszony rozstaw lusterek
(2509 mm) z∏ 180 • 041 – Boczne lusterka reg. elektr. i podgrz. z∏ 810 • 042 – Zwi´kszony rozstaw lusterek (2657 mm) z∏ 180 • 50B – Klimatyzacja do wer. Minibus z∏ 13.500 • 50E – Siedzenie
CARTER z∏ 180 • 055 – Drzwi boczne przes. po stronie kier. z∏ 1.125 • 062 – Zawieszenie tylne Extraseria (seria do transp. ci´˝kiego) z∏ 540 • 065 – Wzmocniony alternator z∏ 0 • 077 – Zaw. tylne
z podwójnymi resorami z∏ 720 • 081 – Przyst. do mont. dodatk. akumul. + skrzynka na bezp. z∏ 225 • 082 – Ins. do radia /kable+antena+g∏oÊnik/ z∏ 324 • 089 – Alternator wzmoc. + HEAT FLANGE
z∏ 630 • 097 – Âwiat∏a przeciwmg. z∏ 558 • 102 – Sprysk. refl. z∏ 558 • 108 – Felgi alum 15” z∏ 2.205 • 108Felgi aluminiowe z∏ 2.205 • 133 – Autonom. ogrz. WEBASTO (automat.) z∏ 2.340 • 141
– Opony wzmoc. /do trans. ci´˝k./ z∏ 369 • 143 – Opony do CAMPING CAR z∏ 720 • 168 – Nadkola/fartuchy p. b∏otne tylne luzem (CABINATO) z∏ 0 • 169 – Red. biegów z∏ 7.290 • 197 – Fart. przeciwb∏. kó∏ tyln. 45 • 200 – Dod. ogrz. z∏ 684 • 204 – Dod. klim. z∏ 4.500 • 205 – Auton. ogrz. WEBESTO z programat. z∏ 3.240 • 208 – Felgi alum. 16” z∏ 2.385 • 210 – Lakier metal. z∏ 1.125 • 213
– Autoalarm wolum. z∏ 1.080 • 245 – Sterow. radem w kierownicy z∏ 369 • 274 – Dwupunktowe pasy bezp. (Minibus 14+1os.) z∏ 0 • 269 – Przegroda van N1 do Combinato z∏ 0 • 288 – Skrz. do CABINATO (wersja pick up) z∏ 5.940 • 292 – Kabina bez tylnej Êciany z ca∏˚. wyp. p∏ytà pod∏og. z∏ 0 • 297 – Pojed. siedz. pasa˝era z reg. podparcia i pod∏okietnikiem z∏ 0 • 309 – Wy∏. akum. z∏ 666 • 316
– Kamera do widoku wst. z∏ 1.485 • 358 – Cow Bar (orurowanie ochronne) z∏ 450 • 360 – Podw. dach z∏ 2.700 • 381 – Zabez. przest. ∏ad. z∏ 1.440 • 414 – Autoradio HIGH z∏ 1.395 • 416 – Cruise
control z∏ 1.170 • 428 – Elektr. podn. szyb przednich + centr. zamek z∏ 1.170 • 451 – Autoradio podst. z∏ 1.125 • 453 – Podg. siedz. kier. 414 • 465 – Lodówka z∏ 1.305 • 467 – Dod. schow. pom.
siedz. kier. i pas. z∏ 459 • 475 – Uchwyt na drab. i os∏. szyb tyl. z∏ 405 • 502 – Pod. pow. kier. i pasa˝era/ów z∏ 1.170 • 505 – Bocz. pod. pow. (w siedzeniach) z∏ 1.170 • 508 – Syst. wsp. przy park.
(czujnik +syg. akust.) z∏ 855 • 519 – Tylne oszklone drzwi duskrzyd∏owe z∏ 0 • 520 – Drzwi bocz. przes. i oszkl. z∏ 189 • 526 – Wyp. okien bocz. z∏ 189 • 527 – Drzwi bocz. przes. elektr. z∏ 2.700
• 553 – Chow. stopieƒ dla p. drzwi bocz. przes. z∏ 1.800 • 619 – Drzwi tylne otw. 270o z∏ 720 • 633 – Szyby bocz. przesuwne /3 rzàd/ z∏ 720 • 640 – Siedz. kier. amort. z∏ 1.800 • 644 – Szyby bocz.
przesuwne /2 rzàd/ z∏ 360 • 650 – Tachograf z∏ 2.295 • 727 – Tapicerka Extraseria (sztuczna skóra) z∏ 0 • 728 – Tapicerka welurowa z∏ 450 • 743 – Kabina bez tylnej Êciany z∏ 0 • 745 – Belka tylna
+ kosz na ko∏o zapasowe z∏ 0 • 747 – Fart. p. b∏ot. kó∏ przed. z∏ 162 • 782 – Akum. wzm. z∏ 90 • 802 – Lakier Extraseria do zamów. flot. z∏ 900 • 823 – Gniazdo 12V w przes. ∏ad. z∏ 45 • 833 – Inst.
pod tel. kom. z∏ 180 • 839 – Kieszeƒ po str. pas. z∏ 45 • 845 – Zam. schow. w des. rozd. z∏ 90 • 878 – Ko∏paki z∏ 162 • 903 – Syst. teleinfo. z nawigatorem piktogramowym /L3/ z∏ 7.020 • 904
– Syst. teleinfo. z nawigatorem kartograficznym /L4/ z∏ 9.000 • 916 – Ogran. przes. z∏ 135 • 939 – Blokada dyfer. z∏ 2.700 • 965 – 3 rzàd siedz. z poch. oparc. z∏ 1.800 • 983 – Drà˝ek stabilizujàcy
z∏ 180

155
164
155
178
164
178
164

5,7
4,5
5,7
6,1
4,5
6,1
4,5

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

101.030.0
101.031.0
101.230.0
101.233.0
101.231.0
101.333.0
101.331.0

LANCIA LYBRA

• 025 - Klimatyzacja z∏ 4.050 • 041 - Lusterka zewn. elektr. ust. i podgrz. z∏ 468 • 097 - Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 504 • 102 - Sprysk. refl. z∏ 720 • 140 - Autom. klimat. z∏ 4.950 • 241 - Lakier
met. z∏ 990 • 245 - Przyciski ster. radiem na kier. z∏ 810 • 273 - Kanapa tylna trzymiejscowa z∏ 0 • 320 - Ko∏o kier. i ga∏ka dêwigni zm. biegów w skórze z∏ 450 • 347 - Czujnik deszczu z∏ 540 • 384 Czujnik zapachów (AQS) z∏ 630 • 385 - Czujnik zapar. szyb z∏ 630 • 392 - System stab. toru jazdy ESP z∏ 2.160 • 40Y - Reg. l´dê. fotela kier. z∏ 135 • 400 - Elektr. otwier. szklany dach Sky window z∏
2.700 • 416 - Tempomat z∏ 1.080 • 431 - Ko∏a ze stop. lekkich + opony posz. Extra Serie 1 z∏ 1.530 • 432 - Ko∏a ze stop. lekkich + opony posz. Extra Serie 2 z∏ 1.800 • 505 - Bocz. pod. pow. z∏
1.260 • 508 - Czuj. parkowania z∏ 630 • 563 - Zmien. CD w baga˝. z∏ 1980 • 564 - Radioodtw. CD z∏ 1.620 • 58B - Lakier opalizujàcy z∏ 630 • 631 - Uchwyty tylne fot. dla dzieci ISOFIX z∏ 180
• 717 - Radioodtw. CD MP3 z∏ 1.530 • 718 - System audio HiFi Bose z∏ 3.150 • 727 - Tapicerka Alcantara z∏ 1.440 • 728 - Tapicerka Microfibra Madras z∏ 1.260 • 802 - Lakier Extraserie (koÊç
s∏oniowa pastel) z∏ 540 • 803 - Ma∏e ko∏o zapasowe z∏ 135 • 927 - Listwy przeciwuderzeniowe z∏ 180 • 989 - Kit dla palàcych z∏ 180

LYBRA 1.6 LS PLUS
LYBRA 1.8 LS PLUS
LYBRA 1.9 JTD LS PLUS
LYBRA 2.0 EMBLEMA
LYBRA 1.9 JTD EMBLEMA
LYBRA 2.4 JTD EMBLEMA
SW 1.6 LS PLUS
SW 1.8 LS PLUS
SW 1.9 JTD LS PLUS
SW 2.0 EMBLEMA
SW 1.9 JTD EMBLEMA
SW 2.4 JTD EMBLEMA
VAN SW 1.8 LX
VAN SW 2.0 LX
VAN SW 1.9 JTD LX
VAN SW 2.4 LX

80.280
82.170
91.440
96.930
103.230
119.340
82.530
84.420
93.690
99.180
105.480
121.590
88.920
93.420
94.410
109.710

1581
1747
1910
1998
1910
2387
1581
1747
1910
1998
1910
2387
1747
1998
1910
2387

103
130
115
150
115
150
103
130
115
150
115
150
130
150
115
150

185
201
187
210
190
212
185
201
187
210
187
212
201
210
190
214

8,4
8,3
5,9
9,8
5,9
6,6
8,6
8,7
6,1
10,0
6,1
6,8
8,7
10,0
6,1
6,8

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

109.321.1
109.322.1
109.337.1
109.225.1
109.295.1
109.255.1
109.661.1
109.662.1
109.677.1
109.825.1
109.895.1
109.855.1
109.862.1
109.865.1
109.877.1
109.888.1

LANCIA THESIS

• 006 - Tylne zaw. samopoz. Nivomat (Lybra SW) z∏ 1.800 • 030 - Szyby aterm. z∏ 0 • 070 - Tylne szyby przyc. z∏ 450 • 102 - Spryskiwacze refl. z∏ 810 • 108 - Ko∏a ze stopów lekkich z∏ 1.350 • 117
- Rel. dachowe (Lybra SW) z∏ 1.080 • 140 - Autom. klimat. z∏ 2.970 • 195 - Tylne siedz. dziel. z∏ 720 • 205 - Dod. ogrzew. Webasto z∏ 2.430 • 211 - Tapic. skórz. z∏ 6.750 • 213 - Alarm z czujn.
podn. z∏ 1.440 • 230 - Refl. ksen. z∏ 3.960 • 241 - Lakier metal. z∏ 1.800 • 303 - Ster. radiood. na kier. z∏ 540 • 347 - Czuj. deszczu reg. szybkoÊç pracy wycier. z∏ 540 • 351 - Nawigacja sat. + telefon GSM wbud. w desk´ rozdz. z∏ 8.550 • 381 - Siatka rozdz. cz´Êç pasa˝. od baga˝. (Lybra SW) z∏ 585 • 385 - Czujnik zapar. szyb z∏ 540 • 392 - ESP - system stabilizacji toru jazdy z∏ 2.700 • 400 Przeszkl. dach otwierany elektr. z∏ 3.060 • 410 - Wewn. lusterko autom. przyciemn. z∏ 450 • 416 - Tempomat z∏ 1.440 • 431 - Felgi alum. + poszerzone opony 205/60 R15 z∏ 2.160 • 441 - Lusterka
boczne sk∏adane elektr. z∏ 630 • 452 - Fotele przednie podgrz. elektr. z∏ 900 • 501 - Pami´ç ustaw. fotela kierowcy i lusterek z∏ 6.570 • 530 - Mapa W∏och z∏ 1.620 • 533 - Mapa Niemiec z∏ 1.620 •
537 - Mapa Francji z∏ 1.620• 538 - Mapa Belgii z∏ 1.620 • 540 - Mapa Holandii z∏ 1.620 • 542 - Mapa Szwajcarii z∏ 1.620 • 548 - Mapa Austrii z∏ 1.620 • 549 - Mapa Danii z∏ 1.620 • 563 Zmieniarka CD z∏ 1.980 • 574 - Mapa Hiszpanii z∏ 1.620 • 631 - Uchwyty fotelika dla dzieci ISOFIX z∏ 108 • 718 - System audio BOSE z∏ 2.520 • 728 - Tapicerka Extraserie 1* z∏ 2.250 • 802 - Lakier dwukol. z∏ 2.070 • 833 - Gniazdo radiotel. z∏ 441 • 980 - Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe z∏ 180 • 982 - Ko∏o zap. z felgà alum. z∏ 540 • 991 - Ko∏o zap. z felgà alum. + posz. opona z∏ 630
*chwilowo niedost´pne dla wersji Emblema
Domawianie opcji dla wersji LX SW Van jest niemo˝liwe, za wyjàtkiem opcji 241

2.0 TURBO 20V EXECUTIVE 6M
2.4 20V EMBLEMA A/T
2.4 JTD 20V EXECUTIVE
2.4 JTD 10V EMBLEMA A/T
3.2 V6 EMBLEMA A/T

168.660
208.260
191.160
215.460
219.960

1998
2446
2387
2387
3179

185
170
110
110
230

224
217
206
206
240

11,1
10,9
8,2
8,2
14,9

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

115.368.0
115.474.0
115.363.0
115.473.0
115.472.0

• 070 - Przyciemniane tylne szyby boczne z∏ 900 • 097 - Âwiat∏a p. mgielne z∏ 1.080 • 103 - Os∏ona tylna sterowana elektrycznie z∏ 1.620 • 108 - Ko∏a ze stopu 215/60/16”, styl elegancki z∏ 1.620
• 205 - Dodatkowe ogrzewanie programowane, zdalnie sterowane* z∏ 4.950 • 223 - Zabezpieczenie przeciwkradzie˝owe wolumetryczne, z czujnikiem podnoszenia i alarmem z∏ 2.160 • 241 - Lakier metalizowany z∏ 2.250 • 291 - Pokrowiec na narty z∏ 720 • 317 - Telewizor z wykorzystaniem wyÊwietlacza CONNECT z∏ 5.850 • 356 - Mapa Portugalii z∏ 1.890 • 368 - Ogrzewanie foteli tylnych z∏ 2.250
• 386 - Dynamiczny system nawigacji z∏ 6.300 • 400 - Dach otwierany z ogniwami s∏onecznymi z∏ 6.300 • 412 - Cruise control adaptacyjny* z∏ 6.300 • 435 - Ko∏a ze stopu 225/55/17”, styl sportowy
z∏ 2.700 • 452 - Ogrzewanie foteli przednich z∏ 2.250 • 496 - S∏uchawka telefonu z klawiaturà i wyÊwietlaczem z∏ 1.350 • 4G8 - Baga˝nik z oprzyrzàdowaniem (gniazdko, siatka) z∏ 540 • 501 - Pami´ç
ustawieƒ i ogrzewanie foteli przednich z∏ 6.300 • 503 - Panel sterowania klimatyzacjà dla pasa˝erów z ty∏u z∏ 1.440 • 508 - Czujniki parkingowe przednie/tylne z∏ 2.700 • 525 - Lusterka
wewn´trzne/zewn´trzne elektrochromatyczne z∏ 1.980 • 530 - Mapa W∏och z∏ 1.890 • 533 - Mapa Niemiec z∏ 1.890 • 534 - Fotele przednie Comfort z∏ 18.450 • 535 - Fotele tylne Comfort z∏ 13.050
• 537 - Mapa Francji z∏ 1.890 • 538 - Mapa Belgii z∏ 1.890 • 540 - Mapa Holandii z∏ 1.890 • 542 - Mapa Szwajcarii z∏ 1.890 • 548 - Mapa Austrii z∏ 1.890 • 560 - Szyby antyw∏amaniowe z∏ 2.700
• 563 - Zmieniarka CD (tylko dla wersji Executive) z∏ 1.980 • 574 - Mapa Hiszpanii z∏ 1.890 • 579 - PASSIVE ENTRY I KEY/LESS GO z∏ 1.980 • 718 - System Hi-Fi BOSE z∏ 4.500 • 732 - Tapicerka
skórzana Poltrona Frau z∏ 12.600
* - opcja chwilowo niedost´pna dla opcji A/T
A/T - tylko z automatycznà skrzynià biegów

SAMOCHODÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ FIAT AUTO POLAND S.A. obowiàzujàcy od 1 stycznia 2004 r. Ceny z upustami dla pracowników spó∏ek Grupy Fiat w Polsce. Wa˝ne w chwili oddania dwumiesi´cznika do druku
Poni˝sze ceny dotyczà modeli w wykonaniu standardowym i sà cenami maksymalnymi w sieci sprzeda˝y. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposa˝eniem obowiàzujà dop∏aty wg cennika opcji.

60 KM
70 KM
60 KM
95 KM
70 KM
95 KM
70 KM

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1242
1248
1242
1368
1248
1368
1248

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

42.255
52.155
44.460
47.835
54.360
54.135
60.660

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

1.2 8V
1.3 JTD
1.2 8V ARGENTO
1.4 16V ARGENTO
1.3 JTD ARGENTO
1.4 16V PLATINO
1.3 JTD PLATINO

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
LANCIA Y

CENA

136
109
107
128
204

185
174
167
182
205

9,1
7,2
8
7,3
11,5

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

kod

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

1997
1997
1997
2179
2946

rodzaj nadwozia

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

116.910
125.910
137.610
153.810
169.110

moc silnika KM

2.0 16V EXECUTIVE
2.0 JTD 16V EXECUTIVE
2.0 JTD 16V EMBLEMA A/T
2.2 JTD 16V EMBLEMA 6 biegów
3.0 24V EMBLEMA A/T

CHARAKTERYSTYKA
pojemnoÊç cylindrów
cm3

LANCIA PHEDRA
ALFA ROMEO 147

ceny samochodów

cena (pln)

CENA

180.311.0
180.315.0
180.445.0
180.457.0
180.443.0

• 064 - Superblokada z∏ 450 • 087 - 7 miejsc z∏ 3.150 • 103 - Zas∏ona p. s∏oneczna na tylnych drzwiach bag. z∏ 540 • 119 - Siedzenie kierownicy el. regul. podgrzew. z pami´cià z∏ 3.780 • 210 Lakier metalizowany z∏ 2.250 • 211 - Skórzane siedzenia - przed. obrotowe i podgrzewane z∏ 5.850 • 224 - Superblokada + system antynapadowy z∏ 1.350 • 230 - Reflektory ksenonowe i spryskiwacze reflektorów z∏ 2.880 • 359 - Relingi dachowe z∏ 1.080 • 365 - Czujnik ciÊnienia pow. z∏ 630 • 381 - Zabezpieczenie przestrzeni baga˝. z∏ 630 • 433 - Felgi aluminowe 16” z∏ 2.520 • 452 Przednie fotele podgrzewane z∏ 1.080 • 460 - 6 miejsc z∏ 2.340 • 493 - Elektrycznie regulowane drzwi boczne z∏ 3.420 • 565 - Zmieniarka CD z∏ 1.800 • 628 - Potrójne elektryczne okno dachowe z∏
4.950 • 40F - Pakiet skórzano-elektryczny z∏ 6.300

147 1.6 TS IMPRESSION
147 1.6 TS PROGRESSION
147 1.6 TS DISTINCTIVE
147 1.6 TS DISTINCTIVE
147 2.0 TS DISTINCTIVE
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE
147 1.9 JTD IMPRESSION
147 1.9 JTD PROGRESSION
147 1.9 JTD DISTINCTIVE
147 1.9 JTD 16V PROGRESSION
147 1.9 JTD 16V DISTINCTIVE
147 1.6 TS IMPRESSION
147 1.6 TS PROGRESSION
147 1.6 TS DISTINCTIVE
147 1.6 TS DISTINCTIVE
147 2.0 TS DISTINCTIVE
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE
147 1.9 JTD IMPRESSION
147 1.9 JTD PROGRESSION
147 1.9 JTD DISTINCTIVE
147 1.9 JTD 16V PROGRESSION
147 1.9 JTD 16V DISTINCTIVE

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

1598
1598
1598
1598
1970
1970
1910
1910
1910
1910
1910
1598
1598
1598
1598
1970
1970
1910
1910
1910
1910
1910

105
105
105
120
150
150
100
115
115
140
140
105
105
105
120
150
150
100
115
115
140
140

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

8,1
8,1
8,1
8,2
8,9
8,9
5,8
5,8
5,8
5,9
5,9
8,1
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
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

190.531.0
190.031.0
190.231.0
190.431.0
190.335.0
190.835.0
190.533.0
190.134.0
190.434.0
190.136.0
190.436.0
190.551.0
190.051.0
190.251.0
190.451.0
190.355.0
190.855.0
190.553.0
190.154.0
190.454.0
190.156.0
190.456.0
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ALFA ROMEO 147 GTA

fiat wokó∏ nas LUTY 2004

• 015 - ASR z∏ 900 • 025 - Klimatyzacja manualna z∏ 4.950 • 058 - Pakiet Ti dla wersji Progression z∏ 10.800/Pakiet Ti dla wersji Distinctive z∏ 8.910 • 082 - Przystosowanie do monta˝u radia z∏ 450
• 205 - Ogrzewanie dodatkowe (tylko JTD) z∏ 900 • 210 - Lakier metalizowany z∏ 1.620 • 211 - Tapicerka skórzana z∏ 4.050 • 213 - Alarm z∏ 1.350 • 230 - Reflektory ksenonowe z∏ 2.520 • 270 Lakier per∏owy z∏ 6.750 • 277 - Connect Nav z∏ 7.200 • 302 - G∏oÊniki wysokoton. tylne z∏ 270 • 303 - Przyciski sterujàce radiem w kierownicy z∏ 540• 320 - Kierownica i ga∏ka dêwigni zmiany biegów obszyta skórà z∏ 540 • 321 - Kierownica i ga∏ka dêwigni zmiany biegów wykoƒczona drewnem z∏ 810 • 51Y - Pakiet Komfort z∏ 630 • 56B - Pakiet Zimowy z∏ 1.620 • 392 - VDC dla wersji 190.136/
436/156/456 z∏ 1.710/dla wersji 190.431/134/434/451/154/454 z∏ 2.610 • 400 - Dach otwierany elektrycznie z∏ 2.700 • 415 - Felgi aluminiowe Sport 15” opony 195/60/15” dla wersji 190.031/
051/134/154/136/156 z∏ 1.980/dla wersji 190.231/ 251/431/451/434/454/436/456 oraz wersji 190.335/355/835/855 - bez dop∏aty • 431 - Felgi aluminiowe Elegant 15” opony 195/60/15” dla
wersji 190.031/051/134/154/136/ 156/531/551/533/553 z∏ 1.980/ dla wersji 190.335/190.355 - bez dop∏aty • 432 - Felgi aluminiowe Sport 16” opony 205/55/16” dla wersji 190.031/ 051/
134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 2.700/dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 900/dla wersji 190.335.0/190.355.0 - bez dop∏aty • 433 - Felgi aluminiowe Selespeed 17” opony 215/45/17” dla wersji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 3.150 dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 2.250 dla wersji 190.335/355/835/855 z∏ 1.800 • 435
- Felgi aluminiowe Elegant 16” opony 205/55/16” dla wersji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 2.700 dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 900 • 439 - Felgi
aluminiowe Supersport 17” opony 215/45/17” dla wersji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 3.150 dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 2.250 dla wersji
190.335/355/835/855 z∏ 1.800 • 451 - Radio z odtwarzaczem CC dla wersji Distinctive - bez dop∏aty, dla wersji 190.531/551/533/553 z∏ 1.350 • 563 - Zmieniarka CD z∏ 1.350 • 564 - Radio z odtwarzaczem CD z∏ 540, dla wersji 190.531/551/533/553 z∏ 1.890 • 709 - Przyciski sterujàce telefonem w kierownicy z∏ 720 • 711 - Modu∏ obs∏ugi g∏osowej telefonu z Voice Memo z∏ 450 • 712 Connect Nav+ z∏ 8.100 • 718 - BOSE System z∏ 2.340 • 732 - Fotele sportowe, skórzane z∏ 4.500 • 740 - Pakiet Klimatyzacja z∏ 1.170 • 833 - Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego
z∏ 720 • 980 - Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe z∏ 180 • 530 - Mapa W∏och z∏ 1.620 • 533 - Mapa Niemiec z∏ 1.620 • 537 - Mapa Francji z∏ 1.620 • 538 - Mapa Belgii z∏ 1.620 • 540 - Mapa Holandii z∏ 1.620 • 542 - Mapa Szwajcarii z∏ 1.620 • 548 - Mapa Austrii z∏ 1.620 • 549 - Mapa Danii z∏ 1.620• 574 - Mapa Hiszpanii z∏ 1.620

147 GTA
147 GTA SELESPEED

128.610
137.610

3179
3179

250
250

246
246

12,1
12,1

3-drzwiowy
3-drzwiowy

190.638.0
190.938.0

• 210 - Lakier metalizowany z∏ 1.620 • 211 - Tapicerka skórzana z∏ 4.050• 213 - Alarm z∏ 1.350 • 230 - Reflektory ksenonowe z∏ 1.980 • 270 - Lakier per∏owy z∏ 6.750 • 277 - Connect Nav
z∏ 7.200 • 56A - Pakiet Komfort z∏ 630 • 56B - Pakiet Zimowy z∏ 1.080 • 400 - Dach otwierany elektrycznie z∏ 2.700 • 499 - Zestaw do naprawy opon - bez dop∏aty • 563 - Zmieniarka CD z∏ 1.350
• 709 - Przyciski sterujàce telefonem w kierownicy z∏ 720 • 711 - Modu∏ obs∏ugi g∏osowej telefonu z Voice Memo z∏ 450 • 712 - Connect Nav+ z∏ 8.100 • 718 - BOSE System z∏ 2.340 • 740 Pakiet Klimatyzacja z∏ 1.170 • 833 - Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 720 • 530 - Mapa W∏och z∏ 1.620 • 533 - Mapa Niemiec z∏ 1.620 • 537 - Mapa Francji z∏ 1.620 • 538 Mapa Belgii z∏ 1.620• 540 - Mapa Holandii z∏ 1.620 • 542 - Mapa Szwajcarii z∏ 1.620 • 548 - Mapa Austrii z∏ 1.620 • 549 - Mapa Danii z∏ 1.620• 574 - Mapa Hiszpanii z∏ 1.620

pojemnoÊç cylindrów
cm3

moc silnika KM

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

rodzaj nadwozia

kod

1.6 TS IMPRESSION
1.6 TS PROGRESSION
1.8 TS IMPRESSION
1.8 TS PROGRESSION
2.0 JTS PROGRESSION
2.0 JTS DISTINCTIVE
2.0 JTS SELESPEED PROGRESSION
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE
2.5 V6 DISTINCTIVE
2.5 V6 Q-SYSTEM DISTINCTIVE
1.9 JTD IMPRESSION
1.9 JTD PROGRESSION
1.9 JTD DISTINCTIVE
1.9 JTD 16V IMPRESSION
1.9 JTD 16V PROGRESSION
1.9 JTD 16V DISTINCTIVE
2.4 JTD 20V PROGRESSION
2.4 JTD 20V DISTINCTIVE

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

1598
1598
1747
1747
1970
1970
1970
1970
2492
2492
1910
1910
1910
1910
1910
1910
2387
2387

120
120
140
140
165
165
165
165
192
192
115
115
115
140
140
140
150
150

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

8,2
8,2
8,5
8,5
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

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

1.6 TS IMPRESSION
1.6 TS PROGRESSION
1.8 TS IMPRESSION
1.8 TS PROGRESSION
2.0 JTS PROGRESSION
2.0 JTS DISTINCTIVE
2.0 JTS SELESPEED PROGRESSION
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE
2.5 V6 DISTINCTIVE
2.5 V6 Q-SYSTEM DISTINCTIVE
1.9 JTD IMPRESSION
1.9 JTD PROGRESSION
1.9 JTD DISTINCTIVE
1.9 JTD 16V IMPRESSION
1.9 JTD 16V PROGRESSION
1.9 JTD 16V DISTINCTIVE
2.4 JTD 20V PROGRESSION
2.4 JTD 20V DISTINCTIVE

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

1598
1598
1747
1747
1970
1970
1970
1970
2492
2492
1910
1910
1910
1910
1910
1910
2387
2387

120
120
140
140
165
165
165
165
192
192
115
115
115
140
140
140
150
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

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

• Pakiet Impression I (opcje 097, 320, 564) z∏ 2.475 • Pakiet Impression II (opcje 320, 431, 890) z∏ 2.475 • Pakiet Progression (opcje 245, 421) z∏ 2.475 • 023 - Elektryczne podnoÊniki szyb tylnych z∏ 810 • 058 - Pakiet Ti (dla wersji Progression) z∏ 9.000/Pakiet Ti (dla wersji Distinctive) z∏ 4.500 • 075 - Tylne zawieszenie NIVOMAT z∏ 1.440 • 082 - Przystosowanie do mont. radia z∏ 450
• 499 - Reflekt. p. mgielne z∏ 630 • 102 - Spryskiwacze reflektorów z∏ 630 • 104 - Roleta baga˝nika z∏ 450 • 108 - Felgi alum. 15“, dla wersji 116.375/374/257/675/674/657 z∏ 1.620 • 200 Ogrzewanie dod. (tylko JTD) z∏ 1.800 • 210 - Lakier metalizowany z∏ 1.800 • 211 - Tapicerka skórzana z∏ 4.050 • 213 - Alarm z∏ 1.350 • 230 - Reflektory ksenonowe z∏ 2.700 • 231 - Fotelik dla dziecka Isofix z∏ 990 • 245 - Przyciski sterujàce radiem w kierownicy z∏ 540 • 263 - Connect z∏ 6.300 • 269 - Radionawigator z∏ 4.500 • 270 - Lakier per∏owy z∏ 7.650 • 320 - Kierownica i ga∏ka dêwigni
zmiany biegów w skórze z∏ 540 • 321 - Kierownica i ga∏ka dêwigni zmiany biegów w drewnie z∏ 810 • 357 - Relingi dachowe z∏ 1.080 • 375 - Relingi dachowe aluminiowe z∏ 1.350 • 392 - VDC z∏ 2.610
• 400 - Elektr. otwierany dach z∏ 2.700 • 416 - Tempomat z∏ 900 • 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 z∏
2.700 dla wersji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 450 • 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 z∏ 2.700 • 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 z∏ 1.800 • 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 z∏ 2.250 dla wersji 116.374/375/257/675/674/657 z∏ 1.980
• 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 z∏ 2.700 dla wersji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/
175/686/ 847/886/929/939 z∏ 450 • 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 z∏ 2.700 dla wersji
116.074/075/286/ 429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 450 • 451 - Radio z odtwarzaczem CC dla wersji Impression z∏ 1.350 • 451 - Radio z odtwarzaczem CC dla wersji
Progression/Distincive - bez dop∏aty • 499 - Zestaw do naprawy opon z∏ 0 • 508 - Czujniki parkowania tylne z∏ 900 • 511 - Trzeci tylny zag∏ówek z∏ 450 • 55X - Pakiet Leisure z∏ 900 • 563 - Zmieniarka
CD z∏ 1.620 • 564 - Radio z odtwarzaczem CD dla wersji Impression z∏ 1.890 • 587 - Pakiet zimowy z∏ 1.440 • 718 - BOSE system z∏ 2.700 • 728 - Tapicerka Alfatex z∏ 450 • 751 - Pakiet Sport z∏
2.700 • 762 - Siatka trzymajàca baga˝e z∏ 450 • 788 - Fotele sportowe skórzane z∏ 4.500 • 833 - Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 720 • 890 - Pakiet Komfort z∏ 720 • 903 Connect Nav z∏ 9.810 • 923 - Tylny spoiler z∏ 720 • 980 - Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe z∏ 180 • 530 - Mapa W∏och z∏ 1.620 • 533 - Mapa Niemiec z∏ 1.620 • 537 - Mapa Francji z∏ 1.620 • 538
- Mapa Belgii z∏ 1.620 • 540 - Mapa Holandii z∏ 1.620 • 542 - Mapa Szwajcarii z∏ 1.620• 548 - Mapa Austrii z∏ 1.620 • 549 - Mapa Danii z∏ 1.620 • 554 - Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.620 • 574 Mapa Hiszpanii z∏ 1.620

SAMOCHODÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ FIAT AUTO POLAND S.A. obowiàzujàcy od 1 stycznia 2004 r. Ceny z upustami dla pracowników spó∏ek Grupy Fiat w Polsce. Wa˝ne w chwili oddania dwumiesi´cznika do druku
Poni˝sze ceny dotyczà modeli w wykonaniu standardowym i sà cenami maksymalnymi w sieci sprzeda˝y. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposa˝eniem obowiàzujà dop∏aty wg cennika opcji.

cena (pln)
ALFA ROMEO 156

CHARAKTERYSTYKA

ALFA ROMEO 156 SW

CENA

pojemnoÊç cylindrów
cm3

moc silnika KM

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

rodzaj nadwozia

kod

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)

ALFA ROMEO 156 GTA/SW GTA
ALFA ROMEO 166

ceny samochodów

CENA

GTA
GTA SELESPEED

149.850
158.850

3179
3179

250
250

250
250

12,1
12,1

4-drzwiowy
4-drzwiowy

116.042.1
116.048.1

SW GTA
SW GTA SELESPEED

154.350
163.350

3179
3179

250
250

250
250

12,1
12,1

5-drzwiowy
5-drzwiowy

116.192.1
116.198.1

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

2.0 TS PROGRESSION
2.5 V6 PROGRESSION
2.5 V6 DISTINCTIVE
3.0 V6 DISTINCTIVE
3.0 V6 DISTINCTIVE SPORTRONIC
2.4 JTD PROGRESSION
2.4 JTD DISTINCTIVE

118.710
141.210
150.210
170.910
177.210
134.010
143.010

1970
2492
2492
2959
2959
2387
2387

150
188
188
220
220
150
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

136.152.0
136.156.0
136.356.0
136.757.0
136.857.0
136.154.0
136.354.0

fiat wokó∏ nas LUTY 2004

ALFA ROMEO SPIDER

ALFA ROMEO GTV

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

66

GTV 2.0 JTS
GTV 3.2 V6 24V

117.810
140.310

1970
3179

165
240

220
255

9,2
13,2

2-drzwiowy
2-drzwiowy

163.515.1
163.516.1

SPIDER 2.0 JTS
SPIDER 3.2 V6 24V

126.810
149.310

1970
3179

165
240

215
242

9,2
13,2

2-drzwiowy
2-drzwiowy

163.315.1
163.316.1

• 109 - Dach sk∏adany elektrycznie z∏ 9.000 • 113 - Siedzenia regulowane elektrycznie z∏ 4.950 • 210 - Lakier metalizowany z∏ 1.800 • 211 - Tapicerka skórzana z∏ 4.050 • 269 - System nawigacji
z∏ 5.400 • 270 - Lakier per∏owy z∏ 7.200 • 321 - Kierownica i ga∏ka dêwigni zmiany biegów wykoƒczona drewnem z∏ 720 • 435 - Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17”do wersji 163.515/315 z∏
1.350 do wersji 163.516/316 - bez dop∏aty • 439 - Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17” do wersji 163.515/315 z∏ 1.350 • 499 - Zestaw do naprawy opon - bez dop∏aty • 563 - Zmieniarka CD
z∏ 1.800 • 728 - Tapicerka skórzana Blue/Red Style do wersji 163.515/315 z∏ 5.850 do wersji 163.516/316 z∏ 1.800 • 751 - Pakiet aerodynamiczny z∏ 2.700 • 803 - Ko∏o zapasowe dojazdowe - bez
dop∏aty • 833 - Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 900 • 530 - Mapa W∏och z∏ 1.620 • 533 - Mapa Niemiec z∏ 1.620 • 537 - Mapa Francji z∏ 1.620• 538 - Mapa Belgii z∏ 1.620
• 540 - Mapa Holandii z∏ 1.620 • 542 - Mapa Szwajcarii z∏ 1.620 • 548 - Mapa Austrii z∏ 1.620• 549 - Mapa Danii z∏ 1.620 • 554 - Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.620 • 574 - Mapa Hiszpanii z∏ 1.620
• 356 - Mapa Portugalii z∏ 1.620

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 31 stycznia 2004 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

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti
Marelli w Polsce

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
– oÊwietlenie

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
– uk∏ady wydechowe

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
– zawieszenia

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
finansowe 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
Dyrektor: Enzo Santoro

ochrona osób, mienia
i ochrona przeciwpo˝arowa
oraz transport

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: Adriano Fontana

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

