CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT
KWIECIE¡ 2004

D W U M I E S I ¢ C Z N I K B E Z P ¸ AT N Y – R O K 8 – N U M E R 4 9

Firma
wraca do zdrowia

fiat wokó∏ nas
rok 8
numer 49
kwiecieƒ 2004

Odpowiedzialny za edycj´ w Grupie Fiat
Ettore Gregoriani
Dyrektor Wydawniczy
Enrico Pavoni
Redaktor Naczelny
Jerzy Piekarczyk
Z-ca Redaktora Naczelnego
Francesco Novo
Zespó∏ redakcyjny
Filippo Gallino
Miros∏awa Malich
Tomasz Libich
Wydawca
Satiz Poland Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 60/62,
43-300 Bielsko-Bia∏a

o tym si´ mówi
4 Ze Êwiata Fiata
chwila refleksji
8 Maciej Stuhr
firma
10
14
18
20
24
26
28
32
36
38
41
42

G. Morchio mówi o uzdrawianiu firmy
Fiat na Salonie w Genewie
Maserati Quattroporte
Diesel na prowadzeniu
O Pandzie napisali...
Akcesoria Pandy
Pojedynek F2003-GA i Typhoona
Jak w szwajcarskim zegarku
Plany CNH
Iveco podbija Hiszpani´
Warsztaty na koƒcu Êwiata
OÊrodek doÊwiadczalny pod biegunem

danie specjalne

Prezes Zarzàdu
JaÊ Gawroƒski
Redakcja
Satiz Poland
ul. 11 Listopada 60/62,
43-300 Bielsko-Bia∏a
www.satiz.pl
e-mail: satizpolska@fiat.com
Dyrektor Artystyczny
Maciej Feodorów
Reklama
Adam G´buÊ
tel.: 033/813 27 61
Opracowanie, skanowanie,
sk∏ad i przygotowanie do druku
Satiz Poland, Bielsko-Bia∏a
Druk
Dimograf, Bielsko-Bia∏a

Nak∏ad
12 600 egz.
Oddano do druku:
16 kwietnia 2004 r.

44 Zdrowie bli˝ej natury
rubryki
50 NowoÊci: Poczuj si´ lepiej
52 Video: Klasyka czy nowoÊç?
53 Ksià˝ki: Spowiedê reportera
54 Rozrywka: Z notatnika satyryka
56 Podró˝e: Mauritius
58 Cennik samochodów

o tym si´ mówi

„Budget Car” dla Fiata Panda
Nowa Panda odnotowa∏a na swym koncie kolejne wyró˝nienie. „Top Gear Magazine”, jedno z najbardziej presti˝owych angielskich czasopism specjalizujàcych si´ w bran˝y
motoryzacyjnej, oraz jego odpowiednik telewizyjny w sieci
BBC, przyzna∏y modelowi z Tych tytu∏ „BUDGET CAR”.
Nagroda ta podkreÊla zalety samochodu, które obalajà
stereotyp, wed∏ug którego ma∏y samochód jest synonimem „spartaƒskiego wyposa˝enia”.
A oto pe∏na lista tytu∏ów, które zdoby∏ Fiat Panda:
SAMOCHÓD ROKU 2004 (Car of The Year),
AUTO EUROPA 2004 (Zwiàzek Dziennikarzy
Motoryzacyjnych W∏och – listopad 2003),
AUTO BEST 2004 (nagroda dziennikarzy z krajów
Europy Centralnej i Po∏udniowej – grudzieƒ 2003),
BEST CITY CAR (Najlepszy samochód miejski Car

„Maszyna roku 2004”
Podczas pierwszych w tym roku X Mi´dzynarodowych Targów
Techniki Rolniczej AGROTECH, które odby∏y si´ w Kielcach
w dniach 13-14 marca, kombajnowi CX przyznano nagrod´
„Maszyna roku 2004”. Kombajn produkowany jest przez CNH
Belgia, a sprzedawany do sieci dealerów przez p∏ockà CNH.
Rozpoczynajàce sezon rolniczy w Polsce, Mi´dzynarodowe
Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach sà drugà, po
Polagrze, najwa˝niejszà ekspozycjà sprz´tu rolniczego w Polsce. W tegorocznej, jubileuszowej edycji udzia∏ wzi´∏o blisko
240 wystawców z 7 krajów. Na targach mo˝na by∏o zobaczyç
pe∏nà gam´ sprz´tu rolniczego prezentowanego przez polskich producentów i dealerów zagranicznych koncernów. Targom patronuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Fiat Panda w stylu Alessi
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Nowe auto studyjne Fiata – Panda Alessi jest owocem wspó∏pracy pomi´dzy dwoma markami s∏ynàcymi z wzornictwa
przemys∏owego – Fiata i Alessi. Concept car pokazuje jakie rezultaty mo˝e przynieÊç „dialog stylistyczny”. Nadwozie zachowuje oryginalnà osobowoÊç modelu, przy licznych nowoÊciach
stylistycznych i kolorystycznych w maskownicy, fasonie drzwi
i kszta∏cie nadkoli. Poprawkom poddano zderzaki, obr´cze kó∏
i cz´Êç tylnà. Wewnàtrz zmieniono kolorystyk´ oraz dodano
pewne elementy podkreÊlajàce styl auta. Zmieniono tak˝e
kszta∏ty przyrzàdów, tapicerk´ oraz siedzenia. Ârodkowy tunel,
os∏ony przeciws∏oneczne oraz dêwignia biegów zosta∏y ca∏kowicie przerobione, a dodatkowo powsta∏ nowy system regulowania pod∏ogi baga˝nika, nazwany „cargo-system”.

Buyers Guide – Przewodnik dla kupujàcych samochód
– Wlk. Brytania – grudzieƒ 2003),
BEST CITY CAR (Najlepszy samochód miejski;
pismo What Car – Wlk. Brytania – 23 stycznia 2004),
MOJE ULUBIONE AUTO (kat. city car; pismo
Quattroruote – styczeƒ 2004),
NOWOÂå ROKU (nagroda od redakcji pisma
Quattroruote – styczeƒ 2004),
AUTO MOTO LIDER (nagroda czytelników AUTO MOTO,
w kategorii Auto Miejskie, styczeƒ 2004),
AUTO SUKCES ROKU (nagroda czytelników
miesi´cznika Auto Sukces, luty 2004),
INDYWIDUALNOÂå RYNKU – Merkury 2003
(nagroda przyznana przez gazet´ Rynki Zagraniczne,
grudzieƒ 2003).

Nowy F2004
Spó∏ka z Maranello opracowa∏a nowy bolid Ferrari F2004,
pi´çdziesiàty z kolei model Formu∏y 1 z symbolem czarnego
konia na nadwoziu. Samochód, za kierownicà którego
Michael Schumacher wygra∏ ju˝ trzy pierwsze wyÊcigi w tym
sezonie (Australia, Malezja i Bahrain), jest udoskonalonà
wersjà F2003 GA. Silnik V10 gwarantuje wysokà niezawodnoÊç. Konstruktorzy bolidu, chcàc zmniejszyç jego mas´ ca∏kowità, zastosowali nowe, lekkie materia∏y. W tym samym
celu przeprojektowali równie˝ nadwozie, znacznie obni˝ajàc
Êrodek ci´˝koÊci. Dzi´ki tym zabiegom samochód wraz z kierowcà wa˝y zaledwie 605 kg. Nowa jest równie˝ konfiguracja
aerodynamiczna, a to za sprawà modyfikacji w kszta∏cie karoserii, ch∏odnic, uk∏adu wydechowego i ogona. Najwi´kszym
zmianom poddano lotk´ i pokryw´ silnika, dostosowujàc ich
wyglàd do obowiàzujàcych od tego roku norm.

Dla Jeana Todta, dyrektora generalnego sekcji sportowej
„F2004 gromadzi w sobie wiele lat doÊwiadczeƒ i sukcesów
Ferrari w Formule 1”. Todt podkreÊla równie˝ ogromny
wk∏ad w narodziny nowego bolidu spó∏ek Grupy Fiat, zw∏aszcza Centro Ricerche Fiat i Magneti Marelli.

Amerykaƒski debiut
Ferrari 612 Scaglietti
Stany Zjednoczone sà dla Ferrari jednym z najbardziej strategicznych rynków. Dlatego najnowsze dzie∏o firmy, czteromiejscowe Ferrari 612 Scaglietti z 12-cylindrowym, dwurz´dowym silnikiem o mocy 500 KM, b´dàce spadkobiercà
s∏ynnego 456M, zosta∏o pokazane Êwiatu podczas Salonu
Samochodowego w Detroit. Ta zaprojektowana przez Pinifarin´ limuzyna, w ca∏oÊci zbudowana z aluminium, jest imponujàcà syntezà wszystkiego, co w technologii motoryzacyjnej
najnowoczeÊniejsze. Swojà nazw´ pojazd zawdzi´cza pochodzàcemu z Modeny projektantowi Sergio Scagliettiemu,
który odegra∏ znaczàcà rol´ w historii marki.

– w tym m.in. 89 602 szt. Seicento,
69 520 szt. Pand. Udzia∏ eksportu w produkcji
wyniós∏ wi´c 78,4 proc.
Na rynku krajowym sprzedano 67 287
samochodów osobowych i 3 687 dostawczych
(w sumie wzrost o 18,2 proc. w stosunku
do 2002 r.). Udzia∏ w sprzeda˝y samochodów
produkcji krajowej wyniós∏ ponad 61 proc.
Fiat zajmuje pozycj´ lidera na polskim rynku
samochodów osobowych, z udzia∏em 18,8 proc.
Po raz pierwszy Fiat zosta∏ tak˝e liderem
w sprzeda˝y samochodów dostawczych
(udzia∏ w rynku 14,6 proc.).
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Wyniki Fiat Auto Poland
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fiat Auto
Poland SA zatwierdzi∏o sprawozdanie finansowe za
rok obrotowy 2003, który zwiàzany by∏
z uruchomieniem w zak∏adzie w Tychach seryjnej
produkcji nowego samochodu Fiat PANDA. Nowy
model odnosi du˝e sukcesy handlowe
i marketingowe w ca∏ej Europie.
W 2003 roku Fiat Auto Poland SA wyprodukowa∏
203 630 samochodów, w tym m. in. 115 504 szt.
Seicento, 86 046 szt. Panda, tj. o 28,5 proc.
wi´cej ni˝ w roku 2002. Na rynki do 27 krajów
na Êwiecie zosta∏o wyeksportowanych 159 602 szt.
samochodów (o 33,3 proc. wi´cej ni˝ w roku ub.)
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Kolejne nagrody
dla nowych modeli
Samochody Grupy Fiat osiàgajà kolejne sukcesy. Wielokrotnie nagradzana Panda (wi´cej na stronie 4) uzupe∏ni∏a
poczet swoich nagród o tytu∏ najlepszego samochodu, przyznany przez czytelników pisma Quattroruote. Drugie miejsce
zaj´∏a Lancia Ypsilon, (która ma na swoim koncie tak˝e
presti˝owà European Automotive Design Award). Panda
i Lancia Ypsilon w sonda˝u Quattroruote zdoby∏y tak˝e tytu∏
„Moje ulubione auto”. Oba pojazdy okaza∏y si´ najlepsze
w kategorii city car i mini, zaÊ Alfa Romeo 147 i 156 zdoby∏y pierwsze miejsca w klasie pojazdów Êrednich i Êrednich
kompaktowych.

Fiat sponsorem hokeja
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OdÊwie˝ona strona
www.fiatgroup.com
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Surfowanie po internecie na stronach www.fiatgroup.com (powy˝ej) powinno byç ∏atwe i przejrzyste. Taki cel wyznaczy∏o
sobie kierownictwo Grupy. Strona zawiera wiele nowych informacji i funkcji, ma nowoczesny layout, szybko ∏àczy si´ ze stronami poszczególnych spó∏ek Grupy, ∏atwo odnaleêç na niej linki do notowaƒ gie∏dowych akcji Fiata oraz wykresów tendencji
rynkowych tych˝e akcji w czasie. Oprócz tego wprowadzono
ca∏à sekcj´ „sprawozdawczà”, obfitujàcà w informacje i relacje
w formie filmów. Dwuj´zyczna strona (w∏oska i angielska) zosta∏a opracowana na nowo, aby dziennikarze, inwestorzy,
akcjonariusze oraz amatorzy marki mogli z niej szybko i sprawnie korzystaç. W Sekcji Grupa Fiat mo˝na zapoznaç si´ ze
strukturà przedsi´biorstwa, w sekcji akcjonariusze i inwestorzy
analitycy mogà znaleêç informacje finansowe dotyczàce przedsi´biorstwa. Dziennikarze mogà wejÊç do „news roomu”, gdzie
znajdà wszelkie oficjalne komunikaty, zdj´cia wyrobów i wywiady z g∏ównymi managerami.

Przez dwa najbli˝sze lata Fiat Automobil
b´dzie nowym oficjalnym sponsorem
narodowej dru˝yny Niemiec w hokeju
na lodzie. W bar wach Fiata zespó∏ wystàpi∏
po raz pierwszy w meczu przeciwko
Kanadzie, rozegranym w listopadzie
zesz∏ego roku: logo nowego sponsora
pojawi∏o si´ na spodenkach zawodników
oraz na planszach wokó∏ lodowiska.
Ponadto koncern odda∏ do dyspozycji
zespo∏u kilka samochodów
(Stilo, Stilo Multiwagon, Scudo i Ducato),
które b´dà przewoziç sportowców.

Redakcja czasopisma Quattroruote przyzna∏a Alfie Romeo
specjalnà nagrod´ w kategorii pojazdów „U˝ywanych” jako
marce, która w ostatnich latach najlepiej potrafi∏a wykorzystaç wtórnà wartoÊç swoich wyrobów, g∏ównie dzi´ki sukcesowi takich modeli jak Alfa 147 i 156 oraz systemowi Autoexpert. Czytelnicy niemieckiego specjalistycznego magazynu
Auto, Moto und Sport uznali Alf´ 147 i 156 za najlepsze
auta, zaÊ Maserati Quattroruote otrzyma∏o tytu∏ najlepszego
samochodu sprowadzanego do Niemiec.
W Brazylii Fiata Stilo uznano za „Melhor Carro Medio”
w konkursie zorganizowanym przez Best Car Web Site, zaÊ
Panda zdoby∏a tytu∏ „Auta roku” w Rumunii.
Wreszcie nowego Fiata Palio okrzykni´to w Brazylii „Samochodem Roku”.

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

Maserati powraca na sportowà scen´. Producent z Trydentu, który szczyci si´ bogatà kolekcjà nagród i tytu∏ów, poczàwszy od Formu∏y 1., na zawodach z cyklu „Indy” koƒczàc, weêmie udzia∏ w mistrzostwach Endurance FIA GT, zarezerwowanych dla pojazdów, które pochodzà od modeli

„drogowych”, wyprodukowanych w co najmniej 25 egzemplarzach. W styczniu rozpocz´to testy nowego MCC (Maserati Corse Competizione, zdj´cie obok), b´dàcego wyÊcigowà wersjà super samochodu MCS (Maserati Corse Stradale), który zostanie wyprodukowany w krótkiej serii. Do
czerwca powstanie pierwszych 25 sztuk, niezb´dnych do
uzyskania sportowej homologacji, a debiut na mi´dzynarodowej scenie nastàpi najprawdopodobniej w 24-godzinnym
wyÊcigu na torze Spa-Francorchamps. Nowe Maserati ma
nadwozie z w∏ókna w´glowego i jest nap´dzane 12-cylindrowym silnikiem V 65o o pojemnoÊci 5998 cm3. To nie
pierwszy silnik tego typu, jaki powsta∏ w Trydencie. Ju˝
w 1956 r. zak∏ad z Modeny stworzy∏ 12-cylindrowy silnik
V 60o, który sprawdza∏ si´ w takich modelach jak bolid
250F z Formu∏y 1, T63 Birdcage, a w latach 1966 i 1967
równie˝ w wyÊcigowym Cooper-Maserati.
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Maserati w rajdzie Endurance
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W tym zawodzie trzeba wcià˝ walczyç
o swoje miejsce, wcià˝ dokonywaç wyborów.
Wielokrotnie rezygnowa∏em z prowadzenia
programów telewizyjnych, odmawia∏em
udzia∏u w reklamie. Próbuj´ iÊç drogà,
którà idzie si´ d∏u˝ej, ale mo˝e i dalej.

chwila refleksji

notowa∏a: T. B´tkowska, fot. PAP

Nic nie jest
na zawsze
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MACIEJ STUHR
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lat 29 – syn Jerzego.
Absolwent psychologii
(magisterium na UJ – rok 1999)
oraz szko∏y aktorskiej (dyplom
PWST w Krakowie – rok 2003).
Zagra∏ w 15 filmach,
w 3 spektaklach teatralnych
i 3 teatru telewizji.
˚onaty, ma 4 letnià
córk´ Matyld´.
Znak Zodiaku – Rak.

Ojciec nie determinowa∏ mojej
przysz∏oÊci, w ˝aden sposób nie
chcia∏ na nià wp∏ywaç i za to jestem
mu wdzi´czny. Tak zresztà jak mamie, która uwa˝a∏a, ˝e cz∏owiek sam
musi mieç pomys∏ na siebie i ma
robiç to, co jest zgodne z jego duchem. Nigdy nie ukrywa∏em wi´c
przed rodzinà, ˝e moje plany zawodowe zwiàzane sà bardziej z aktorstwem ni˝ z psychologià.
Tata docenia∏ mojà decyzj´ studiowania najpierw psychologii. Wiedzia∏ ze
swego doÊwiadczenia, ˝e studia
na Uniwersytecie Jagielloƒskim mogà
mnie tylko wzbogaciç, wszechstronniej
rozwinàç, lepiej przygotowaç do pracy
aktorskiej. Dlaczego akurat wybra∏em
psychologi´, wydzia∏ gdzie o jedno
miejsce ubiega∏o si´ 18 kandydatów?
Przyznaj´ – myÊla∏em o polonistyce,
Êladami taty. MyÊla∏em te˝ o historii.
Oferta studiów psychologicznych najbardziej jednak przypad∏a mi do gustu,
bo akurat UJ – jako pierwszy w Polsce
– wprowadzi∏ kursowy system kszta∏cenia, a ten dawa∏ szans´ studiowania

filozofii, religioznawstwa, kulturoznawstwa itd. poprzez uczestnictwo w zaj´ciach innych wydzia∏ów.
Studiujàc psychologi´ wyst´powa∏em
ju˝ na scenie. Kabaret – to by∏a przygoda! Ona zresztà spowodowa∏a, ˝e
zainteresowali si´ mnà filmowcy, zacz´li zapraszaç do re˝yserowanych
przez siebie filmów. Pierwszy z nich
to 4-odcinkowy serial telewizyjny
„Wszystkie pieniàdze Êwiata”.
Dzisiaj, gdy jestem indagowany o psychologi´ i jej zwiàzek z aktorstwem to
mówi´, ˝e te dziedziny majà wspólny
mianownik – krà˝à wokó∏ pytania: dlaczego cz∏owiek zachowuje si´ tak, jak
si´ zachowuje? Psycholog od strony
nauki próbuje dotrzeç do przyczyn ludzkiego zachowania – aktor zastanawia
si´, jak ma zachowaç si´ postaç opisana w literaturze czy w scenariuszu. Koniec koƒców aktorstwo jest przejawem
fizycznoÊci. I gdy przedstawiamy stan
psychiczny bohatera, to ten dociera
do widza za pomocà naszych zachowaƒ na scenie czy ekranie – jeÊli za zachowania przyjàç i brak tych zachowaƒ,

mimik´, gestykulacje, oddech czy s∏owo. S∏owo – choç od niego zawsze si´
wychodzi – Êwiadomie jednak stawiam
na koƒcu, bo – jak na zaj´ciach
w PWST mówi∏ nam Jan Peszek – jest
ono ostatecznym argumentem aktora.
Aktor musi mieç w zanadrzu znacznie
wi´cej atutów. Mówiàc inaczej: prawdziwe aktorstwo rodzi si´ mi´dzy s∏owami. Tak jak to jest np. w pi´knym filmie Sofii Coppoli.

bojà si´ starszych. Ale starsi te˝ majà
stres, gdy˝ muszà przed nami potwierdzaç swoje mistrzostwo. W tym zawodzie nic nie jest dane raz na zawsze.
Trzeba wcià˝ walczyç o swoje miejsce,
wcià˝ dokonywaç wyborów. Ja – na
przyk∏ad – ju˝ wielokrotnie rezygnowa∏em z propozycji prowadzenia programów telewizyjnych. Nie zagra∏em te˝
w ˝adnej reklamie. Próbuj´ iÊç drogà,
którà idzie si´ d∏u˝ej, ale mo˝e i dalej?

Ojciec i syn
Czy mam swoich mistrzów? Czy dziÊ
o nich mo˝na w ogóle mówiç? Mo˝na i trzeba, choç to nie w modzie. Ale
w aktorstwie z autorytetami jest pewien problem – podziwia si´ cz∏owieka, jego warsztat i talent, niemniej
w okreÊlonym momencie musimy zapaliç czerwone Êwiat∏o, musimy wejÊç
na innà drog´. Krawca, szewca mo˝na naÊladowaç – aktora nie. Co da
naÊladowanie Gajosa skoro on jest?
Mam zaszczyt graç w „Rewizorze”.
Partneruj´ Jerzemu Radziwi∏∏owiczowi,
wielu innym wspania∏ym artystom. To
dla mnie wielka lekcja. I stres. Oni
przecie˝ wi´cej wiedzà i potrafià, przez
co widzà ka˝dà mojà s∏abostk´. „O, tutaj kolega nie przemyÊla∏ zdania...”,
wyczuwam czasem w oczach pani
Szczepkowskiej. Tak, m∏odzi troch´

Mieszkam w Krakowie, ale gram g∏ównie w Warszawie. Tak jak wielu innych
krakowskich aktorów. Skoƒczy∏em
szkol´ teatralnà, a jestem postrzegany
jako aktor filmowy. Có˝, takà drog´
podsuwa mi ˝ycie. Zresztà niewiele
jest teraz w Polsce teatrów, które mnie
pociàgajà, bo majà wyraziÊcie sprecyzowanà lini´ programowà, swojà misj´. Wcià˝ lubi´ to okreÊlenie – misja.
Dlatego cieszy mnie powstawanie
scen, które zamierzajà prze∏amaç stereotypy myÊlenia o teatrze, si´gajà
po nowà literatur´, albo klasycznà
próbujà odczytaç w sposób nowatorski. Tych scen nie jest wiele, a ja
– przynajmniej na razie – nie mam
perspektywy na nich zagraç. Nie mam
etatu w ˝adnym teatrze, nie by∏em
dotàd tym zainteresowany. Pewnie

dlatego, ˝e nie musz´ ∏okciami rozpychaç si´ w poszukiwaniu pracy; w minionym roku nieustannie stawa∏em
na planie filmowym, bioràc udzia∏ m.
in. w 12 odcinkowym filmie Pasikowskiego – „Glina”. B´dàc na statusie…
artysty w´drownego, zaczynam jednak
odczuwaç brak sta∏ego miejsca zatrudnienia. Za cz´sto jestem w drodze
– tym samym goÊciem w domu rzadko widywanym przez ˝on´ i córk´.
Dziennikarze pytajà mnie o s∏awnego
ojca, o to, czy nazwisko pomaga mi,
czy przeszkadza. Rozumiem ich, nie
jest to temat wydumany. Na dodatek
noÊny, ch´tnie przez czytelników i widzów przyswajany. Wi´c z pokorà zawsze i wszystkim odpowiadam, t∏umacz´ si´. Musz´ jednak szczerze
wyznaç: mam w∏asne ˝ycie, a z tatà
∏àczà mnie relacje czysto rodzinne
– nie zawodowe. Dla mnie ju˝ dawno
nie by∏oby problemu S∏awnego Ojca,
gdybym przez te pytania nie musia∏
wcià˝ sobie czegoÊ uÊwiadamiaç. ˚e
niby jestem podobny do ojca? Dzieci
sà podobne do rodziców. Choç (tu rozbrajajàcy Êmiech – TB) ojciec nigdy
nie znalaz∏ si´ na liÊcie pi´çdziesi´ciu
najpi´kniejszych Polaków, a ja si´ znalaz∏em – widaç mam wi´cej z urody
mojej mamy.
Podobne jak ojciec mam poczucie
humoru. Nie mo˝e byç jednak inaczej, skoro wychowa∏em si´ na jego
komediach, Êmia∏em si´ z tego, co
on. Czy napisz´ kiedyÊ, jak tata,
ksià˝k´? Chcia∏bym. Ale to nie b´dzie ksià˝ka o mnie, tylko beletrystyczna. Ch´tnie bym w niej stworzy∏
jakiÊ Êwiat od podstaw, lubi´ tworzyç.
Ostatnio po g∏owie mi chodzi pomys∏
na scenariusz, o którym nie chc´
jeszcze rozmawiaç. Ten pomys∏ zrodzi∏ si´ po Êmierci Jeremiego Przybory, która mnà bardzo wstrzàsn´∏a.
A re˝yseria? O niej na razie nie myÊla∏em, ale z wiekiem, z doÊwiadczeniem mo˝e i to przyjdzie...
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Cudów nie ma,
ale widaç zmiany
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Nie mog´ powiedzieç, abym by∏ zadowolony
z wyników Fiata w 2003 roku, poniewa˝ nadal
ponosiliÊmy du˝e straty, ale jestem zadowolony
z tego, czego uda∏o si´ dokonaç w ciàgu ostatnich miesi´cy. Dok∏adnie rok temu obejmowa∏em przewodnictwo Grupy i zaproponowa∏em
Zarzàdowi kandydatur´ in˝yniera Morchio
na stanowisko dyrektora generalnego i pe∏nomocnego. Dzia∏o si´ to w trakcie ci´˝kiego kryzysu, trudnoÊci finansowych i operacyjnych,
ciàg∏ych zmian na kluczowych stanowiskach,
gwa∏townego pogorszenia naszego wizerunku
i spadku zaufania do naszych wyrobów.
Pomimo wszystko podj´liÊmy wyzwanie. Powzi´to niezb´dne decyzje strategiczne i przygotowano plan uzdrowienia przemys∏owego i finansowego. W lipcu instytuty finansowe IFI-IFIL zdecydowa∏y si´ na podniesienie kapita∏u (tylko pó∏tora
roku po podj´ciu poprzedniej takiej samej decyzji, w lutym 2002 roku), a spó∏ka komandytowa
Giovanni Agnelli spe∏ni∏a swój obowiàzek.
Od tamtych chwil up∏yn´∏o tylko kilka miesi´cy.
Przez ten czas nie obiecywaliÊmy cudów, i cudów nie dokonaliÊmy, ale nastàpi∏a radykalna zmiana. Równie˝ dzi´ki wsparciu banków,
silnych instytucji naszego kraju, które od samego poczàtku by∏y nam pomocne. Wracajàc
do wyników za rok 2003 mo˝emy powiedzieç,
˝e niektóre parametry ekonomiczne i finansowe, choç sà jeszcze negatywne, ale znacznie si´
poprawi∏y. Przede wszystkim o po∏ow´ zmniejszy∏y si´ straty. Zatem Morchio dobrze wykona∏
swoje zadanie. Wzmocniony zespó∏ kierowniczy
jest zdeterminowany i profesjonalny. Zmieni∏o
si´ równie˝ nastawienie do Fiata. Teraz musimy
postaraç si´, aby ta sympatia przekszta∏ci∏a si´
w ch´ç nabywania naszych produktów. Mam
nadziej´, ˝e wielu W∏ochów wyka˝e takie zainteresowanie i uzna nasze samochody za ∏adne,
dobre i warte zakupu. Nasze wyzwanie polega
bowiem równie˝ na utrzymaniu roli W∏och jako
znaczàcego producenta w bran˝y motoryzacyjnej. Wiem dobrze, ˝e czeka nas jeszcze wiele
miesi´cy ci´˝kiej pracy i ˝e rok 2004 b´dzie
trudny. Jestem jednak przekonany, ˝e uda nam
si´ osiàgnàç cele, które sobie wyznaczyliÊmy.
Umberto Agnelli

Umberto Agnelli i Giuseppe Morchio

Morchio: «I ta

uzdra

Rok 2003 zamknà∏ si´ dla Fiata jeszcze ze stratà, ale jest ju˝
znacznie lepiej ni˝ w roku poprzednim. Bilans Grupy zatwierdzony 27
lutego przez zarzàd, wykaza∏ 510 milionów euro straty operacyjnej
w stosunku do 762 milionów w roku 2002. Ró˝nica wynosi 252 miliony. Post´p ten jest jeszcze wyraêniejszy, je˝eli porównamy dane
z dwóch okresów obrachunkowych z wy∏àczeniem kilku obszarów dzia∏alnoÊci sprzedanych w roku 2003 (Avio, Toro Assicurazioni, Fraikin
i Fidis): wówczas widzimy, ˝e Grupa zmniejszy∏a o po∏ow´ straty operacyjne, poprawiajàc wyniki o ponad 600 milionów.
Miniony rok mia∏ charakter przejÊciowy. Rozpoczà∏ si´ w bardzo trudnym momencie, nastàpi∏a bowiem zmiana kierownictwa i rozpocz´to
realizacj´ d∏ugofalowego planu przemys∏owego i finansowego. W ciàgu roku zacz´∏y si´ poprawiaç wyniki ekonomiczne, a ta tendencja nabra∏a znacznego tempa w ostatnim kwartale, zamkni´tym dodatnim
wynikiem operacyjnym: 142 miliony euro, co oznacza popraw´ – nie
bioràc pod uwag´ sprzedanych dzia∏alnoÊci – o 281 milionów w stosunku do tego samego okresu 2002.

firma

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

wianie firmy»
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k rozpocz´∏o si´
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Ponad rok temu ujà∏ Pan ster
Grupy. Jak z dzisiejszej perspektywy ocenia Pan rok miniony?
„CoÊ zacz´∏o si´ zmieniaç. Wynik
przed opodatkowaniem Grupy wzrós∏
o 3,5 miliarda euro, co stanowi popraw´ o ponad 70%. Wynik skonsolidowany netto wykaza∏ straty mniejsze
o 2,3 miliarda. Pozycja finansowa netto poprawi∏a si´ o oko∏o 800 milionów
euro, stan Êrodków pieni´˝nych o oko∏o 2 miliardy. Obecnie Grupa dysponuje 7 miliardami euro gotówki”.
Jakie sà cele w roku 2004?
„Plan o˝ywienia realizowany jest zgodnie z za∏o˝eniami: ograniczenie kosztów, zwi´kszenie mar˝y dzi´ki nowym
wyrobom, rozwój technologii. W tym
roku wynik operacyjny Grupy b´dzie
ju˝ zrównowa˝ony, a 2005 powinien
przynieÊç nam zysk. Je˝eli chodzi
o Fiat Auto, to równowag´ operacyjnà
osiàgniemy w przysz∏ym roku”.
A zatem Fiat wszed∏ na nowà drog´, ale nie wyszed∏ jeszcze w pe∏ni
z kryzysu?
„Tak jak przewidywaliÊmy 2003 by∏ rokiem trudnym i wa˝nym, bo mia∏ charakter przejÊciowy. Rok bie˝àcy powinien staç si´ prze∏omem. Nie zapominajmy, ˝e prawdziwe o˝ywienie nastàpi dopiero, gdy znowu nasze przedsi´-

biorstwo zacznie wytwarzaç zysk”.
Ogólna sytuacja gospodarcza nie
wydaje si´ jednak zach´cajàca?
„To prawda, nie b´dzie to ∏atwe zadanie, poniewa˝ sytuacja jest jeszcze
niepewna. Perspektywy dla g∏ównych
rynków, na których dzia∏amy, nie
wzbudzajà entuzjazmu. B´dziemy mogli jednak liczyç na pewne pozytywne
elementy. Zmieni∏a si´ atmosfera
wokó∏ nas, o czym Êwiadczà przejawy
sympatii dla nas i naszych samochodów. Potwierdzeniem tego sà nagrody
za nowe modele, przede wszystkim tytu∏ „Samochodu Roku” dla Pandy.
Równie wa˝ne wyró˝nienia otrzyma∏y
CNH i Iveco”.
Prze∏om wymaga∏ poÊwi´ceƒ.
Jakie w zamian przyniós∏ korzyÊci?
„Rozpocz´liÊmy od zmiany zakresu
dzia∏alnoÊci przemys∏owej Grupy, koncentrujàc si´ na tradycyjnym „core
business”, czyli sektorze motoryzacyjnym. Przeprowadzone operacje sprzeda˝y, dzi´ki podwy˝szeniu kapita∏u i innym operacjom finansowym, przynios∏y nam oko∏o dziesi´ç miliardów euro. Ârodki te przeznaczyliÊmy mi´dzy
innymi na zainwestowanie w rozwój
i na realizacj´ planu uzdrowienia:
w ciàgu czterech lat przeznaczymy
dziewi´ç miliardów na nowe wyroby,

a osiem na badania i rozwój. MusieliÊmy równie˝ podjàç bolesne decyzje,
sprzedajàc niektóre przedsi´biorstwa
Grupy i ograniczajàc zatrudnienie poprzez, mi´dzy innymi d∏ugoterminowe
przymusowe urlopy oraz programy
przedemerytalne. Dzi´ki tym dzia∏aniom uda∏o nam si´ w koƒcu osiàgnàç cz´Êciowo oczekiwane wyniki.
Zyskujà na tym wszyscy”.
Jak si´ sprzedajà wyroby wylansowane w roku 2003? Czy odnowa
gamy b´dzie kontynuowana tak˝e
w tym roku?
„W ostatnich miesiàcach Fiat Auto
odzyska∏ udzia∏y w rynku zarówno we
W∏oszech, jak i w Europie. To zas∏uga
równie˝ nowych modeli: Fiata Pandy,
na który pod koniec lutego z∏o˝ono ju˝
ponad 160 tysi´cy zamówieƒ, Lancii
Ypsilon (której sprzeda˝ by∏a na poziomie 63 tysi´cy) oraz Fiata Idei, który
w ciàgu zaledwie trzech miesi´cy zebra∏ 35 tysi´cy zamówieƒ. Podczas
Salonu w Genewie zaprezentowaliÊmy
modele, które wejdà na rynek w bie˝àcym roku. Ten proces odnowy b´dzie kontynuowany równie˝ w przysz∏oÊci. W 2006 roku 80% obrotów
Fiat Auto i 100% obrotów Iveco i CNH
zostanie zrealizowanych dzi´ki mi´dzy
innymi nowym wyrobom”.

Grupa Fiat – rachunek zysków i strat w 2003
IV kwarta∏

Przychody
Zysk (strata) operacyjna

2003

2002

12.660

14.907

rok

(2.247)

2003

2002

47.271

55.649

(8.378)

142

3

139

(510)

(762)

252

Zysk (strata) przed opodatkow.

(1.093)

(3.674)

2.581

(1.298)

(4.817)

3.519

Zysk (strata) netto

(1.066)

(2.981)

1.915

(1.948)

(4.263)

2.315

• Na porównanie wyników z poprzednim rokiem wpływa zmiana zakresu działalności
• Wynik Operacyjny znacznie się poprawia w IV kwartale
• Strata przed opodatkowaniem zmniejsza się o 70%
• Strata netto obniża się o połowę

Grupa Fiat – wynik operacyjny w 2003
IV kwarta∏

2003

2002

Grupa Fiat

142

3

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

(97)
99
115
61
29
39
11

rok

2003

2002

139

(510)

(762)

252

(180)
61

83
38

(979)
229

(1.343)
163

364
66

60
39
(74)
38
119

55
22
103
1

259
81
46
32
81

(108)

154
105
102
(21)
(90)
136
70
(38)
336 (255)

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

Dlaczego w ciàgu 12 miesi´cy
zmieniono tak wielu mened˝erów?
„ChcieliÊmy wzmocniç struktury na
szczycie, wprowadzajàc najwy˝szej
klasy profesjonalistów pochodzàcych
spoza firmy oraz wykorzystujàc nasze
wewn´trzne kompetencje. Na 19 stanowisk pierwszego poziomu zmiany
zasz∏y na 12: na szeÊç przyj´to mened˝erów z zewnàtrz, na pozosta∏ych
szeÊç awansowano osoby ju˝ u nas
pracujàce”.
Mówi si´ o zmianie warunków porozumienia z General Motors. Co

Na stronie
obok,
od lewej:
Maserati
Quattroporte,
Fiat Panda,
poni˝ej:
odlewnia
Teksid
w Crescentino
i traktor
New Holland
TM190.
Obok:
produkcja
uk∏adów
scalonych
w Magneti
Marelli,
poni˝ej:
robot Comau
i Iveco Stralis.

mo˝e nam Pan o tym powiedzieç?
„Porozumienie z Amerykanami obejmuje z jednej strony spó∏ki, z drugiej
dzia∏alnoÊç przemys∏owà. Prowadzone
sà rozmowy na temat zmian w zakresie powiàzaƒ spó∏ek do koƒca roku.
Natomiast dyskusji nie podlegaç b´dzie wspó∏praca przemys∏owa, która
b´dzie trwa∏a i która daje doskona∏e
wyniki, dzi´ki joint-venture Purchasing
i Powertrain oraz dzi´ki rozwojowi
wspólnych platform wyrobu. Równie
znaczàce wyniki przynios∏a wspó∏praca
Fiata Auto i Peugeot-Citroën w zakre-

sie pojazdów jednobry∏owych i dostawczych oraz pomi´dzy Maserati
i Audi. Dla tak du˝ej Grupy przemys∏owej jak Fiat, normalnà sprawà jest
poszukiwanie sojuszy i synergii z innymi Êwiatowymi producentami w ÊciÊle
okreÊlonych ramach”.
Co zechcia∏by Pan przekazaç
pracownikom Grupy na ∏amach
naszego pisma?
„Pragn´ powiedzieç, ˝e nie powinniÊmy si´ ∏udziç: czeka nas rok ci´˝kiej
pracy. Nasza sytuacja jest ju˝ lepsza,
ale nadal znajdujemy si´ w bardzo delikatnym momencie, poniewa˝ musimy ugruntowaç te pierwsze wyniki,
a tak˝e utrzymaç o˝ywienie. Dzisiaj
dysponujemy odpowiednimi narz´dziami, aby to dobrze czyniç. Zadanie,
które przed nami stoi, jest na nasze
si∏y. Apeluj´ zatem do wszystkich o zaanga˝owanie i profesjonalizm, dzi´ki
którym uzyskuje si´ dobre wyniki. Uda
nam si´, je˝eli jako pierwsi uwierzymy
w naszà prac´ i w nasze Przedsi´biorstwo; je˝eli b´dziemy w nie wierzyç,
je˝eli poÊwi´cimy ca∏à naszà energi´
na pokonanie problemów, i nie b´dziemy ukrywaç, gdybyÊmy nie byli
w stanie ich rozwiàzaç. Zadanie, które
przed nami stoi, to zbudowanie Fiata
nowego stulecia”.

L ANCIA MUSA

firma

Paola Ravizza

ALFA CROSSWAGON

NOWY FIAT MULTIPL A

FIAT TREPIÙNO

Bohaterowie
salonu
w Genewie
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Zaprezentowane w Genewie modele,
choç ró˝nià si´ markà, przeznaczeniem
i kategoriami, majà jednak jednà cech´
wspólnà. Wszystkie reprezentujà
zupe∏nie nowy sposób pojmowania
i u˝ytkowania samochodu.
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Zarówno dla ludzi z bran˝y jak i dla fanów motoryzacji, salon w Genewie
jest niewàtpliwie najwa˝niejszà imprezà samochodowà w Europie, scenà,
na której producenci prezentujà najÊwie˝sze nowoÊci. Podczas tegorocznej
edycji targów, w dniach 4 – 14 marca, Fiat Auto przedstawi∏ swoje najlepsze produkty, ale równie˝ na przedpremierowych pokazach trzy nowoÊci:
Lanci´ Musa, nowà Multipl´, Alf´ Romeo Crosswagon oraz nowe auto
koncepcyjne, którego nazwa mówi sama za siebie – Fiat Trepiùno. I choç
ró˝nià si´ one markà, przeznaczeniem i kategoriami, to jednak majà jednà cech´ wspólnà. Wszystkie reprezentujà nowy sposób pojmowania
i u˝ytkowania samochodu. Pojazd to przecie˝ nie tylko Êrodek transportu,
to tak˝e narz´dzie rozrywki i wyraz osobowoÊci kierowcy.

Musa jak bogini
Muzy by∏y boginiami sztuki i myÊli filozoficznej. Takie
w∏aÊnie imi´, Musa, wybra∏a Lancia dla swojego najnowszego kompaktowego, jednobry∏owego pojazdu, który adresuje
do klientów lubiàcych ˝yç ze smakiem, nie rezygnujàc z zalet praktycznoÊci. Nadwozie jest wysokie i obszerne o aerodynamicznych kszta∏tach. Doskona∏e po∏àczenie transagresywnej linii Lancii Ypsilon oraz Phedry i jej wyszukanego
kszta∏tu typowego dla wozu rodzinnego.
Na 4 m d∏ugoÊci i 1,7 m szerokoÊci styliÊci Lancii wyczarowali prawdziwy mobilny salon, którego wn´trze wykoƒczono
zgodnie z najnowszymi trendami mody. Wszystko polega
na kontrastowej grze materia∏ów: industrialnych tkanin, wysokiej jakoÊci skóry, mi´kkiej mikrofibry, drewnianych listew
w stylu wengè. Wewn´trzne linie i formy zaakcentowano
natomiast metalicznymi wykoƒczeniami.
Siedzenia tak˝e przyczyniajà si´ do komfortu i przyjemnoÊci
jazdy: bezpieczne, o ergonomicznym kszta∏cie, mogà przybieraç 32 ró˝ne pozycje, ∏àcznie z pozycjà „relaks”. Tylne

fotele przesuwajà si´ do przodu i do ty∏u oraz sk∏adajà niezale˝nie, pozwalajàc na maksymalne wykorzystanie przestrzeni wewn´trznej. Wra˝enie komfortu pot´guje dodatkowo
podwy˝szona pozycja kierowcy oraz 21 schowków, pozwalajàcych na zachowanie porzàdku wewnàtrz pojazdu i swobodne korzystanie z dost´pnej przestrzeni. Przyjazny klimat wn´trza wzmaga tak˝e muzyka p∏ynàca ze sprz´tu stereofonicznego Bose Sound System oraz klimatyzacja dwustrefowa,
dbajàca o dobre samopoczucie kierowcy i pasa˝erów.
Solidna, bezpieczna, elegancka i oryginalna. Tak mo˝na by
okreÊliç nowà Lanci´ Musa, samochód o zaokràglonych zewn´trznych kszta∏tach oraz przyjaznym i bezpiecznym wn´trzu, podobnym do muszelki, które jednak nie przyt∏acza
dzi´ki obszernemu, przeszklonemu dachowi Skydome.
Nowa Lancia oferuje silniki o bardzo wysokich osiàgach
i równoczeÊnie ograniczonym zu˝yciu paliwa: 1.9 Multijet
o mocy 100 KM, 1.3 Multijet o mocy 70 KM, 1.4 benzynowy o mocy 95 KM. Dwa ostatnie mogà byç montowane
∏àcznie ze zrobotyzowanà skrzynià biegów D. F. N., dzia∏ajàcà zarówno w trybie automatycznym, jak i r´cznym.

obrotowy silnika, zapobiegajàc poÊlizgowi pojazdu, co zdarza si´ wówczas, gdy ko∏a blokujà si´ po gwa∏townej redukcji biegu.

Zmiany w Multipli
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Poznajcie Alf´
o zintegrowanym
nap´dzie
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Ostatnie dziecko producenta z Biscione, Alfa Romeo Crosswagon, oznacza
powrót marki do pojazdów z nap´dem
na cztery ko∏a. Model, zbudowany
na bazie Alfy 156 Sportwagon, oferuje osiàgi porównywalne z pojazdem
typu „SUV”, zw∏aszcza w jeêdzie terenowej i na powierzchni o niskiej przyczepnoÊci, ale tak˝e typowo sportowà
przyjemnoÊç prowadzenia.
Wozu tego nie mo˝na pomyliç z ˝adnym innym, g∏ównie dzi´ki podniesionej o 6 cm pozycji nadwozia, wi´kszej
przestrzeni wokó∏ obszernych kó∏ oraz
nadkoli, na nowo zaprojektowanym
zderzakom, uzupe∏nionym o aluminiowe ochronne tarcze. Alfa Romeo
Crosswagon ma trwale zintegrowany
nap´d oraz prze∏o˝enie, wykorzystujàce trzy mechanizmy ró˝nicowe, z których Êrodkowy to Torsen C. Roz∏o˝enie
momentu obrotowego zazwyczaj koncentruje si´ na tylnych ko∏ach, ale
Torsen zmienia automatycznie i natychmiast roz∏o˝enie si∏y nap´dowej
w zale˝noÊci od potrzeb, wspomagajàc za ka˝dym razem t´ oÊ, która ma
wi´kszà przyczepnoÊç do pod∏o˝a. Dla
kierowcy oznacza to nie tylko mo˝liwoÊç wydobycia si´ z zaspy Ênie˝nej
lub b∏ota, ale tak˝e dynamiczne
zachowanie pojazdu na nawierzchni
asfaltowej, co spodoba si´ na pewno
mi∏oÊnikom sportowej jazdy.

Skoro mówimy o zachowaniu si´ pojazdu na drodze, podkreÊliç wypada
niezwykle wydajny turbodiesel 1.9
JTD Multijet o mocy 150 KM po∏àczony z mechanicznà, szeÊciobiegowà
przek∏adnià. Silnik ten, nale˝àcy do
zespo∏ów nap´dowych najnowszej generacji, osiàga moc rz´du 78 KM/litr
przy momencie obrotowym wynoszàcym 305 Nm przy 2000 obr. To jedne
z najwy˝szych osiàgów na Êwiecie.
Po samochodzie specjalnie przystosowanym do ci´˝kich warunków
(Ênieg, lód, jazda terenowa) mo˝na si´ spodziewaç szczególnej dba∏oÊci o bezpieczeƒstwo. Alfa Crosswagon posiada wszystkie najnowoczeÊniejsze systemy elektronicznego sterowania nap´dem poczàwszy od VDC
(Vehicle Dynamic Control), który uruchamia si´ w chwili zagro˝enia utraty
stabilnoÊci dynamicznej pojazdu, poprzez ASR (Anti Slip Regulation) system elektronicznej kontroli nap´du,
a˝ po MSR (Motor Schleppmoment
Regelung), który przywraca moment

Po wyg∏adzeniu zaokràglonych linii
przedniej cz´Êci nadwozia nowy Fiat
Multipla pojawi si´ na rynku w drugiej
po∏owie roku w dwóch wersjach wyposa˝enia oraz dziesi´ciu kolorach
karoserii, nie wspominajàc o szerokiej
gamie opcji i akcesoriów. Multipla
zmienia wyglàd w kierunku bardziej
nowoczesnego kszta∏tu karoserii i wyposa˝enia wn´trza. Bez zmian pozostanà jednak najbardziej rewolucyjne
i znaczàce cechy tego modelu, który
przy zaledwie czterech metrach
d∏ugoÊci oferuje szeÊç wygodnych
miejsc do siedzenia i pojemny baga˝nik (od 430 do 1300 litrów). Wszystko to dzi´ki oryginalnie rozplanowanemu u∏o˝eniu foteli, po trzy w dwóch
rz´dach.
Na zewnàtrz zmieniono przede wszystkim pokryw´ silnika pojazdu, która zyska∏a bardziej zdecydowany i dynamiczny charakter, lekko w stylu techno, g∏ównie dzi´ki czworokàtnym
reflektorom przednim oraz metalicznym wlocie powietrza z kratkà o strukturze plastra miodu. W tylnej cz´Êci
nadwozia lampy zespolone i zderzaki
poddane zosta∏y podobnej korekcie.
Poza tym lekko widoczne pozostajà
fartuchy, w kolorze nadwozia.

Oprócz nowej Multipli, Fiat
zaprezentowa∏ w Genewie
bardzo sympatyczny model
o nazwie Trepiùno, b´dàcy
rodzajem powrotu
do przesz∏oÊci, ale
w futurystycznym stylu.
Ten ma∏y microcar Fiata,
powsta∏y z po∏àczenia
rozwiàzaƒ stylistycznych
i technologicznych,
przypomina niezapomniane
500. To model o d∏ugoÊci
3.3 m, z wyd∏u˝onà kabinà,
du˝à przeszklonà
powierzchnià bocznà oraz
Êci´tà pokrywà silnika.
Kompaktowy kszta∏t
w po∏àczeniu z szerokim
rozstawem kó∏ nadaje

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

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

wygod´. Ten sposób
konfiguracji przestrzeni
wewn´trznej sprawia, ˝e
Trepiùno ma szersze
zastosowanie ni˝ klasyczny
city car. Równie oryginalna
jest Êrodkowa konsola oraz
wyÊwietlacz ciek∏okrystaliczny, umieszczone
mi´dzy przednimi
siedzeniami. By szybko
uzyskaç ˝àdane informacje,
wystarczy dotknàç ekranu
opuszkami palców. Kolejnà
ciekawostkà mogà byç
tak˝e fluorescencyjne lub
podÊwietlone wskazówki,
które w ciemnoÊci
zaznaczajà pod∏og´ oraz
pozycj´ drzwi samochodu.
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400
KM
w zaprz´gu
flagowego
wozu
Wreszcie jest: Maserati Quattroporte,
prawdziwa salonka na ko∏ach,
osiàgajàca a˝ 275 km/h. B´dzie nià
jeêdzi∏ sam Prezydent Republiki W∏oskiej.
Istniejà wyroby noszàce etykiet´ „made in Italy”, których zazdroÊci W∏ochom ca∏y Êwiat. To wcale nie kwestia mody, ale renomy w∏oskiego przemys∏u
samochodowego specjalizujàcego si´ w autach luksusowych, bran˝y, której
si∏´ od zawsze stanowi∏y kreatywnoÊç, technologia, know how oraz wielkie
zaanga˝owanie. Ze skrzy˝owania tych wszystkich wartoÊci powsta∏ nowy
Maserati Quattroporte.
Superwóz z Modeny, zaprojektowany przez oÊrodek Pininfarina, jest najlepszym przejawem tej tradycji. To zupe∏nie wyjàtkowy model pod wzgl´dem
niepowtarzalnej i zupe∏nie oryginalnej linii nadwozia, najlepszych na Êwiecie
osiàgów, komforcie oraz dba∏oÊci o szczegó∏y. Choç pojazd ten ma ponad pi´ç
metrów d∏ugoÊci, co Êwiadczy o du˝ych rozmiarach, to jednak ró˝ni si´ znacznie od tradycyjnych limuzyn. Spod o∏ówka projektantów oÊrodka Pininfarina wyszed∏ model o kràg∏ych kszta∏tach, idealnie ∏àczàcych dwa style, sportowy i elegancki. Elementy takie jak owalna przednia kratka wlotu powietrza oraz
potrójne boczne ujÊcia powietrza, dyskretnie nawiàzujà do s∏ynnych modeli
Masserati z przesz∏oÊci. Pod wzgl´dem technicznym Maserati Quattroporte
tak˝e stara si´ ∏àczyç dwie pozornie sprzeczne ze sobà cechy – komfort oraz
sport. To synteza, po∏àczenie obydwu cech, a nie kompromis. Nowy Maserati
nie rezygnuje bowiem z wyszukanych rozwiàzaƒ technicznych gwarantujàcych
wysokie osiàgi i doskona∏à przyczepnoÊç do nawierzchni, na poziomie odpowiadajàcym najszybszym dwuosobowym samochodom coupé. OÊmiocylindrowy silnik o uk∏adzie cylindrów V i pojemnoÊci 4200 cm3, osiàga moc 400 KM
i rozp´dza pojazd do pr´dkoÊci 275 km/h. Nowy Maserati ma b∏yskawiczne
wprost przyspieszenie, rozwija pr´dkoÊç od 0 do 100 km/h w 5,2 sekundy. Aby
zapewniç optymalne roz∏o˝enie ci´˝aru, zespó∏ nap´dowy umieszczony zosta∏
nieco z ty∏u w stosunku do przedniej osi, zaÊ skrzynia biegów, z mechanizmem

ró˝nicowym i nowoczesnym uk∏adem
transaxle (pozwalajàcym na prze∏o˝enie automatyczne i r´czne) umieszczona zosta∏a na osi przedniej.
W kabinie pojazdu królujà najbardziej
luksusowe materia∏y, najwy˝szej jakoÊci obicia skórzane z elementami wykonanymi z drewna mahoniowego, ró˝anego i orzechowego. Ca∏oÊç wykonana z rzemieÊlniczà starannoÊcià. Jak
nie trudno si´ domyÊliç, przy autach tej
klasy wszystkie elementy wyposa˝enia
dostosowane sà ÊciÊle do wymogów
klienta. Mo˝e on bowiem wybieraç
spoÊród 15 kolorów nadwozia, 10 rodzajów obiç skórzanych oraz d∏ugiej
listy wyposa˝enia opcjonalnego, dajàcych w sumie 4 miliony mo˝liwych

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

kombinacji. Powiedzieç by mo˝na, ˝e
trudno spotkaç dwa identyczne Maserati Quattroporte.
Ta najlepsza z mo˝liwych wizytówek
w∏oskiego przemys∏u samochodowego
pokaza∏a si´ w momencie szczególnie
korzystnym dla firmy. Po wielu trudnych
latach, zwiàzanych z problemami samego przedsi´biorstwa oraz Êwiatowym kryzysem gospodarczym, marka
Maserati powraca na Êwiatowà scen´
w wielkim stylu, odnotowujàc kolejne
sukcesy. Dzi´ki przej´ciu firmy przez
Ferrari, Maserati sprzedaje obecnie 3300 wozów rocznie, zamiast 660
w 1998 roku. W przysz∏oÊci zaÊ, firma
ma zamiar osiàgnàç poziom sprzeda˝y
rz´du 10 tysi´cy egzemplarzy rocznie.

To bardzo ambitny cel, który wydaje si´
mo˝liwy do zrealizowania, zw∏aszcza
w obliczu ponownego, po blisko 11 letniej przerwie, pojawienia si´ marki Maserati w Stanach Zjednoczonych, najwa˝niejszym rynku samochodowym
Êwiata. I to w∏aÊnie do Ameryki zostanie wyeksportowana wi´kszoÊç Maserati Quattroporte, produkowanych
obecnie w wyremontowanej i zmodernizowanej fabryce przy viale Ciro
Menotti w Trydencie. Jeden z pierwszych wypuszczonych egzemplarzy,
w kolorze niebieskim, zostanie podarowany prezydentowi Republiki W∏oskiej,
jako wóz reprezentacyjny.

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

Carlo Giari

firma
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Diena
sel

prowadzeniu
W ciàgu ostatnich kilku lat niezwykle
wzros∏a popularnoÊç silników diesla.
Dzisiaj, w niektórych krajach Europy,
sprzedaje si´ ich wi´cej ni˝ silników
benzynowych. Sukces rynkowy jest
efektem post´pu technologicznego.
Fiat Stilo Multiwagon.
W ubieg∏ym roku europejski rynek samochodów z silnikami diesla ustanowi∏ nowy rekord sprzeda˝y – a˝ 43,7% nowo zarejestrowanych samochodów
by∏o wyposa˝onych w silniki wysokopr´˝ne. Szczególnie du˝à popularnoÊcià,
wed∏ug badaƒ Boscha, cieszà si´ diesle w Hiszpanii (60,5%), Francji
(67,4%), Belgii (68,2%) i Austrii (71,4%). We W∏oszech, pod koniec ubieg∏ego roku, spoÊród wszystkich zarejestrowanych nowych samochodów po raz
pierwszy udzia∏ pojazdów z silnikami diesla by∏ równie˝ wi´kszy ni˝ z nap´dem
benzynowym i wyniós∏ we wrzeÊniu ub. r. 52,4%. Tak˝e w Polsce roÊnie zainteresowanie dieslami. Jak podaje Samar, ich udzia∏ w rynku wynosi obecnie
22,4% (w 2002 roku 17,6%).
Wed∏ug specjalistów rynku motoryzacyjnego, w najbli˝szych latach spodziewany jest dalszy wzrost popytu na silniki wysokopr´˝ne. Przewiduje si´ wr´cz,
˝e w 2008 roku diesle stanowiç b´dà prawie 80% wszystkich nowych samochodów osobowych sprzedawanych na rynku.
Pod∏o˝em tych rewolucyjnych przemian w wyborze samochodów jest niewàtpliwie post´p technologiczny, dzi´ki któremu „silnik na rop´” sta∏ si´ nareszcie
prawdziwym technicznym cackiem. I to w∏aÊnie Fiat wyznaczy∏ najwa˝niejsze
etapy tego post´pu, wprowadzajàc tak innowacyjne rozwiàzania, jak bezpoÊredni wtrysk paliwa, system Unijet Common Rail oraz jego najnowszà wersj´
Multijet. JeÊli chodzi o silniki Multijet, kluczowà rol´ w gwa∏townym wzroÊcie
sprzeda˝y samochodów z silnikiem diesla w ciàgu ostatnich kilku miesi´cy
odegra∏ ma∏y diesel 1.3 16v. Pierwszej klasy zespó∏ nap´dowy o stosunkowo
niewielkich rozmiarach (46 cm d∏ugoÊci) i ci´˝arze. Doskonale nadaje si´
do ma∏ych pojazdów. I to w∏aÊnie rynkowy sukces Fiata Punto i Lancii Ypsilon

Silnik 1.3 Multijet 16v.
Na wykresach obok wzrost udzia∏ów
rynkowych samochodów z silnikiem
diesla we W∏oszech oraz na podstawowych rynkach europejskich.

Osiàgni´cia Fiata.

SILNIKI BENZYNOWE I DIESLE WE W¸OSZECH
Procentowy udzia∏ silników diesla w rynku w∏oskim
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Fiat by∏ pionierem wprowadzajàc ju˝
w 1953 roku pierwszy model 1400 D.
Ówczesny silnik diesla mia∏ wiele
defektów, ale tak˝e jednà podstawowà
zalet´ – ma∏o pali∏. Najwi´ksze zmiany
w konstrukcji silników diesla zasz∏y
w latach osiemdziesiàtych wraz
z wprowadzeniem turbospr´˝arki.
Drugim bardzo wa˝nym osiàgni´ciem
by∏o wprowadzenie przez Fiata
bezpoÊredniego wtrysku paliwa
w 1988 roku, zwi´kszajàcego moc
silnika i redukujàcego zu˝ycie paliwa.
Zastrze˝enia nadal budzi∏ wysoki
poziom ha∏asu. Aby zlikwidowaç ten
nieprzyjemny mankament Centrum
Badawcze Fiata (CRF) wraz z Magnetti
Marelli opracowa∏y urzàdzenie, które
zrewolucjonizowa∏o technologi´ diesla.
Mowa o systemie Common Rail,
zastosowanym po raz pierwszy w 1997
roku w Alfie Romeo 156 JTD
i stosowanym odtàd przez wszystkich
producentów samochodowych.
Rozwiàzanie to pozwala
na wtryskiwanie paliwa
pod zwi´kszonym ciÊnieniem
niezale˝nie od iloÊci obrotów silnika.
Kolejnym krokiem na drodze
przeobra˝eƒ silnika diesla by∏o
opracowanie technologii Multijet.
Cechà charakterystycznà tego
systemu jest zdolnoÊç
do wprowadzania paliwa za pomocà
serii drobnych wtrysków, które
nast´pujà po sobie w przeciàgu
tysi´cznych sekundy, zgodnie z trybem
ustalanym przez elektronicznà
centralk´. Dzi´ki temu rozwiàzaniu
poprawi∏y si´ wyraênie osiàgi,
zmniejszy∏o znacznie zu˝ycie paliwa,
poziom ha∏asu oraz emisja
zanieczyszczeƒ. Silniki Multijet
spe∏niajà ju˝ dzisiaj norm´ Euro 4,
bez koniecznoÊci stosowania
dodatkowych filtrów spalin.
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z silnikiem 1.3 16v zadecydowa∏
o wzroÊcie udzia∏u silników diesla. Dzi´ki obecnoÊci kompaktowych, lekkich,
oszcz´dnych i silnych zespo∏ów nap´dowych nie tylko w segmencie B, ale
tak˝e w segmencie superkompaktowych pojazdów klasy A, takich jak Panda – udzia∏ rynkowy silników diesla
nadal roÊnie. SpecjaliÊci przemys∏u samochodowego pracujà zresztà nad ca∏kowicie nowym opracowaniem silników
benzynowych, tak by sta∏y si´ one bardziej konkurencyjne.
I pomyÊleç, ˝e przez wiele lat silniki diesla nie mia∏y wielu zwolenników, za wyjàtkiem taksówkarzy, handlowców, ludzi
zmuszonych do przemierzania rocznie
wielu tysi´cy kilometrów. Taksówkarze,
chcàc zaoszcz´dziç na kosztach benzyny, przymykali oko na wady silnika,
skromne osiàgi oraz ha∏as.
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Dzisiaj silniki turbodiesel Multijet 16v
sà wyrazem najbardziej nowoczesnej
myÊli technicznej i przy tej samej pojemnoÊci cylindrów, oferujà o wiele wy˝sze osiàgi od silników benzynowych.
Pod wzgl´dem mocy reprezentujà
wprawdzie ten sam poziom (nowe 1.9
i 2.4 JTD przekraczajà 73 KM/litr), ale
dysponujà o wiele wy˝szym momentem
obrotowym nawet przy bardzo niskich
obrotach. Oznacza to wi´kszà elastycznoÊç silnika, niespotykanà w silnikach
benzynowych, wi´kszà zrywnoÊç, bez
koniecznoÊci redukcji biegu. To cecha
niezmiernie wa˝na przy wyprzedzaniu,
dajàca du˝à przyjemnoÊç prowadzenia.

FIATY Z SILNIKAMI DIESLA
Silnik 1.3 Multijet 16v, dopiero niedawno znalaz∏ si´ na rynku, a ju˝
osiàgnà∏ wielki sukces. Dzi´ki temu ma∏emu zespo∏owi nap´dowemu,
Fiat Punto wysunà∏ si´ na czo∏o klasyfikacji najlepiej sprzedawanych
pojazdów z silnikiem diesla we W∏oszech. WÊród z∏otej dziesiàtki
znajduje si´ tak˝e Fiat Stilo. Dzisiaj 60% samochodów Fiata Êredniej
wielkoÊci i kompaktowych to pojazdy z silnikiem diesla.
Odsetek ten si´ga nawet 70% w przypadku Stilo Multiwagon.
Na liÊcie 10 najlepiej sprzedawanych samochodów z silnikiem diesla
znajdujà si´ jeszcze Alfa Romeo 147 i Lancia Ypsilon.

Majàc zresztà do dyspozycji silnik, który
nap´dza auto do przodu nawet na
niskich obrotach, przy u˝yciu lepiej roz∏o˝onych i d∏u˝szych prze∏o˝eƒ, zu˝ywajàc znacznie mniej paliwa.
Jednak to nie koszt eksploatacji decyduje o zakupie silnika diesla. W wi´kszoÊci przypadków oszcz´dnoÊç eksploatacji nie jest nawet brana pod uwag´
przez klientów. Kierowcy wybierajà silnik
na rop´ ze wzgl´du na p∏ynnoÊç pracy
i moc. Poza tym, od chwili, kiedy usuni´to charakterystyczny nieprzyjemny
metaliczny pog∏os, dzisiaj trudno jest
rozró˝niç dêwi´k pracy diesla od silnika
benzynowego. KiedyÊ kupujàc diesla

trzeba by∏o zrezygnowaç z pewnych wygód, osiàgów, komfortu i wizerunku.
Dzisiaj klienci kupujà diesla niezale˝nie
od nieco wy˝szej ceny w stosunku
do silników benzynowych. Po prostu
kierujà si´ preferencjami. Wielu z nich
nie oblicza nawet rocznego przebiegu
ani kosztów eksploatacji dobrze wiedzàc, ˝e na rynku samochodów u˝ywanych pojazd z silnikiem diesla ma
znacznie wy˝sze notowania. Zw∏aszcza,
jeÊli na liczniku widnieje niewiele kilometrów przebiegu.
Potwierdzeniem zasadniczej zmiany
wizerunku pojazdów z silnikiem diesla
mo˝e byç tak˝e polityka producentów
o uznanej sportowej marce. Takiej jak
na przyk∏ad Alfa Romeo. Na 100 aut
wyprodukowanych przez producenta
spod znaku z Biscione, 70 posiada nap´d na rop´. Nikogo te˝ nie dziwi, ˝e
Multijet 1.9 16v jest najbardziej odpowiednim silnikiem dla zrywnej Alfy GT.
Nawet tak szlachetna i konserwatywna marka jak Jaguar wprowadzi∏a
do produkcji silniki diesla, a klienci przyj´li ten wybór zupe∏nie naturalnie.

O Pandzie

napisali...
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Min´∏o ju˝ prawie pó∏ roku
od wprowadzenia na rynek nowego
Fiata Panda, a najm∏odsze dziecko Fiata
ciàgle robi prawdziwà furor´,
stajàc si´ przebojem polskiego rynku.
Co o nim piszà polskie media?
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Express Bydgoski, 18.02.04.: „Gdy zasiàdziemy za kierownicà, uruchomimy motor i uchwycimy d∏onià dêwigni´ zmiany prze∏o˝eƒ, zmienimy zdanie
o mo˝liwoÊciach Pandy, a poczàtkowy sceptycyzm zniknie w miar´ pokonywania kilometrów. /…/ ZwrotnoÊç Pandy, zw∏aszcza podczas parkowania ty∏em, jest nie do przecenienia. /…/ Wiele sporów budzi rozbudowana konsola – podczas prowadzenia zdarza si´, ˝e opieramy o nià kolano. Za to niezaprzeczalna jest frajda ze zmiany biegów przy pomocy dêwigni umieszczonej
wysoko, a do tego pracujàcej bez zarzutu. /…/ Zachwyci nas sposób, w jaki
Panda pokonuje nierównoÊci. Za zawieszenia w Pandzie nale˝à si´ Fiatowi
szczególne brawa”. (msl)
Dziennik Polski, 16.02.04.: „Nowej Pandzie, która sta∏a przede mnà gotowa do testu, umieÊci∏am poprzeczk´ doÊç wysoko: udowodnienie, ˝e ma
tylko jednà wad´ – nie jest mojà w∏asnoÊcià. /…/ Drzwi otwarte, wchodz´ do
Êrodka… Rzut oka na lusterka – nic do zarzucenia: szeroki, daleki kràg widzenia. Regulatory w zasi´gu r´ki, dok∏adnie tam, gdzie lubi´ je mieç. /…/
Warunki na drodze si´ zmieni∏y i oto wjechaliÊmy w rejon Êniegu i lodu.
W pierwszym odruchu hamowanie, z pomocà przychodzi ABS. Nie tracimy
przyczepnoÊci, nie wpadamy w poÊlizg. Stosunkowo niewielka masa Pandy
i wysoko umieszczony punkt ci´˝koÊci przy takich warunkach atmosferycznych zadowoliç powinny amatorów bia∏ego szaleƒstwa. W odwodzie jest jednak ABS i w∏aÊciwe trzymanie si´ auta w zakr´cie.” (Anita Sochacka).
Marie Claire, luty 2004: „Tankowa∏am w∏aÊnie benzyn´, kiedy podszed∏
do mnie czarujàcy m´˝czyzna. Ale okaza∏o si´, ˝e nie jest zainteresowany
mnà tylko moim autem – Fiatem Pandà. Odkàd model pojawi∏ si´ na polskim rynku, cieszy si´ ogromnym zainteresowaniem. /…/ Wn´trze Pandy jest
przestronne, a przy tym ciche i efektownie zaprojektowane. Wyjàtkowo
sprawnie dzia∏ajàce urzàdzenia zwi´kszajà komfort podró˝ujàcych, a zw∏aszcza kierowcy, który nie musi zmagaç si´ z kierownicà czy zmianà biegów.
Samochód jest zwrotny, a wysoko zainstalowane fotele zapewniajà doskona∏à widocznoÊç”. (Agata Komorowska)

Twój Styl, marzec 2004: „Fiat Panda
– hit ostatnich miesi´cy. Ma∏y, ale z klasà.
Ma pi´cioro drzwi, ∏atwo si´ do niego
wsiada (jest o 15 cm wy˝szy od konkurentów) i ma ca∏kiem pojemny baga˝nik. Fotele sà wysokie, szyby du˝e, co sprawia,
˝e widzi si´ znacznie wi´cej. A co najwa˝niejsze, jest niedrogi. Auto idealne do poruszania si´ w gàszczu wielkich miast”.
Gazeta Olsztyƒska, 28.01.2004: „Od
szeregu lat Fiat uchodzi za specjalist´ od
niewielkich aut. Panda, Samochód Roku
2004, potwierdza t´ opini´. Testujemy
Pand´ 1,1 Active. Silnik zach´ca do przyspieszania. Ani si´ obejrzymy a ju˝ mamy
60 na liczniku, dopuszczalnà szybkoÊç na
terenie zabudowanym. Czy to naprawd´
najs∏absza wersja silnikowa? Parkowanie
to przyjemnoÊç. Panda jest dobrze przeszklona, krótka, stosunkowo wàska,
zwrotna. ˚aden problem, wciÊnie si´
w ka˝dà luk´. Kabina wyró˝nia si´
dobrym monta˝em. Zwracajà te˝
uwag´ okràg∏e nawiewy powietrza. Wersja Active ma seryjnie
dwie poduszki powietrzne, centralny zamek, elektrycznie sterowane szyby z przodu, zderzaki
lakierowane w kolorze nadwozia.
Nie ma obrotomierza i oÊwietlenia

samochód, ale jak˝e prawdziwy. Bo te˝
Panda jest czymÊ poÊrednim mi´dzy
przedstawicielem segmentu A a wielofunkcyjnym pojazdem kompaktowym.
A wi´c wygodnym na zat∏oczonych ulicach. JeÊli wybierzemy si´ w d∏u˝szà
tras´, nasze autko te˝ sprawi si´ doskonale. TestowaliÊmy wersj´ z silnikiem 1.1, który zapewnia wystarczajàcà moc i przyspieszenie, nawet gdy na
pok∏adzie znajdujà si´ cztery doros∏e
osoby. Co prawda Pandà mo˝e jechaç
pi´ç osób, ale o wygodnej jeêdzie na
tylnej kanapie mo˝na mówiç tylko, gdy
siedzà na niej dwie osoby. Atutem tej
jednostki nap´dowej jest przede
wszystkim niewielkie zu˝ycie paliwa
i cicha praca”. (m)
Progresiff, styczeƒ 2004: „Zwykle
niedoceniany w Polsce Fiat przebi∏ ca∏à pot´˝nà konkurencj´. Dost´pny
w sprzeda˝y od 2003 roku model Panda zyskuje w miar´ pokonywania kolejnych kilometrów. Ale ju˝ na poczàtku
mo˝na poczuç swobod´, z jakà wsiada
si´ do tego niedu˝ego samochodu.
/…/ Komfort dajà tak˝e wysokie fotele.
Na plus trzeba równie˝ oceniç zwrotnoÊç. Dzi´ki ma∏emu rozstawowi osi,

du˝ym ko∏om i dobremu mechanizmowi elektrycznego wspomagania kierownicy mo˝na manewrowaç Pandà
niemal˝e w miejscu. Po wciÊni´ciu
funkcji „city” kierownicà daje si´ sterowaç jednym palcem. Udogodnienia te
w pe∏ni docenia si´ w korkach i podczas parkowania w du˝ym mieÊcie.
/…/ Dynamika Pandy pozwala wygodnie pokonywaç nie tylko miejskie trasy.
Jest to zas∏uga silników dajàcych dobre osiàgi przy niedu˝ym zu˝yciu paliwa. Bezpieczeƒstwo ma zapewniç
nadwozie zaprojektowane wed∏ug nowoczesnych kryteriów wytrzyma∏oÊci
na zderzenia, utwardzone w cz´Êci kabiny. Z zewnàtrz ma ono podwy˝szone
zdolnoÊci poch∏aniania energii podczas kolizji. Panda jest równie˝ wyjàtkiem w swojej klasie pod wzgl´dem
iloÊci poduszek bezpieczeƒstwa – mo˝e byç ich a˝ szeÊç! Dla wybrednych
romantyków Fiat przygotowa∏ wersj´
Pandy z wieloformatowym, przezroczystym dachem Skaydome. Przy takim
widoku mo˝na niczym ˝eglarz korzystaç z gwiezdnej nawigacji. /…/ To niepozorne auto namiesza∏o na motoryzacyjnych rynkach”. (Adam Bodziak)
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baga˝nika. Nie mo˝na odryglowaç
z wn´trza samochodu klapy baga˝nika. Jednak za niewielkie pieniàdze dokupimy pozosta∏e akcesoria”. (Jacek
Dobkowski)
Gazeta Pomorska, 10.03.04.:
„Nowy Fiat Panda to pojazd nowych
czasów. Âwiadczy o tym europejski tytu∏ Auto Roku 2004 i kilka innych wyró˝nieƒ, ale i jego cechy: zwinnoÊç
w mieÊcie, du˝e wn´trze, ekonomika
i zwyk∏a radoÊç z jazdy. Pand´ testowaliÊmy na drogach Bydgoszczy i poza
miastem. I od razu trzeba powiedzieç,
˝e w samochodzie tym mo˝na si´ zakochaç. Sàdzàc z wyników sprzeda˝y
(najwi´kszych na naszym rynku), samochód zdoby∏ ju˝ sobie serca Polaków. Liczy si´ sympatyczny, nieco figlarny wyglàd, nie mniej sympatyczna
nazwa i oczywiÊcie sentyment do w∏oskiej marki. Ale przejdêmy do konkretów… Panda oferowana jest za przyst´pnà cen´, a wi´c jest autem dla
ka˝dego. JednoczeÊnie przyj´te rozwiàzania techniczne stawiajà jà w kategorii pojazdów wcale nie tych z dolnej pó∏ki. „Tylko nie mów do mnie ma∏y!” – to
co prawda slogan reklamujàcy nowy
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Akcesoria Pandy
Nowa Panda, samochód zaprojektowany z myÊlà o ró˝norodnych
potrzebach i gustach wspó∏czesnego klienta, posiada szerokà gam´
akcesoriów, mo˝liwych do zastosowania w samochodzie.
Zapewniajà one u˝ytkownikom modelu nie tylko komfort i praktycznoÊç,
ale tak˝e sportowy charakter oraz zabezpieczenie przed kradzie˝à.
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Baga˝nik dla wersji samochodu bez relingów
nr kat. 50900983
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Pe∏nà gam´ akcesoriów Fiata Pandy
prezentuje Katalog Akcesoriów Fiat Panda
dost´pny u ka˝dego dealera Fiata.
Mo˝na je obejrzeç tak˝e na stronie www.fiat.pl

Zestaw nak∏adek progowych srebrnych
nr kat. 60797702
Zestaw obr´czy ze stopu lekkiego 14’’
(ET 38) nr kat. 50901036
Siatka na drobne przedmioty
montowana pod pó∏kà tylnà
nr kat. 50900999 i 50901000

Siatka na przedmioty
montowana w przestrzeni pasa˝erskiej
tylnej pod siedzeniem kanapy:
nr kat. 50900998

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

Dywaniki welurowe w kolorze szarym
nr kat. 60797723

Fotelik dla dziecka „Kiddy Life”
dla dzieci o wadze od 9 do 36 kg
nr kat. 50900963

Zestaw pokrowców na siedzenia (nie dotyczy
samochodów wyposa˝onych w poduszki boczne siedzeƒ)
nr kat. 60797764

Blokada skrzyni biegów
nr kat. 60797704 – Dipol
nr kat. 60797699 – Niedêwiedê-Lock

Carola Popaiz

firma
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Niezwyk∏y

pojedynek

Mistrz Êwiata w Ferrari i pilot wojskowy Cheli
w myÊliwcu Typhoon. Samochód przeciwko
samolotowi, ziemia przeciw niebu,
w pojedynku dwóch niezwyk∏ych m´˝czyzn
i pojazdów. Konfrontacja, która trwa
od blisko osiemdziesi´ciu lat. Do ostatniej
dosz∏o w grudniu zesz∏ego roku w Grosseto.
Jest rok 1927: w napr´dce zorganizowanym pojedynku na Prato, dwup∏atowy samolot Caudron C3, pilotowany przez Vasco Magrini, pokonuje wyÊcigowe
Bugatti. 8 grudnia 1931 roku zawody zyskujà oficjalny status: Tazio Nuvolari,
prowadzàcy Alf´ Romeo 8C 2300, Êciga si´ na rzymskim torze Littorio z pilotem wojskowym Vittorio Susterem, siedzàcym za sterami Êmig∏owego dwup∏atowca Caproni 100. 17-kilometrowà tras´ szybciej pokonuje samolot, który
na mecie zyskuje dwuminutowà przewag´ nad rywalem na ko∏ach. Pi´çdziesiàt
lat póêniej przychodzi czas na rewan˝: 21 listopada 1981 roku w bazie wojskowej Istrana (Treviso), podczas próby przyspieszenia na odcinku 1000 metrów
Gilles Villeneuve, kierujàc jednoosobowym Ferrari 126 CK Turbo, pokonuje
o 1,1 sekundy myÊliwca F104, pilotowanego przez pu∏kownika De Vincenti.
Ostatnia konfrontacja samochodu i samolotu odby∏a si´ niedawno, 11 grudnia 2003 roku. Z jednej strony Michael Schumacher, który ma na swoim
koncie wszelkie mo˝liwe rekordy zdobyte w Formule 1. Po przeciwnej –
Maurizio Cheli, astronauta i g∏ówny pilot oblatywacz Alenii. Pierwszy za kierownicà bolida F2003-GA, drugi za sterami myÊliwca Eurofighter Typhoon,
dwusilnikowego odrzutowca naddêwi´kowego, skonstruowanego wspólnie
przez W∏ochów, Brytyjczyków, Niemców i Hiszpanów. Dwóch najlepszych
na Êwiecie pilotów o stalowych nerwach w pojazdach reprezentujàcych najbardziej zaawansowane technologie w motoryzacji i lotnictwie. Scenà tego
niezwyk∏ego wydarzenia by∏o lotnisko wojskowe Baccarini w Grosseto. Pojedynek sk∏ada∏ si´ z trzech prób przyÊpieszenia na odcinkach 600, 900
i 1200 metrów. Zwyci´˝y∏ Typhoon 2:1.

Pokaz otwar∏y Frecce Tricolori, których
podniebne ewolucje rozgrza∏y zzi´bni´tà i przemoczonà widowni´. To demonstracja lotniczej wirtuozerii, oferowana publicznoÊci przez 313. Szkolny
Dywizjon Akrobatyczny, formacj´ sk∏adajàcà si´ z dziesi´ciu samolotów,
w tym jednego solisty.
To dopiero poczàtek. W nieca∏e pó∏
godziny tor w Grosseto jest gotowy
do zawodów. Schumi i Cheli czynià
ostatnie przygotowania. Asfalt jest
mokry, zatem Ferrari ma zamontowane opony przeciwdeszczowe. To konfiguracja aerodynamiczna, gwarantujàca maksymalnà przyczepnoÊç kó∏
do nawierzchni, ale z drugiej strony
znacznie zwi´kszajàca ich opór. Nagle
powietrze przeszywa potworny ryk:
osiemset koni pod maskà Ferrari i dwa
turboodrzutowe silniki Eurojet EJ200
niemal˝e rozrywajà b´benki s∏uchowe.
Piloci ustawiajà swe maszyny obok

MISTRZ KIEROWNICY

PILOT

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

Urodzony w Modenie Maurizio Cheli
ma 45 lat. By∏y pilot Lotnictwa
Wojskowego, absolwent
uniwersytetu w Houston, w 1993 r.
zosta∏ wybrany do zespo∏u
astronautów Europejskiej Agencji
Kosmicznej. Ma za sobà ponad
4 tys. godzin lotów na ponad
50 ró˝nych typach samolotów
i oko∏o 360 godzin w kosmosie.
W roku 1996 bierze udzia∏ w misji
StS-75 wahad∏owca Columbia
i jest pierwszym astronautà spoza
Stanów Zjednoczonych, który ma
pe∏niç funkcj´ in˝yniera lotu.
Od 1998 r. jest g∏ównym pilotem
oblatywaczem Alenii.
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siebie: na torze przeznaczonym do ko∏owania Schumi, trzymajàc nog´
na sprz´gle, wciska „do dechy” peda∏
gazu, podkr´cajàc obroty dziesi´ciocylindrowego silnika. Cheli zwi´ksza
moc motorów do 85 procent ich
mo˝liwoÊci. Napi´cie wÊród publicznoÊci si´ga zenitu. Jeszcze tylko kilka
sekund i... start! Niemiecki kierowca
w∏àcza przycisk „Launch Control”,
dzi´ki któremu jego wyÊcigówka powinna ruszyç niczym pocisk. Cheli
przesuwa dêwignie silników odrzutowych maksymalnie do przodu i uruchamia dopalacze. Przez u∏amek sekundy Ferrari Êlizga si´ na asfalcie,
a Eurofighter zaczyna poruszaç swoim 13-tonowym korpusem.
Pierwsza próba odbywa si´ na odcinku
d∏ugoÊci 600 metrów. Zgodnie z oczekiwaniami zwyci´˝a czerwony bolid GA,
który pokonuje ten dystans w 9,4 sek.
z pr´dkoÊcià 294 km/h, uzyskujàc na
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mecie 0,2 sekundy przewagi nad
myÊliwcem. Podczas gdy Schumacher
wyhamowuje swego bolida, Cheli unosi si´ pionowo w gór´.
Kilka minut póêniej rozpoczyna si´
druga próba: 1200 metrów. I znów
pe∏na napi´cia cisza na trybunach
i ryk silników. Te same przygotowania,
zgo∏a odmienny fina∏. Tym razem
triumfuje myÊliwiec, pokonawszy tras´ w 14,2 sekundy, 2,5 sekundy
szybciej ni˝ samochód.
Ostatni wyÊcig ma miejsce na dystansie 900 metrów. Tym razem zdania
co do zwyci´zcy sà podzielone. PublicznoÊç w absolutnej ciszy przys∏uchuje si´ narastajàcemu rykowi silników. Najpierw do przodu wysuwa si´
Ferrari, potem gwa∏townie przyspiesza
Typhoon, odrywajàc si´ po chwili
od ziemi. Widownia jest zdezorientowana, ale odczyt z fotokomórek nie
pozostawia ˝adnych wàtpliwoÊci: myÊliwiec przekracza lini´ mety o dwie
dziesiàte sekundy szybciej, dos∏ownie
o mrugni´cie okiem.
Zgromadzona publicznoÊç gromkimi
oklaskami daje upust swoim emocjom. W strugach coraz mocniej
padajàcego deszczu, Schumacher
i Cheli ustawiajà swoje pojazdy
przed g∏ównà trybunà, ofiarujàc widzom jeszcze kilka chwil wspania∏ego
spektaklu.

30

Na zakoƒczenie organizatorzy pokazu
proponujà niezwyk∏à podró˝ w przesz∏oÊç: nale˝àca swego czasu do Tazio Nuvolari Alfa Romeo 8C 2300
staje w szranki z dwup∏atowym samolotem de Havilland DH 82 Tiger Moth.
Pojazdy wykonujà cztery okrà˝enia
o ∏àcznej d∏ugoÊci 18,5 km. Zwyci´˝a
samolot z przewagà nieca∏ej sekundy.
Przyjrzawszy si´ tym dwóm pojazdom
uwa˝niej mo˝na dostrzec wiele ∏àczàcych je podobieƒstw. I nie chodzi tu
bynajmniej o skrzyd∏a, albowiem o ile
Typhoon wykorzystuje napór powietrza do oderwania si´ od powierzchni,
to lotki Ferrari s∏u˝à mu do lepszego
„przygwo˝d˝enia” si´ do asfaltu
i zwi´kszenia przyczepnoÊci kó∏.
W obu pojazdach zastosowano takie
same materia∏y, cechujàce si´ lekkoÊcià i du˝à wytrzyma∏oÊcià – w∏ókno
w´glowe, kevlar, stopy tytanu i aluminium. W podobny sposób przebiega
równie˝ proces projektowania, b´dàcy pochodnà takiej samej technologii
kosmicznej, bowiem zarówno Typhoon, jak i F2003 GA narodzi∏y si´ w tunelu aerodynamicznym. Ostatnim
wspólnym elementem jest wreszcie
elektronika pok∏adowa, w obu przypadkach bardzo wyrafinowana. Super
myÊliwiec i czerwony bolid potrzebujà
jednak cz∏owieka, bez pomocy którego nie by∏yby w stanie przemieÊciç si´
nawet o centymetr.

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

To najbardziej zaawansowany
technologicznie samolot w Europie,
opracowany jako odpowiedê
na potrzeby lotnictwa wojskowego
W∏och, Wielkiej Brytanii, Niemiec
i Hiszpanii. Jego operacyjne
zdolnoÊci pozwalajà na ca∏kowità
dominacj´ w powietrzu, jak równie˝
na skuteczny atak naziemny.
Do lotu unosi si´ w pi´ç sekund,
potrzebujàc do tego
odcinka o d∏ugoÊci
oko∏o 500 m.,
a do pr´dkoÊci 1600
km/h rozp´dza si´
w pó∏torej minuty.
Maksymalna pr´dkoÊç,
jakà potrafi osiàgnàç,
to 2 machy – dwa razy
wi´cej od pr´dkoÊci
dêwi´ku. Co wi´cej,
naddêwi´kowà szybkoÊç
potrafi utrzymywaç
stosunkowo d∏ugo bez koniecznoÊci
uruchamiania dopalaczy.
Najwi´kszym atutem Typhoona jest
jednak jego sterownoÊç: skr´ty
wykonuje po ∏uku znacznie
mniejszym ni˝ jakikolwiek inny

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

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

strzeg∏ przestrzeni naziemnej
nad terytorium Unii Europejskiej.
TECHNOLOGIA STEALTH: dzi´ki
specyficznej sylwetce oraz
obszernemu zastosowaniu
kompozytów nowy myÊliwiec
Typhoon jest praktycznie
niewidoczny dla radarów.
SILNIKI: dwa turboodrzutowe silniki
EJ200 o ∏àcznym ciàgu 18 ton,
dzi´ki którym Typhoon
mo˝e, niczym pocisk,
unosiç si´ niemal
pionowo do góry.
DRÑ˚EK STEROWY:
skomputeryzowane
urzàdzenie elektroniczne
fly-by-wire, transformuje
wprowadzone przez pilota
dane wejÊciowe
na polecenia wydawane
ruchomym elementom
skrzyde∏. Za pomocà
przycisków steruje si´ radarem
i systemem uzbrojenia.
DANE LOTU: ekran zwany Hud
(Head Up Display) wyÊwietla dane
dotyczàce szybkoÊci, wysokoÊci
i po∏o˝enia samolotu w locie.
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Super myÊliwiec
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Przedstawiamy pracowników
Fiat-GM Powertrain Polska. W dzisiejszym
numerze prezentujemy sylwetki dwóch
kierowników – Andrzeja Cichowskiego
i Ireneusza Habdasa.

Jak
w szwajcarskim
zegarku
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Andrzej Cichowski,
Kierownik Obszaru Obróbek
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Do moich zadaƒ nale˝y przede wszystkim koordynowanie pracy na liniach obróbki korpusu silnika,
wa∏u korbowego i g∏owic. Podlega mi w sumie 180
pracowników (plus 75 ze s∏u˝by utrzymania ruchu,
którzy zarzàdzajà pracà maszyn, usprawnieniami
i naprawami). Na liniach, które znajdujà si´ pod
mojà pieczà pracuje w sumie ponad 250 maszyn.
Co wymaga najwi´kszej uwagi? W momentach wzrostu produkcyjnego, takiego jak obecnie prze˝ywamy, najwa˝niejsze jest równomierne rozlokowanie
si∏y roboczej i pe∏ne zabezpieczenie linii monta˝owych w detale. Ka˝dy dzieƒ
jest inny, wyst´pujà coraz to nowe czynniki, z którymi nale˝y si´ uporaç – dotyczy to przede wszystkim spraw zwiàzanych z uzyskaniem p∏ynnoÊci przep∏ywu na liniach produkcyjnych. ˚eby nabiera∏y rozp´du, najwa˝niejsze jest unikanie powtarzalnoÊci problemów. Uwa˝am, ˝e jeÊli podczas pracy wystàpi
jakiÊ nowy problem – nie ma prawa pojawiç si´ ponownie, je˝eli zostanie
w∏aÊciwie rozwiàzany. I tej zasady staramy si´ tutaj trzymaç, dbajàc o to, by
zawsze znajdowaç najlepsze i najbardziej dopracowane rozwiàzania.
W∏aÊciwie ca∏a nasza praca polega na tym, ˝e wcià˝ coÊ doskonalimy
i usprawniamy, rozwiàzujemy pojawiajàce si´ problemy i poprawiamy – to
wszystko jest jak ko∏o, które przez ca∏y czas si´ toczy. Co tydzieƒ spotykamy si´ z kierownikami zmiany na ka˝dej linii produkcyjnej i omawiamy

problemy, które w ostatnim czasie
wystàpi∏y oraz te, które sà w∏aÊnie
rozwiàzywane – w spotkaniach tych
biorà udzia∏ pracownicy produkcji, in˝ynierii, utrzymania ruchu itd. Dzi´ki
wiedzy, którà wzajemnie sobie przekazujemy, wszyscy zyskujà.
By nie pozostaç go∏os∏ownym – jakiÊ
czas temu mieliÊmy na przyk∏ad problem z przep∏ywem wiórów od obrabiarek do galerii technicznej – wióry
nie sp∏ywa∏y tak, jak powinny, tylko zatrzymywa∏y si´ w kana∏ach, czasem
blokujàc ca∏à lini´. Po analizie ca∏ego
cyklu w odpowiednich miejscach zainstalowaliÊmy rury sp∏ukujàce i sytuacja w zakresie blokowania przep∏ywów uleg∏a zmianie.
Wiele tego typu rozwiàzaƒ to sugestie
pracowników, którzy obs∏ugujà obrabiarki i galeri´ technicznà. Zresztà jednym z celów naszego BPD jest obszar
sugestii – planujemy, ˝e w tym roku na
jednego pracownika przypadnie Êred-
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nio dziesi´ç sugestii. Istnieje zwiàzany z tym specjalny regulamin i nasi
pracownicy otrzymujà nagrody. Dzi´ki
temu ludzie czujà odpowiedzialnoÊç
za to, co robià – i wiedzà, ˝e to naprawd´ od nich zale˝y, czy zak∏ad
osiàgnie sukces.
Najwa˝niejsza rzecz, jakà uda∏o nam
si´ w ciàgu ostatnich miesi´cy osiàgnàç, to odpowiedni, bardzo du˝y
wzrost produkcji. Wed∏ug pierwotnych planów takà iloÊç silników, jakà
wytwarzamy dzisiaj, mieliÊmy produkowaç dopiero za rok. A zatem widaç
wyraênie, ˝e zarówno maszyny, jak
i przede wszystkim ludzie pracujà
bardzo dobrze.
Praca jest dla mnie bardzo wa˝na. To
nie jest tak, ˝e wychodzi si´ za bram´
i cz∏owiek si´ wy∏àcza, przestaje myÊleç o tym, co dzieje si´ po tej stronie.
A oprócz pracy? Mam ˝on´, doros∏e
córki. WÊród moich zainteresowaƒ
prym wiodà w´dkarstwo i pi∏ka no˝na.
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Ireneusz Habdas,
Kierownik
Monta˝u Silnika

Mówiàc najproÊciej, moim obowiàzkiem jest nadzór nad realizacjà planu
monta˝u silnika – iloÊciowego, ale
z zapewnieniem najwy˝szej jakoÊci
i przy zagwarantowaniu optymalnych
warunków pracy. Czy ka˝dy dzieƒ pracy jest do siebie podobny? Nie, przeciwnie – oceniam, ˝e jakieÊ 15-20%
to sytuacje, które w jakimÊ stopniu si´
powtarzajà, reszta to zdarzenia, na
które trzeba reagowaç na bie˝àco.
Ka˝dego dnia bardzo wiele si´ dzieje
i ka˝dy dzieƒ jest inny.
Pod moim okiem pracuje w sumie
688 osób, z czego 350 to pracownicy
nowi, przyj´ci do Fiat-GM Powertrain
Polska w okresie od sierpnia do grudnia 2003 roku. Mamy tu bardzo wielu
pasjonatów – ludzi, których w∏aÊciwie
do niczego nie trzeba przekonywaç
i którzy sami wykazujà entuzjazm potrzebny do efektywnej pracy. Ba,
w czasie naboru pojawiali si´ nawet
ludzie, którzy deklarowali, i˝ b´dà pracowaç za darmo – tak ciekawi∏y ich
nasze nowoczesne i doskona∏e pod
ka˝dym wzgl´dem silniki.
Wszyscy nowi pracownicy przeszli
oczywiÊcie gruntowne przeszkolenie
– nie tylko w zakresie swoich obowiàzków, ale i zasad, jakie obowiàzujà
w obu spó∏kach-matkach, czyli Fiat
i General Motors. Co niezwykle wa˝ne
70% nowoprzyj´tych osób to ludzie ze
Êrednim wykszta∏ceniem technicznym
(g∏ównie mechanicznym) – a zatem
du˝à wiedz´, przynajmniej w zakresie
podstaw, zdobyli ju˝ w szkole.
Miesiàc po przyj´ciach ruszyliÊmy na
trzy zmiany – by∏o to dla nas wszystkich naprawd´ du˝e wyzwanie. Gdyby
ktoÊ spyta∏, co nale˝a∏oby jeszcze

zmieniç w zak∏adzie, by poprawiç naszà prac´, wydajnoÊç – chyba mia∏bym problem z odpowiedzià. To prawda, i˝ nigdy nie powinno si´ mówiç,
˝e wszystko jest idealne, ale trudno
mi sobie wyobraziç jakieÊ nowe rozwiàzania „grubszego” kalibru, które
mog∏yby usprawniç naszà prac´ – tu
naprawd´ wszystko funkcjonuje jak
w szwajcarskim zegarku.
Produkujemy silniki dla wielu zak∏adów naszych macierzystych firm. Ta
ÊwiadomoÊç oczywiÊcie pomaga, ca∏a
za∏oga identyfikuje si´ z wyrobem.
A przede wszystkim przez ca∏y czas
staramy si´ mieç przed oczami koƒcowego klienta – tego, który b´dzie korzysta∏ z naszego wyrobu. ÂwiadomoÊç, ˝e pracujemy nie tylko dla krajów europejskich, dla Polaków, dla
Portugalczyków, dla Turków, ale nasze
silniki w´drujà praktycznie na wszystkie kontynenty – to bardzo motywuje.
Z drugiej strony po raz pierwszy w historii zak∏adu nasze silniki trafiajà do

fabryk General Motors – a to oznacza
inne wymagania i nowe wyzwania,
choç Fiat te˝ przecie˝ stawia∏ zawsze
poprzeczk´ bardzo wysoko.
Ca∏e to zaanga˝owanie powoduje, ˝e
nie ma praktycznie czasu na nic innego – mog´ chyba powiedzieç, ˝e
moim hobby jest moja praca. Tym
bardziej, ˝e ˝ona równie˝ pracuje tutaj, kilkadziesiàt metrów ode mnie
– w dziale In˝ynierii, tam zajmuje si´
ekologià. Mamy dwóch synów (22
i 16 lat). PoznaliÊmy si´ z ˝onà na
studiach, potem pracowaliÊmy razem
w Andrychowie w Wytwórni Silników
Wysokopr´˝nych, póêniej w Fiacie
Auto Poland. Âmiej´ si´, ˝e zaczà∏em
i skoƒcz´ na dieslu. Przy czym, chocia˝ pami´tam, ˝e silnik 4C90 jak na
tamte czasy, gdy rozpoczyna∏em swojà karier´ zawodowà, by∏ Êwietnym
silnikiem, ale w porównaniu z tà „pere∏kà”, przy której pracujemy tutaj
– to oczywiÊcie bez dwóch zdaƒ niebo, a ziemia.

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

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

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

Umow´ o wspó∏pracy podpisali
Tadeusz Âwierczek i Marek Trombski

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

Tomasz Libich, fot. SATIZ Poland

firma
fiat wokó∏ nas KWIECIEŃ 2004

36

Ca∏y czas
do przodu
Poprawa efektywnoÊci, idàce za tym
obni˝enie kosztów i ciàg∏e podnoszenie
jakoÊci wyrobów – oto cele, jakie stawia
przed sobà spó∏ka CNH Polska.
Firma prowadzi tak˝e przygotowania
do uruchomienia w najbli˝szych miesiàcach
i latach produkcji nowych wyrobów.
Mówi o tym Zbigniew Pokorski, szef Operacji
Przemys∏owych CNH Polska, prokurent spó∏ki.
W jakim zakresie rozwija si´ obecnie firma?
Nasze dzia∏ania rozwojowe skupiamy w tej chwili na dwóch
obszarach – z jednej strony nieustannie rozwijamy i doskonalimy istniejàcà produkcj´, aby podnosiç jakoÊç i niezawodnoÊç produktów oraz obni˝aç koszty produkcji poprzez
doskonalenie technologii, procesów produkcyjnych. Z drugiej strony – ca∏y czas staramy si´ poszerzaç gam´ naszych wyrobów, ciàgle
zwi´kszajàc volumen produkcji dla firm z grupy CNH. JesteÊmy dostawcà cz´Êci i podzespo∏ów monta˝owych do firm CNH w USA, Brazylii i do zak∏adów europejskich. Bie˝àcy program produkcji CNH Polska to trzy typy kombajnów zbo˝owych, trzy typy belujàcych pras do siana i s∏omy, prasa w wersji z owijaniem
bel folià plastikowà, headery (zespo∏y tnàce) do zbó˝ o d∏ugoÊci od 3 do 6 m,
headery do zbioru kukurydzy 6 typów. W p∏ockie headery wyposa˝ane sà
kombajny produkowane w P∏ocku oraz kombajny produkowane w CNH Belgia
w Zedelgem. W planach mamy kolejne uruchomienie nowego wyrobu, który
w ca∏oÊci b´dzie produkowany w P∏ocku.
Jaka jest obecnie wydajnoÊç zak∏adu?
Kszta∏tuje si´ ona ró˝nie, w zale˝noÊci od pory roku – ze wzgl´du na sezonowoÊç pracy naszych produktów, istniejà lepsze i s∏absze okresy sprzeda˝y.
Ârednio produkujemy codziennie trzy kombajny, do dziewi´ciu headerów i trzy
prasy do s∏omy (w tzw. „szczytowych” miesiàcach roku liczba ta zamyka si´
w pi´ciu kombajnach dziennie, dwunastu headerach i czterech prasach).

Jak w takim razie rozk∏adajà si´
proporcje pomi´dzy produkcjà
na wasze potrzeby i na zewnàtrz?
Siedemdziesiàt na trzydzieÊci procent.
Ta proporcja oczywiÊcie si´ zmienia
(wytwarzanie komponentów na zewnàtrz wzrasta), produkcja w Polsce
wcià˝ si´ op∏aca i zapewne po wejÊciu
do Unii Europejskiej nadal op∏acaç si´
b´dzie. Wszystko bowiem wskazuje
na to, ˝e choç w wielu przypadkach
Polska upodobni si´ do krajów unijnych, po 1 maja 2004 zniknie wiele
czynnoÊci, które na obecnà chwil´
wcale nie pomagajà w rozwoju biznesu. Mam tu na myÊli chocia˝by kwestie celne, kolejki na granicach itp. To
wszystko oznacza tracone pieniàdze
i czas – a my nieustannie dà˝ymy
do produkcji i dostaw „just in time”.
Samej Unii Europejskiej oczywiÊcie si´
nie boimy, nasze wyroby przecie˝ ju˝
tam sà (90% naszej produkcji przeznaczamy na eksport).

na szkolenia, gdzie pog∏´biajà swoje
doÊwiadczenie. Prócz tego na bie˝àco
prowadzimy szkolenia, j´zykowe kursy,
przekwalifikowania. Staramy si´ przez
ca∏y czas „iÊç do przodu”.
Jakie cele stawia Pan przed firmà
na najbli˝sze miesiàce i lata?
W∏aÊciwie dwa g∏ówne cele – poprawa
efektywnoÊci i w konsekwencji obni˝enie kosztów i ciàg∏e podnoszenie jakoÊci wyrobów. Dokonujemy tego przez
ca∏y czas – unowoczeÊniamy technik´,
inwestujemy w kierunki o znaczeniu
krytycznym dla jakoÊci i efektywnoÊci
naszej produkcji (zakup kolejnej wycinarki laserowej prasy kraw´dziowej
CNC). Nieustannie poprawiamy organizacj´ pracy, udoskonalamy layout fabryki i stanowisk pracy pod kàtem wydajnoÊci. W realizacji jest projekt wdro˝enia „kodów paskowych”, co z punktu
widzenia logistyki, u∏atwi zdecydowanie
zarzàdzanie przep∏ywem materia∏ów,
uproÊci sposób raportowania dziennego produkcji w systemie informatycznym – oszcz´dzimy w ten sposób du˝o
czasu traconego teraz na „r´cznym”
raportowaniu.
Czy w przysz∏oÊci pojawià si´
jakieÊ nowe wyroby?
Z ca∏à pewnoÊcià tak. Chcemy uruchomiç produkcj´ wyrobów, o których
nie chcia∏bym teraz jeszcze szczegó∏owo mówiç, ale które nie sà jeszcze
produkowane w tym obszarze geograficznym. Mamy w zwiàzku z tym
nadziej´, ˝e ju˝ w 2005 – 2006 roku
ruszy pe∏na produkcja.
W P∏ocku posiadamy w∏asne zaplecze
in˝ynieryjne i nasi konstruktorzy, niezale˝nie od tego, ˝e zajmujà si´ tematami zwiàzanymi z bie˝àcà obs∏ugà
produkcji, sà w∏àczeni do projektów
prowadzonych w ramach globalnej
organizacji CNH. Jest to dodatkowa
korzyÊç przy wdro˝eniach i dostosowywaniu standardów do warunków produkcji w Polsce.
Dzi´kujemy za rozmow´.
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Gdzie sprzedawane sà wasze
produkty?
Wyroby z P∏ocka sprzedawane sà
na ca∏ym Êwiecie w sieci sprzeda˝y
CNH. Jako przyk∏ad niech pos∏u˝y fakt,
˝e np. kombajny sà sprzedawane równie˝ w Japonii, Afryce Po∏udniowej,
a prasy w Nowej Zelandii. Ca∏y sektor
marketingowy posiada swojà w∏asnà
struktur´ organizacyjnà – w P∏ocku
istnieje dzia∏ sprzeda˝y, który zajmuje
si´ m.in. zbytem naszych wyrobów
w Polsce i krajach ba∏tyckich. CNH Polska Sp. z o.o. nie jest bowiem tylko zak∏adem produkcyjnym – to pod ka˝dym wzgl´dem „typowa firma”, która
realizuje swój biznes na wielu obszarach. W ofercie znajdujà si´ wszystkie
maszyny rolnicze produkowane przez
zak∏ady CNH pod markami handlowymi
Case, New Holland i Steyr.
W swoich wypowiedziach
podkreÊla Pan najwy˝szà jakoÊç
wyrobów CNH Polska...

Tak i jest ona potwierdzona nie tylko
zadowoleniem klientów, czy stale
wzrastajàcà iloÊcià zamówieƒ – tak˝e
poprzez rozmaite certyfikaty, które
uzyskujemy w kolejnych latach. ISO
zdobyliÊmy ju˝ w 1998 roku (a zatem
jeszcze przed wejÊciem inwestora
strategicznego, czyli spó∏ki New Holland). Kiedy rozpocz´∏a si´ nasza
przygoda z NH wszystkie procedury
musia∏y zostaç jeszcze lepiej dopracowane i dostosowane do wysokich
standardów inwestora.
Zapewne wymaga∏o to od firmy
wielu wyrzeczeƒ...
W pierwszym okresie, a zatem w ciàgu dwóch-trzech lat musieliÊmy zmieniç praktycznie ca∏à naszà organizacj´, zmodyfikowaç rozwiàzania dotyczàce jakoÊci, logistyki – praktycznie
wszystkie nasze dzia∏ania, od zakupu
materia∏ów do dystrybucji gotowych
produktów. ZbudowaliÊmy nowe systemy informatyczne i sieç internetowà, zmieniliÊmy procedury i organizacj´ pracy, przebudowaliÊmy wydzia∏y
produkcyjne.
A przy tym wszystkim rozpocz´liÊmy
dzia∏ania w kierunku zmiany profilu
produkcji – wspomniane podzespo∏y
dla siostrzanych firm, headery do kukurydzy, kombajny typu TC, headery zbo˝owe i wreszcie wspominana w jednym
z ostatnich artyku∏ów „Fiata Wokó∏
Nas” prasa do s∏omy (produkcja przeniesiona z Breganze we W∏oszech).
W takich przypadkach liczà si´
przede wszystkim ludzie...
To prawda. Nasi pracownicy sà wyjàtkowymi specjalistami. Zresztà wszyscy
przez ca∏y czas uczymy si´ nowych
umiej´tnoÊci i rozwiàzaƒ. I uczymy si´
od najlepszych. Stosujemy metod´
„best practice” – know-how nie jest
bowiem w Case New Holland zamkni´ty osobno w ka˝dym zak∏adzie. Nasi
pracownicy (na wszystkich poziomach,
od spawacza, do managementu) regularnie je˝d˝à do siostrzanych firm
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Iveco podbija

Hiszpani´
Czterdziestu szeÊciu koncesjonariuszy,
sto punktów sprzeda˝y, pi´tnaÊcie
„Daily Center” i dwieÊcie dziewi´tnaÊcie
autoryzowanych stacji obs∏ugi.
Na takie cyfry przek∏ada si´ obecnoÊç Iveco
na dynamicznym i pr´˝nie rozwijajàcym si´
rynku hiszpaƒskim.

W 2003 roku marka Iveco by∏a niekwestionowanym liderem we wszystkich sektorach swojej dzia∏alnoÊci: od ma∏ych i Êrednich samochodów dostawczych, przez ci´˝arówki, po autobusy. Miniony rok by∏ dla Hiszpanii
wyjàtkowo udany: pod wzgl´dem poziomu sprzeda˝y nowych pojazdów tego
typu, pobity zosta∏ absolutny rekord wszech czasów. Wynik to zaskakujàcy
tym bardziej, ˝e w pozosta∏ych krajach europejskich wskaênik ten obni˝y∏ si´
Êrednio o 3-4 procent.
„W roku 2003 hiszpaƒski rynek pojazdów u˝ytkowych osiàgnà∏ swoje historyczne apogeum – wyjaÊnia Jaime Revilla, dyrektor generalny Iveco w Hiszpanii. – Sprzedano 94.574 sztuk, co w porównaniu z 86.878 sztuk w roku 2002, daje wzrost w wysokoÊci 8,9 procent. W grupie tej znalaz∏o si´
14.700 samochodów Iveco: 8600 ma∏ych dostawczych, 1400 Eurocargo
i 4700 ci´˝arówek. Do tych liczb nale˝y dodaç 2300 sprzedanych pojazdów
u˝ywanych. Wynik ten o wiele bardziej nas satysfakcjonuje ni˝ poprzedni
rekord uzyskany w 2001 roku, w którym uda∏o si´ sprzedaç 91.331 sztuk”.
Ekspansja popytu dotyczy∏a wszystkich trzech gam wyrobów Iveco: najbardziej znaczny, bo a˝ 12,6-procentowy wzrost sprzeda˝y odnotowano w sektorze ma∏ych samochodów dostawczych. „Równie˝ w tym przypadku – kontynuuje Revilla – mo˝emy mówiç o absolutnym rekordzie, albowiem po raz
pierwszy w historii przekroczyliÊmy próg 60 tysi´cy samochodów. Dzi´ki
Daily i 20,6-procentowemu udzia∏owi w rynku, Iveco jest zdecydowanym liderem w tym najbardziej profesjonalnym segmencie pojazdów o ∏adownoÊci
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U góry: brama wjazdowa zak∏adu Iveco
Pegaso w Madrycie. Powy˝ej: wykresy
potwierdzajàce dominacj´ Iveco
na hiszpaƒskim rynku. Po lewej: siedziba
nowego koncesjonariusza w stolicy kraju.
Na nast´pnych stronach: wybrane
fazy procesu produkcyjnego
w madryckiej fabryce.

od 3,5 do 6,5 ton”. Wzrost w stosunku do roku 2002 (+ 4,4 procent)
zarejestrowano równie˝ w sektorze
samochodów ci´˝arowych, co jest
w g∏ównej mierze zas∏ugà dobrych
wyników sprzeda˝y wywrotek i pojazdów-warsztatów.
W Hiszpanii nastàpi∏o znaczne o˝ywienie gospodarcze. Dlatego dla Iveco rynek ten zyskuje coraz wi´ksze znaczenie strategiczne, choç konkurencja
jest tam spora, a warunki nie nale˝à
bynajmniej do naj∏atwiejszych. Ale jest
to rynek, na który warto stawiaç
i w który warto inwestowaç, dok∏adnie
tak, jak czyni∏o i czyni to Iveco, obecne w Hiszpanii ze swoimi zak∏adami
produkcyjnymi od 1991 roku, czyli od
momentu nabycia hiszpaƒskiej spó∏ki
Pegaso. Pierwszy z zak∏adów, usytuowany w Madrycie, produkuje pojazdy
ci´˝arowe, drugi, zlokalizowany w Valladoid, specjalizuje si´ w ma∏ych
samochodach dostawczych. W mieszczàcej si´ w Barcelonie fabryce
Comesa wytwarzane sà skrzynie biegów, pó∏osie tylne i inne komponenty.
Ostatnim elementem tej przemys∏owej sieci jest, majàcy swà siedzib´
równie˝ w Barcelonie, producent autobusów Irisbus. Ogó∏em hiszpaƒska
produkcja Iveco wynosi ponad 44 tysiàce pojazdów, z których wi´kszoÊç
trafia na eksport.
Ale chcàc byç liderem na rynku, trzeba równie˝ posiadaç sprawnie dzia∏ajàcà, profesjonalnà sieç sprzeda˝y, obs∏ugi posprzeda˝nej i serwisu, zw∏aszcza ˝e to w∏aÊnie te us∏ugi w najwi´kszym stopniu wp∏ywajà na korzystny
wizerunek marki w oczach klienta.
Dlatego na hiszpaƒskim rynku Iveco
k∏adzie du˝y nacisk tak˝e na ten
aspekt swojej dzia∏alnoÊci. Hiszpania
le˝y na skrzy˝owaniu wielu wa˝nych
szlaków drogowego transportu towarowego. Dobrze rozbudowana sieç autoryzowanych stacji obs∏ugi ma tu wr´cz
fundamentalne znaczenie.

39

Wizyta
w zak∏adzie

Aby jeszcze wyraêniej zaznaczyç swà
obecnoÊç na rynku, a jednoczeÊnie
wyjÊç naprzeciw potrzebom przewoêników, w Madrycie zainaugurowa∏
dzia∏alnoÊç nowy koncesjonariusz
Iveco, Autodasa. Ma swojà siedzib´
na terenie strefy przemys∏owej Cosiada, nowego kompleksu logistycznego, po∏o˝onego u bram stolicy Hiszpanii, gromadzàcego najwa˝niejszych
operatorów transportowych. Na obszarze o powierzchni ponad 16 tysi´cy metrów kwadratowych mieÊci si´
hala wystawowa, warsztaty oraz pomieszczenia biurowe. „Przyjmowaç
klienta w miejscu stanowiàcym kwintesencj´ jego zainteresowaƒ oznacza
wi´kszà dyspozycyjnoÊç i szybkoÊç reagowania na jego potrzeby” – stwierdzi∏ Jaime Revilla podczas ceremonii
otwarcia siedziby nowego dealera.
„Nawet najlepszy wyrób nie na wiele
by si´ zda∏ bez skutecznej sieci sprzeda˝y – powiedzia∏ Franco Fenoglio,
zast´pca prezesa ds. Sprzeda˝y
i Marketingu. – W przeciàgu ostatnich
dwóch, trzech lat na ca∏ym Êwiecie
zainaugurowa∏o dzia∏alnoÊç co najmniej 50 koncesjonariuszy Iveco, co
jest wyraênym dowodem naszego anga˝owania si´ w dzia∏alnoÊç równie˝
na tym froncie”.

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

Andrzej Manowski

Warsztaty
na koƒcu
Êwiata

dyrektor w Departamencie Marketingu i Sprzeda˝y, odpowiedzialny mi´dzy innymi za sprzeda˝ specjalnà Fiat
Bank Polska.
Zapami´tajmy wi´c, bo to wa˝ne. Od
1 marca bie˝àcego roku Fiat Bank
wprowadzi∏ w swojej ofercie handlowej mo˝liwoÊç finansowania nast´pujàcych opcji w kredycie:
– op∏aty przygotowawczej,
– ubezpieczenia sp∏aty kredytu „Bezpieczny Kredyt*” oraz „Bezpieczny
Kredyt Plus**”,
– rozszerzonej gwarancji na kolejne
lata eksploatacji samochodu,
– wyposa˝enia dodatkowego oraz
us∏ug oferowanych przez dealerów
przy zakupie samochodu (ubezpieczeƒ komunikacyjnych, monta˝u
instalacji gazowych, zakupu akcesoriów samochodowych, itp.)
Dwudniowemu pobytowi towarzyszy∏a
cz´Êç „artystyczna”, czyli kulig, ognisko z grillem oraz „ostatkowa” zabawa. Z weekendowego szkolenia zado-

Szkolenie po∏àczono
z aktywnym wypoczynkiem
woleni byli tak˝e narciarze, którzy
po∏àczyli je z niedzielnym wypadem
na przygraniczne stoki. Jak donoszà
Êwiadkowie, prym wiod∏a ekipa dealera AC Victoria Lubin. Podobno uczestnicy nie majà nic przeciwko temu, aby
w przysz∏oÊci podobne warsztaty trwa∏y znacznie d∏u˝ej.
* ubezpieczenie sp∏at kredytu na wypadek Êmierci lub ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy
** ubezpieczenie sp∏at kredytu na wypadek Êmierci, ca∏kowitej niezdolnoÊci
do pracy oraz bezrobocia.

Andrzej Manowski jest odpowiedzialnym
za sprzeda˝ us∏ug finansowych
Fiat Bank Polska na terenie
Dolnego Âlàska.
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Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom dealerów, Fiat Bank Polska oraz
Fiat Ubezpieczenia Majàtkowe zorganizowa∏y wspólne szkolenie dla pracowników dolnoÊlàskich salonów
sprzeda˝y. Szkolenie odby∏o si´ 2122 lutego w malowniczo po∏o˝onej
Rezydencji MDM-Zadrna w Che∏msku
Âlàskim. Spotkanie nazwano „Warsztatami roboczymi na koƒcu Êwiata”
– ze wzgl´du na odleg∏e po∏o˝enie
pensjonatu, wÊród ∏àk i lasów, kilkaset metrów od granicy Polski.
Sobotni poranek przywita∏ uczestników pi´knym s∏oƒcem, oglàdanym
przez szyb´, co prawda, ale zawsze
poprawiajàcym atmosfer´. Piotr Jab∏oƒski, odpowiedzialny za stref´
Dolnego Âlàska z ramienia Fiat Auto
Poland omówi∏ wyniki za ostatni
okres oraz przekaza∏ prognozy i plany
sprzeda˝y na pierwsze pó∏rocze bie˝àcego roku. Zagadnienia dotyczàce
poszerzenia oferty Fiat Bank Polska
omówi∏ Dariusz Gwiaêdziƒski, vice

firma

Poszerzenie wspólnej oferty produktowej Fiat
Bank Polska i Fiat Ubezpieczenia Majàtkowe
w zakresie ubezpieczeƒ towarzyszàcych
kredytowi samochodowemu, zobligowa∏o
obie spó∏ki do znalezienia skutecznej formy
pog∏´bienia wiedzy wÊród pracowników
sprzeda˝y us∏ug finansowych obydwu spó∏ek
w salonach dealerskich Fiat Auto Poland.
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Lód pod

ko∏ami

W Szwecji, tu˝ pod ko∏em podbiegunowym,
znajduje si´ nowe, awangardowe centrum
Fiata i General Motors, gdzie bada si´
zachowanie samochodów na mrozie
i nawierzchniach o niskiej przyczepnoÊci.

W szwedzkim Arjeplog otwarto nowy oÊrodek doÊwiadczalny Fiata Auto
i General Motors. Usytuowany w samym sercu Laponii, zaledwie sto kilometrów od arktycznego ko∏a podbiegunowego, pozwala na testowanie samochodów w ekstremalnych warunkach klimatycznych i – przede wszystkim
– na nawierzchniach o niskiej przyczepnoÊci. Takie testy to idealny sposób
na regulacj´ podwozia i wszystkich tych urzàdzeƒ elektronicznej kontroli
hamowania, nap´du i stabilnoÊci, które stanowià jedne z najwa˝niejszych
osiàgni´ç w – toczàcej si´ w ostatnich latach – batalii o bezpieczeƒstwo.
Za pomocà odpowiedniego oprogramowania systemy te muszà zostaç przystosowane indywidualnie do ka˝dego modelu. To ˝mudna i skomplikowana praca, która wymaga setek prób i testów. W∏aÊnie dlatego Fiat Auto ju˝
kilka lat temu zdecydowa∏ o tym, by ca∏à dzia∏alnoÊç zwiàzanà z testowaniem
pojazdów w warunkach zimowych i na Êliskich nawierzchniach skoncentrowaç w Arjeplog, gdzie na rozleg∏ym, 500-hektarowym obszarze, znajdujà si´
ró˝nego rodzaju tory próbne, specjalistyczne urzàdzenia badawcze oraz
sporych rozmiarów jezioro, pokryte – przez kilka miesi´cy w roku – grubà
warstwà lodu, na której sprawdza si´ uk∏ad skr´tny samochodu.
To doprawdy doskona∏y wybór, zarówno ze wzgl´du na warunki klimatyczne
i terenowe, jak i na jakoÊç tras. Jego trafnoÊç doceni∏ równie˝ General
Motors, który w ramach porozumienia o wspó∏pracy z Fiatem zdecydowa∏
o ulokowaniu w∏aÊnie w Arjeplog „arktycznych” testów Opla i Saaba, dwóch
europejskich marek Grupy. Ta strategiczna decyzja przyniesie obu koncernom
znaczne oszcz´dnoÊci. OÊrodek jest zarzàdzany przez PGBenchNET, spó∏k´

Alfa 147 na lodowej tafli jeziora.
Poni˝ej od lewej: Trasa do
testowania manewrów skr´cania
i dwa zdj´cia z 10-kilometrowej
trasy mieszanej
(zdj´cia Massimo Folegatti).

utworzonà przez Fiata i GM. Od tego
roku testujàcy majà do dyspozycji 16
torów, zarówno na ziemi, jak i lodzie.
Gama obejmuje 10-kilometrowà tras´
mieszanà, biegnàcà m.in. przez nieoÊnie˝ony las, ró˝nego rodzaju tory
okr´˝ne o Êrednicy od 200 do ponad 1000 metrów, tor do manewrów
skr´cania na jeziorze oraz specjalistyczne urzàdzenia do testowania
ABS, umo˝liwiajàce hamowanie dwoma ko∏ami na twardym lodzie, a dwoma na suchym asfalcie.

Oprócz torów oÊrodek posiada równie˝
ca∏y szereg obiektów pomocniczych.
W sk∏ad „bazy” Fiata wchodzi ogromnych rozmiarów gara˝, zajmujàcy
powierzchni´ 450 m2 warsztat oraz
magazyny i pomieszczenia biurowe
dla techników. Podobny kompleks zabudowaƒ, ze wzgl´du na ochron´
prywatnoÊci ulokowany w pewnej
odleg∏oÊci od swojego w∏oskiego

odpowiednika, wzniós∏ niedawno General Motors. Wszystkie obiekty zbudowane sà z drewna, aby komponowa∏y si´ z lokalnà architekturà i krajobrazem. To uk∏on w stron´ mieszkaƒców nie tylko okolicznych regionów,
ale i ca∏ej Skandynawii, bardzo wyczulonych na kwestie zwiàzane z ochronà
Êrodowiska naturalnego.
Laponia, obejmujàca swym zasi´giem
pó∏nocne tereny Norwegii, Szwecji,
Finlandii oraz niewielki skrawek Rosji,
jest chyba ostatnià prawdziwie dziewiczà krainà na kontynencie europejskim, rozleg∏ym królestwem jezior, lasów iglastych i tundry. Z jednej strony
zachwyca wspania∏à urodà, z drugiej
– przera˝a nieco swà niedost´pnoÊcià. Wyjàtkowo d∏ugie letnie dni pozostajà w wyraênym klimatycznym
kontraÊcie z polarnymi zimami, kiedy
przez kilka tygodni z rz´du, na jednà
czy dwie godziny, nocne ciemnoÊci
przerywa s∏aby blask zmierzchu.
˚yç i pracowaç w takim otoczeniu to
naprawd´ niezwyk∏e doÊwiadczenie.
W∏aÊnie dlatego do Arjeplog wraz z prowadzàcymi próby, wybra∏ si´ równie˝
dziennikarz w∏oskiej edycji naszego
pisma, który mia∏ okazj´ osobiÊcie
sprawdziç – w tych arcytrudnych warunkach – systemy przeciwpoÊlizgowe
i urzàdzenia kontroli dynamicznej, oferowane w nowych modelach Fiata,
Lancii i Alfy Romeo. Ale o tym ju˝ w nast´pnym numerze.

Emanuela Chiappero

danie specjalne

Zdrowie
bli˝ej

natury
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DziÊ ruszamy dooko∏a Êwiata Êladami
medycyny ∏àczàcej Êrodki i metody
lecznicze innych kultur z najbardziej
racjonalnymi systemami zachodnimi.
Natura hojnie rozdaje leki,
ale nie wszystko, co zwiàzane z naturà,
ma dzia∏anie korzystne dla zdrowia.
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W Stanach Zjednoczonych najnowsza tendencja w leczeniu chorych ma
ju˝ swojà nazw´: uzupe∏niajàca medycyna alternatywna (CAM). Zaleca ona
∏àczenie oficjalnych terapii z metodami niekonwencjonalnymi. Coraz cz´Êciej
w leczeniu l˝ejszych chorób, leki homeopatyczne, ig∏y do akupunktury i wyciàgi zio∏owe wspó∏dzia∏ajà z aspirynà i antybiotykami. Dziesi´ç milionów pacjentów w ciàgu ostatnich trzech lat zawierzy∏o akupunkturze czy dotkni´ciu ràk
chiropraktyków. Pi´ç tysi´cy „tradycyjnych” lekarzy, w swej codziennej praktyce, uprawia medycyn´ „mieszanà”.
Ale uwaga: chocia˝ prawdà jest, jak twierdzi∏ Pliniusz Stary, ˝e natura hojnie
rozdaje leki, to jednak nie wszystko co naturalne, musi dzia∏aç leczniczo.
Z∏a mieszanka zió∏ czy improwizowany masa˝ mogà wywo∏aç nieodwracalne
szkody. A zatem chcàc stosowaç leki naturalne w sposób odpowiedni i zrównowa˝ony, nale˝y zasi´gnàç opinii lekarza.

LaPresse/Dpa
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PERU
TAJEMNICA CURANDEROS
Peruwiaƒscy Curanderos w∏aÊnie jà
uwa˝ajà za eliksir d∏ugiego ˝ycia: mowa
o Uncaria Tomentosa, czyli Vilcacorze
znanej te˝ jako „koci pazur” (sprzedawana w sklepach zio∏owych w formie
kapsu∏ek lub nalewki alkoholowej,
w Andach przygotowywana jako napar),
otrzymywanej z kory krzewu osiàgajàcego dwudziestometrowà wysokoÊç.
Uncaria jest mocnym, naturalnym stymulatorem systemu immunologicznego: doskonale zapobiega przezi´bieniu,
wspomaga trawienie i ma w∏aÊciwoÊci
przeciwreumatyczne. Bardzo dobrze
spisuje si´ te˝ po zabiegach, jako Êrodek przeciwzapalny.
STANY ZJEDNOCZONE
KAMIENNA TERAPIA
WÊród rdzennych mieszkaƒców Ameryki jednà z najbardziej rozpowszechnionych metod leczenia by∏a chata wywo∏ujàca poty – zabieg powsta∏y jako
technika oczyszczania, uzdrawiania fizycznego i duchowego, przypominajàcy
∏aêni´ tureckà. W metodzie tej nale˝y
udaç si´ na czczo do sza∏asu. Wewnàtrz ogieƒ wytwarza goràco i par´, co
wywo∏uje pocenie si´ i u∏atwia odtrucie
organizmu, czyli pozbycie si´ toksyn.
W celu nabrania pozytywnej energii
i wzmocnienia cia∏a, zalecana jest
stone therapy (zdj´cie nr 1), masa˝ kamieniami, wzorujàcy si´ na rytua∏ach
Indian amerykaƒskich. Do tzw. „hot
stone massage” stosowane sà kamienie bazaltowe, wulkaniczne, kamienie
z Gangesu i z koryt rzek Arizony. Dzia∏anie tej terapii opiera si´ na wymianie
ciep∏a. Kamienie odpowiednio wyg∏adzone i podgrzane do temperatury
65-70oC zachowujà ciep∏o przez d∏ugi
okres i przekazujà je cia∏u, z którym
wchodzà w kontakt. Na stronie www.
europeanstonemassage.com mo˝na
zakupiç nagranie wideo uczàce tej
techniki.

1
2

46
LaPresse/Dpa

Doktor Thomas Dawid studiujàcy
naturalne metody sporzàdzania
leków w swojej ksià˝ce
„Medycyna Szamanów” opowiada
histori´ pewnej wyprawy
do Amazonii, zorganizowanej
w celu poszukiwania naparu z zió∏
Cod Tea. Zio∏a te, stosowane
przez tubylców na ró˝nego
rodzaju dolegliwoÊci,
w medycynie naturalnej zalecane
sà równie˝ w chorobach systemu
immunologicznego.
Las to ogromna apteka: szamani,
na przyk∏ad, odle˝yny leczyli
„˝abim ciastem”, które ze
wzgl´du na wysokà zawartoÊç
3

peptydy – ceruleiny – daje efekt
przeciwbólowy. Natomiast wyciàg
z trucizny jararacussu – ˝miji
˝yjàcej we wschodniej Brazylii,
stosowany jest do produkcji
lekarstwa na nadciÊnienie,
a drzewa, którymi ˝ywià si´ ma∏py
mariquis, sà skuteczne na ból
brzucha. Z pó∏nocnobrazylijskiego
stanu Pará pochodzi acai – „owoc
˝ycia” znany botanikom jako
owoc palmy Euterpe Oleracea.
Spo˝ywa si´ go na Êniadanie albo
na podwieczorek (mià˝sz, który
nale˝y przechowywaç w lodówce,
ma kwaskowy smak). Owoc ten
zawiera w∏ókna regulujàce prac´
jelit, kwasy oleinowe
wzmacniajàce ochron´
immunologicznà, a niektóre
sk∏adniki b∏ony roÊlinnej obni˝ajà
poziom cholesterolu.

INDIE
SZTUKA D∏UGIEGO ˝YCIA
Ayurveda to starohinduski system medycyny zapobiegajàcej chorobom. Jest
to filozofia rozró˝niajàca trzy typy konstytucji cia∏a w zale˝noÊci od dosha,
czyli elementów energii. W typie Vata,
ruchliwym, przewa˝a element powietrza; Pitta jest dynamiczny i pe∏en
„ognia”; Kapha, spokojny i zwiàzany
z ziemià. ˚aden cz∏owiek nie jest zdominowany wy∏àcznie przez jeden
dosha: ka˝dy z nas to mieszanka,
w której przewa˝a jeden lub drugi
element, a stan równowagi mo˝na
uzyskaç przy pomocy odpowiedniej
diety, aromaterapii i masa˝u.
Wed∏ug ayurveda (zdj´cie nr 2) kuracja
przeprowadzona przy pomocy olejków
specjalnych dla ka˝dego dosha, usuwa
zm´czenie, poprawia oddychanie,
przywraca w∏aÊciwy kolor skóry oraz
zdrowy sen. Masa˝ ca∏ego cia∏a odbywa si´ na ∏ó˝ku w ca∏oÊci wykonanym
z drewna. Wi´cej informacji na stronie:
www.joga.most.org.pl
JAPONIA
MASA˝ SHIATSU
Shiatsu (po japoƒsku „nacisk palcami”) to masa˝ wykonywany kciukami,
wn´trzem d∏oni, k∏ykciami, ∏okciami,
a czasami kolanami (zdj´cie 3). Koncentruje si´ na tych samych miejscach
co akupunktura i jest stosowany w leczeniu najró˝niejszych dolegliwoÊci,
od nie˝ytu ˝o∏àdka do zaburzeƒ menstruacji, od rwy kulszowej do chorób
wàtroby. Istnieje równie˝ odmiana wodna shiatsu: masa˝ odbywa si´
w basenie wype∏nionym letnià wodà.
WÊród terapii pochodzenia japoƒskiego
stosowanych przez specjalistów akupunktury istnieje tzw. przypieczka. Zabieg polega na spaleniu szyszeczki
bylicy pospolitej w niewielkiej odleg∏oÊci od skóry, zazwyczaj w pobli˝u tych
samych miejsc cia∏a, które poddaje si´
dzia∏aniu igie∏ w akupunkturze.
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AFRYKA
DRZEWA APTEKARZE
Do substancji leczniczych pochodzàcych z Czarnego Kontynentu nale˝y
mià˝sz owocu baobabu (zdj´cie 5),
majestatycznej roÊliny znanej wÊród ludów afrykaƒskich jako „Drzewo aptekarz”. Odwodniony proszek owocu
Adansonia Digitata ma ró˝norodne zastosowanie potwierdzone przez obszernà dokumentacj´ naukowà. Z baobabu (www.baobabfruitico.com) mo˝na
wykorzystaç wszystko. Z nasion otrzymujemy olejek bogaty w kwasy t∏uszczowe eteryczne, które stosuje si´ jako
przypraw´ lub kosmetyk. Natomiast
liÊcie, wysuszone i zmielone sà zalecane na infekcje dróg moczowych, dyzenteri´ i goràczk´. Napar z kory ma dzia∏anie przeciwmalaryczne; napar z korzeni uznawany jest za afrodyzjak;
a kwaÊny mià˝sz owoców to prawdziwa
bomba witaminy C. Bogate w w∏ókna
(a˝ do 45 g na 10 dag) i substancje

Liquid librazy
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KRAJE ARABSKIE
AROMATERAPIA SUFIZMU
Sufi – m´drcy, których zadaniem jest
przekazywanie najskrytszej wiedzy Koranu (zawierajàcego wskazówki dotyczàce równie˝ zdrowia i chorób), leczà
aromaterapià (zdj´cie 4). Je˝eli prawdà jest, ˝e cz∏owiek to „podmuch
i tchnienie”, medycyna oparta na
olejkach aromatycznych do wdychania jest najbardziej odpowiednià
do zrównowa˝enia czterech „esencji
cielesnych” (sangwinicznej, flegmatycznej, cholerycznej i melancholijnej). W swojej „Ksi´dze uzdrawiania
sufi” S.H. Moinuddin Chishti, z Islamic Medical Association, omawia poszczególne recepty zielarskie, olejki,
masa˝e leczàce ró˝ne choroby,
od anemii do wrzodów. Odkrywamy
np., ˝e na kolki dobry jest masa˝ brzucha olejkiem migda∏owym oraz krople
ekstraktu z ró˝y, natomiast na katar
polecany jest napar z fio∏ków.

TYBET: KLEJNOTY W PIGU∏CE
Medycyna tybetaƒska, zgodnie
z koncepcjà holistycznà – czyli
ca∏oÊciowà – cz∏owieka, kr´ci si´
wokó∏ systemu czterech tantr.
„Skoro cz∏owiek jest mieszankà cia∏a
i ducha nie mo˝na si´ ograniczaç tylko
do dolegliwoÊci fizycznych, ale nale˝y
równie˝ poszukiwaç g∏´bszych przyczyn

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

8
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i analizie moczu. WÊród leków
stosowane sà „pigu∏ki-klejnoty”
przygotowywane na bazie korzeni,
jagód i cennych kruszców, jak koral
czy turkus, z∏oto i srebro (zdj´cie 6),
którymi mo˝na leczyç ka˝dà chorob´:
od kolki po l´ki, od migreny
po zapalenie wàtroby. W Tybecie
stosowane sà równie˝ kadzid∏a
lecznicze jak Golar 25 i Agar 31,

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

CHINY
GINKO BILOBA I AKUPUNKTURA
Chiƒska medycyna wykorzystuje ponad pi´ç tysi´cy gatunków roÊlin: niektóre sà ju˝ rozpowszechnione w sklepach zielarskich, jak astragalus (stymuluje system immunologiczny) oraz
ginko biloba – odpowiedni na zaburzenia krà˝enia i zawroty g∏owy. WÊród kuracji uznanych przez prawo, znajduje
si´ mi´dzy innymi akupunktura, terapia
si´gajàca czasów staro˝ytnych. Chiƒczycy wierzà, ˝e w cz∏owieku znajduje
si´ sieç kana∏ów, meridianów, ∏àczàcych skór´ z organami wewn´trznymi.
Dzia∏anie akupunktury polega na tym,
˝e ig∏a tworzy zwarcie z warstwami podskórnymi, uruchamiajàc okoliczne komórki nerwowe. Stosuje si´ jà w leczeniu najprzeró˝niejszych dolegliwoÊci:
uzale˝nienia od nikotyny, w chorobach
artretyzmu i astm´, w zaburzeniach
hormonalnych. Podobne dzia∏anie ma
akupunktura uszu (zdj´cie 8), stymulacja bardzo cienkimi ig∏ami tej cz´Êci
cia∏a, która ze wzgl´du na swój kszta∏t
przypomina odwrócony embrion, przez
co stanowi map´ organów wymagajàcych ewentualnego leczenia.
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antywirusowe, owoce te sprzyjajà rozwojowi flory jelitowej oraz pomagajà
w usuwaniu pozosta∏oÊci po trawieniu.
Oprócz tego poprawiajà ogólny stan
fizyczny i sà obecnie wykorzystywane
w diecie chorych na AIDS.
W Afryce wiejscy znachorzy doskonale
znajà zalety „pazura diab∏a” (Harpagophytun Procumbens, który sprzedawany jest w tabliczkach w sklepach z zio∏ami – zdj´cie 7), zio∏a rozpowszechnionego od wieków wÊród Buszmenów
i ludów Bantu. Pazur diab∏a stosowany
jest (w Êladowych iloÊciach) w leczeniu
bólów stawów, Êci´gien i pleców.
Na dolegliwoÊci wàtrobowe zalecany
jest natomiast Desmodium Adscendes, zio∏o oczyszczajàce, pomocne tak˝e w zapobieganiu atakom astmy.
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lepiej

Technologia telefonii komórkowej to
jedna z najdynamiczniej rozwijajàcych
si´ ga∏´zi elektroniki. Nokia, jak przysta∏o na Êwiatowego lidera, po raz kolejny
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. Dwa nowe modele – 6820
i 7600 to prawdziwe cacka, wyposa˝one w kamer´, mo˝liwoÊç nagrywania
dêwi´ku i przesy∏ania multimedialnych
wiadomoÊci. Niewàtpliwà zaletà, oprócz
funkcjonalnoÊci, jest futurystyczny i oryginalny design.

Nowa seria kosmetyczna do piel´gnacji
cia∏a Lirene zosta∏a stworzona z myÊlà o najwybredniejszych paniach.
20 preparatów to produkty uzupe∏niajàce si´
wzajemnie, zharmonizowane pod wzgl´dem sk∏adników i zapachów.
Do wyboru sà a˝ 4 rodzaje ˝eli pod prysznic, peelingi do cia∏a, krem do masa˝u
i emulsje do stóp oraz ràk. Hitem kolekcji jest bràzujàcy balsam, który sprawi, ˝e
skóra nabierze pi´knego po∏ysku i bez
udzia∏u szkodliwych promieni s∏onecznych b´dzie sprawia∏a wra˝enie opalonej.
Produkty Ajax to
znana i lubiana przez
gospodynie domowe marka,
która pomaga utrzymywaç
nasze mieszkania w czystoÊci.
Oferta jest niezwykle szeroka,
ostatnio pojawi∏y si´ nawet
preparaty do czyszczenia ram

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

Szwedzka firma Doro niedawno
wprowadzi∏a na nasz rynek aparat
telefoniczny Doro 520+1.
Produkt zosta∏ pomyÊlany jako spe∏nienie oczekiwaƒ tych klientów, dla
których liczy si´ zarówno wygoda,
jak i wyglàd przedmiotu. Telefon
zosta∏ zaprojektowany przez znanà
paryskà firm´ designerskà Absolut
Reality. G∏ównym adresatem Doro
sà kobiety, stàd ∏adny, pastelowy
kolor i ob∏e kszta∏ty. G∏ównym atutem jest dodatkowa s∏uchawka, która nie wymaga pod∏àczenia osobnej
linii telefonicznej.

Firma Oceanic to pionier naszego
rynku kosmetycznego, zw∏aszcza
jeÊli chodzi o szczególnà piel´gnacj´
cery wra˝liwej. Tysiàce kobiet
o skórze sk∏onnej do podra˝nieƒ
zaufa∏o serii AA.
Tym razem mogà te˝ skorzystaç
z kuracji przeciwzmarszczkowej, która

opiera si´ na kompleksie Botox-like.
W przeciwieƒstwie do prawdziwego
botoxu, sk∏adniki kremu sà roÊlinne
i przyjazne naturze. Krem na dzieƒ
zadzia∏a na naszà cer´ jak balsam,
wyraênie jà rozÊwietlajàc,
a jednoczeÊnie wyg∏adzajàc
zmarszczki.
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Fujitsu Siemens Computers to
jeden z g∏ównych producentów tak
zwanych „cienkich klientów”, to znaczy terminali s∏u˝àcych g∏ównie
do wpisywania danych, korzystania
z baz danych i obs∏ugi poczty elektronicznej. Nowy model FutroB pracuje
praktycznie bezg∏oÊnie (nie ma potrzeby montowania w nim wentylatora) i bije rekordy, jeÊli chodzi o miniaturyzacj´. FutroB pomyÊlany zosta∏
jako urzàdzenie obs∏ugujàce g∏ównie
systemy bankowe.
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filmy

Klasyka

czy nowoÊç?
Obecnie dystrybutorzy filmowi starajà spe∏niç nawet
najbardziej wygórowane
wymagania potencjalnego
klienta wypo˝yczalni. NowoÊci pojawiajà si´ b∏yskawicznie po premierze kinowej, a nie zapomina si´
równie˝ o filmach zas∏u˝onych dla historii kina.
Do tych drugich nale˝y z pewnoÊcià
wydany w∏aÊnie na dvd „Autostopowicz” – jeden z najs∏ynniejszych thrillerów ostatnich lat. Wystarczajàcà rekomendacjà powinna byç g∏ówna rola
– Rutger Hauer jako psychopatyczny
morderca tworzy naprawd´ przera˝ajàcà kreacj´. Film zaczyna si´ scenà,
w której nieÊwiadomy niczego kierowca zabiera do swojego samochodu
autostopowicza. Reszty mo˝na si´
domyÊliç, zw∏aszcza, ˝e w okolicy autostrady dokonano ostatnio serii morderstw... JeÊli potrzebuje si´ od czasu
do czasu wi´kszej dawki adrenaliny,
„Autostopowicz” b´dzie idealnym
sposobem na sp´dzenie „dreszczowego” wieczoru.
PREMIERY
„Ali” to jeden
z bardziej oczekiwanych filmów tego roku. To historia boksera Cassiusa Claya
vel Muhammada Ali,
z udzia∏em Êwiatowych gwiazd. G∏ównà

Kogó˝ z nas nie interesujà filmy biograficzne? Osoby publiczne
zawsze wzbudza∏y ciekawoÊç, ale sztukà
jest, aby uniknàç plotkarstwa i kiczu. Oliver
Stone to re˝yser majàcy opini´ kontrowersyjnego, nie unikajàcego
dra˝liwych tematów. Nakr´ci∏ biografi´ Jima Morrisona – lidera grupy The
Doors. „The Doors” to kilka Êwietnych ról filmowych – Vala Kilmera jako Morrisona, Meg Ryan jako Pameli
i Kylie MacLachana jako Raya Manzarka. Dodatkowym atutem jest idealnie przedstawiony klimat „flower power” – alkohol, narkotyki,
ale i idee. Stone przywiàzuje niesamowità wag´ do
szczegó∏ów i ma charakterystyczny sposób narracji,
dlatego warto poznaç g∏´biej jego twórczoÊç.
JeÊli ktoÊ poszukuje czegoÊ l˝ejszego, ale inteligentnego i uroczego, na
rol´ zagra∏ Will
Smith. Odtworzono realia towarzyszàce ˝yciu Muhammada Ali, zrekonstruowano
nawet klub,
w którym ba-

pewno spodoba mu
si´ komedio-dramat
„Good bye Lenin”. Obraz ten odniós∏ prawdziwy sukces – nie tylko
Niemczech, gdzie
zosta∏ zrealizowany,
ale na ca∏ym Êwiecie. Historia niemo˝noÊci oderwania si´ od wschodnioniemieckiej przesz∏oÊci jest opowiedziana z b∏yskotliwoÊcià i humorem, a przy tym delikatnoÊcià. DDR to
nie tylko trabanty, ogórki-korniszony
i Honecker, ale i spo∏eczeƒstwo, które nie bardzo mo˝e si´ odnaleêç
w demokracji. To naprawd´ jeden z najprzyjemniejszych filmów ostatniego roku.
Pozostaje jedynie ˝yczyç mi∏ego oglàdania. Warto czasem
zaszyç si´ w domowym zaciszu z dobrà
p∏ytà lub kasetà.

wi∏ si´ ze swojà pierwszà ˝onà. Film by∏ nominowany do
Oskara i Z∏otego Globu.
Re˝.: Michael Mann, wyst.:
Will Smith, Jon Voight.
„El Cid” – animowana ekranizacja legendy hiszpaƒskiej.
Rodrigo Diaz de Vivar ˝y∏ w XI
w. i do teraz opowiada si´

o nim dzieciom. M∏ody szlachcic nagle
znajduje si´ w sytuacji, w której wszyscy
czyhajà na jego ˝ycie. Wskutek Êmierci
króla zmienia si´
uk∏ad si∏ na dworze
hiszpaƒskim i ci, któ-

Spowiedź

Jerzy Pilch „Miasto utrapienia”.
Jest wreszcie d∏ugo oczekiwana, nowa powieÊç laureata Nike. Jak zwykle pe∏na ironii i swoistego poczucia
humoru. Zwolennicy talentu Pilcha
na pewno nie poczujà si´ zawiedzieni, mimo ˝e zasz∏a w jego twórczoÊci
du˝a zmiana – uproszczeniu uleg∏ j´zyk literacki. Mniej ju˝ typowych „Pilchowskich zawijasów s∏ownych”,
wi´cej skupiania si´ na fabule. Du˝o
(jak zwykle) rozwa˝aƒ nad polskoÊcià, kolorytu miejskiego (tekst poparty zosta∏ mottem z Dantego;
rzy cieszyli si´ ∏askami w∏adcy, stajà si´
wrogami publicznymi.
Rodrigo udaje si´
na wygnanie, gdzie
staje na czele dru˝yny
wojska. OczywiÊcie
staje si´ bohaterem.
Re˝.: Jose Pozo.

„˚ycie i ca∏a reszta”. Woody’ego Allena znajà wszyscy
i prawie wszyscy go uwielbiajà. Zawsze z niecierpliwoÊcià
czeka si´ na jego nowy film.
Tym razem poznamy histori´
m∏odego, nowojorskiego pisarza-humorysty, który nie
potrafi uporzàdkowaç swoje-

ksià˝ki

reporterem. Nie wystarczy jedynie
staç z boku, warto czynnie zaanga˝owaç umys∏ do wspó∏tworzenia opisywanych wydarzeƒ. Trzeba byç tak˝e przyjacielem wszystkich ludzi. Recepta jest prosta, ale oczywisty jest
równie˝ fakt, ˝e nie ka˝dy jest równie
utalentowany, jak autor powy˝szej
ksià˝ki. KapuÊciƒski to prawdziwy
skarb narodowy, a przy tym ciep∏y
i skromny cz∏owiek.
Ryszard KapuÊciƒski: Autoportret reportera. Wydawnictwo Znak. Kraków
2003.

„Przeze mnie droga w miasto utrapienia”) i kobiet. Warszawa, jako
miasto jedyne w swoim rodzaju, pojawia∏a si´ ju˝ wczeÊniej w naszej literaturze, mi´dzy innymi u Konwickiego. Warto przekonaç si´, jakà
tym razem stolica odgrywa rol´ w ˝yciu swoich mieszkaƒców.
Jerzy Pilch: Miasto utrapienia. Âwiat
Ksià˝ki. Warszawa 2004.

go ˝ycia uczuciowego. Jego
dziewczyna cierpi bowiem

na chronicznà niewiernoÊç.
Poprzez zaanga˝owanie m∏odych aktorów Allen osiàgnà∏
efekt Êwie˝oÊci, a sam wcieli∏ si´ w rol´ pisarza-mentora
i powiernika m∏odego adepta pióra. Re˝. Woody Allen,
wys.: Woody Allen, Jason
Biggs, Christina Ricci.
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Ryszard KapuÊciƒski „Autoportret reportera”. Ryszard KapuÊciƒski to prawdziwy cz∏owiek-instytucja.
Jeden z najpopularniejszych literatów w naszym kraju, a doceniany
równie˝ za granicà. „Heban”, „Lapidarium”, „Cesarz” to ksià˝ki, bez
których historia Êwiatowego reporta˝u nie by∏aby taka sama. W „Autoportrecie” KapuÊciƒski zdradza czytelnikowi recept´ na bycie dobrym

Joanna Polak

reportera
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,
ie p∏aci z góry
Niech nigdy n rze obs∏u˝ony.
ob
kto chce byç d
Ê Fatalista

rozrywka

Marek Pacu∏a

bu
D. Diderot Ku

Z notatnika

satyryka
JAK KORZYSTAÇ
Z WOLNEGO CZASU?
Nie korzystaç! Czas to pieniàdz a paƒstwo potrzebuje naszych pieni´dzy.
Ma wprawdzie swoje, ale woli nasze.
Takie to ju˝ nasze paƒstwo jest!
JAK SI´ TANIO UBIERAÇ?
Elegancko. Z trzech zakupionych
kilogramów odzie˝y zagranicznej
wybraç tylko rzeczy ca∏e i z oryginalnymi metkami. Uwaga na podróbki
azjatów! Przed wyjÊciem z domu
sprawdziç, czy sà wszystkie guziki.
OÊmieszyç si´ jest bardzo ∏atwo.
A co potem???
JAK ODBIÇ SI´ OD DNA?
Kupiç sobie paralotni´. Mo˝na te˝
próbowaç podskakiwaç.
JAK DOBRZE WYJÊÇ ZA MÀ˝?
No, niestety trzeba si´ zdobyç na
odwag´ i najpierw wyjÊç z domu.
Przy rodzicach raczej niezr´cznie,
chyba ˝e rodzice wyszli z domu na
trzy dni. Wtedy mo˝na spróbowaç
nawet kilka razy.

KIEDY U˝YWAÇ ˝YCIA?
Póki czas.
JAK ZROBIÇ DU˝E PIENIÀDZE?
Sklejamy siedem banknotów 10z∏otowych i mamy du˝y banknot
siedemdziesi´cioz∏otowy, albo na
banknotach 100-z∏otowych dopisujemy po trzy zera i wówczas ju˝ nic
innego nie musimy robiç!
JAK ZAROBIÇ DU˝E PIENIÀDZE?
Nie wiem, ale wiem, ˝e nie pracà
i zaklinam, niech ˝ywi nie tracà nadziei. A zresztà, na co nam du˝e
pieniàdze? Nie mamy ich i te˝ jest
k∏opot!
CO ZROBIÇ, GDY W DOMU
NAGLE ZJAWI SI´ KOMORNIK?
WyjÊç na spacer. Nie ma si´ co od
razu denerwowaç bez potrzeby.
Gdyby chcia∏ zostaç na noc, mo˝na
zaproponowaç mu kolacj´ i wspólne ∏ó˝ko. To mo˝e go zniech´ciç
ca∏kowicie. Ale do koƒca nie by∏bym pewny. Komornik to w koƒcu
te˝ cz∏owiek.

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

KU PAMI´CI
Pami´tniki i sztambuchy,
przed laty modne hity kultury
szkolnej, prze˝ywajà swój
renesans, zw∏aszcza wÊród
dziesi´ciolatek. Leniwym
podrzucamy par´ propozycji
wpisów. Czekamy na rewan˝.

Diabe∏ pomiesza∏ panu Bogu szyki,
Pan Bóg stworzy∏ dziewczynki,
Diabe∏ pami´tniki!
Gdy Ci w ˝yciu b´dzie czasem pusto
Zajrzyj na stron´
szeÊçdziesiàtà szóstà.
Wuj Ci radzi szczerze
Bàdê dobrym harcerzem.
W zielonym strumyku
Jeleƒ wod´ pije.
Nie zapomnij kole˝anko,
˚e ja jeszcze ˝yj´.
Ora et labora.
A b´dziesz wyglàdaç
Jak zmora!
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KINO FORM NIEDU˚YCH przedstawia:

krzy˝ówka z Fiatem
DYSKUSJA
Nie dyskutuj z chamem,
Przy nim zawsze amen.
POLITYCY
Ssaç umiejà z wszystkich cycy,
Gdy z nich dobrzy politycy.
NASZ BUD˝ET
Nasz bud˝et jak szwajcarski ser:
Z samych dziur, z samych zer.
(Jan Sztaudynger „Krople liryczne”)

PRAWY DO LEWEGO…
Gruzini nie wypijà, nie wznoszàc
uprzednio toastu.
U nas z tym zawsze jest k∏opot,
dlatego podrzucamy stosowny
toaÊcik, bo do Zofii ju˝ blisko.
Czekamy na odwzajemnienie
toastów.
Znacie jakieÊ? Przysy∏ajcie!

KONKURS RODZINNY
Zasada konkursu jest prosta.
Trzeba odpowiedzieç, kto wymyÊli∏
ten mro˝àcy krew w ˝y∏ach „poemat” i opisaç, co takiego przytrafi∏o si´ panu S∏owikowi. Najlepiej,
cytujàc poet´. Mo˝na korzystaç
ze Êciàg i z pomocy ma∏olatów.
SPÓÊNIONY S∏OWIK

NA CZEÊÇ ZOSI
Trudno si´ powstrzymaç,
Gdy si´ samo prosi,
˚eby wypiç duszkiem
Zdrowie panny Zosi.
Hej, panowie, bracia,
Huknàç w g∏os co si∏y,
Bodaj na kamieniu
Takie si´ rodzi∏y.

P∏acze pani S∏owikowa
w gniazdku na akacji,
Bo pan S∏owik przed dziewiàtà
mia∏ byç na kolacji,
Tak si´ godzin wyznaczonych
pilnie zawsze trzyma,
A tu ju˝ po jedenastej
– i S∏owika nie ma!
(…) Mo˝e mu si´ co zdarzy∏o?
Mo˝e go napadli? Szare piórka oskubali,
srebrny g∏osik skradli?

WÊród uczestników naszej zabawy rozlosujemy nagrody ksià˝kowe.
Czekamy w redakcji na odpowiedzi.
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PSP CZYLI POCZET
SATYRYKÓW POLSKICH,
By∏o ich wielu, ale Jan Sztaudynger
(1904-1970) – jeden. Odnowiciel
i mistrz fraszki, tak˝e poeta, cz´sto liryczny, o czym nie zawsze si´
pami´ta. Utwory, które wybraliÊmy,
czyta si´ jakby je wczoraj pisano…
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A. Lisowski

Pod nami Êwiat opisany w „Cesarzu” KapuÊciƒskiego. Nie chce si´ tylko wierzyç, ˝e kojarzàca si´ z wielkà
biedà Etiopia jest teraz nocà tak pe∏na Êwiate∏. Znikajà potem na prawie
pó∏torej godziny. To mrok Somalii.
Jakby wo∏a∏a: pami´tajcie o naszym
g∏odzie i braku wody! A my tymczasem p∏awimy si´ w luksusach oferowanych przez stewardessy Air Mauritius, popijamy dobrze sch∏odzony rum
z sokiem z trzciny cukrowej i lecimy
wype∏nionym do ostatniego miejsca
Boeingiem 767 do wymarzonego raju
na Oceanie Indyjskiem...
Ju˝ w samolocie czujemy powiew egzotyki, tropików i goÊcinnoÊci, o których piszà foldery reklamujàce Mauritius. Wysp´ uznanà sto lat temu –
przez Marka Twaina – za pierwowzór
biblijnego raju. Po dwunastu godzinach lotu z Wiednia widzimy ju˝ wy∏aniajàcà si´ miejscami z mgie∏ i chmur

naszà kropk´ na morzu, którà oddziela od wybrze˝y po∏udniowo – wschodniej Afryki znacznie wi´kszy Madagaskar. Mauritius wita nas podzwrotnikowym, nagrzanym, wilgotnym powietrzem i luzem widocznym nawet
w ruchach pracowników lotniska.
Tylko 58 km z pó∏nocy na po∏udnie
i 47 km ze wschodu na zachód dzieli
najdalsze kraƒce tej wulkanicznej wyspy. Jednak podró˝ujàc samochodem
mamy wra˝enie, ˝e pokonujemy kilka
stref klimatycznych. Po Anglikach
pozosta∏ tutaj ruch lewostronny i urz´dowy angielski. Stali mieszkaƒcy
ch´tniej jednak mówià po francusku
i kreolsku, cz´sto s∏ychaç te˝ chiƒski,
urdu i hindi...
Wsz´dzie dominujà uprawy trzciny
cukrowej, która zajmuje 70 proc. powierzchni wyspy. Historia produkcji cukru jest historià Mauritiusa. UÊwiadamia to wizyta w muzeum „L’Avanture

A. Lisowski

El˝bieta i Andrzej Lisowscy

podró˝e
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Biblijny raj
na oceanie
du Sucre” w Pamplemousses. Multimedialnà ekspozycj´ zaaran˝owano
w sàsiedztwie jednego z 11 zachowanych do dziÊ kominów cukrowych.
Ma∏o kto wie, ˝e Tycjan i Veronese
stosowali cukier do dekoracji plafonów, a w weneckim Pa∏acu Do˝ów
stawiano na sto∏ach talerze i ∏y˝ki
z cukru. Dowiadujemy si´ te˝, ˝e
z jednej ∏odygi trzciny cukrowej wyciska si´ 20 litrów soku, z którego
otrzymuje si´ 2 kilogramy cukru.
Przy okazji odwiedzamy w Pamplemousses wspania∏y – za∏o˝ony ponad
200 lat temu – ogród botaniczny.
Mnóstwo gatunków palm – królewskie, butelkowe, kokosowe, bambusowe... I niezwyk∏a Talipot, która kwitnie tylko raz – w wieku 40 lat – a potem obumiera... Ale jeszcze wi´ksze
wra˝enie wywo∏ujà Lilie Królowej Wiktorii wynurzajàce si´ z du˝ego stawu
Rafa koralowa otacza Mauritius
niemal nieprzerwanym
pierÊcieniem, chroniàc pla˝e
przed wzburzonym cz´sto
oceanem. Zapewnia
przejrzystoÊç wody mieniàcej
si´ odcieniami seledynu,
b∏´kitu i turkusu.

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

Godzin´ póêniej jesteÊmy ju˝ w Mahebourgu i s∏uchamy wieczornego nawo∏ywania muezina do modlitwy, któremu wtóruje dêwi´k dzwonu z sàsiadujàcego z meczetem XIX-wiecznego koÊcio∏a katolickiego. Tymczasem w sto∏ecznym Port Louis jest jak na warunki
Mauritiusa bardzo wielkomiejsko. Pe∏na luksusowych butików promenada,
du˝y bazar, muzeum poczty (gdzie
mo˝na kupiç s∏ynne znaczki!). I dokuczliwe w szczycie uliczne korki. Mo˝na jednak zaszyç si´ w po∏o˝onych

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

wy˝ej wàskich uliczkach i poczuç jak
w Indiach, poÊród hinduskich straganów, knajpek i tanich sklepików tekstylnych oferujàcych sari w du˝ym
wyborze. Mo˝na te˝ przekroczyç monumentalne bramy do Chinatown, by
poczuç si´ jak w Paƒstwie Ârodka. Ju˝
za równowartoÊç pó∏ dolara mo˝na dostaç tam du˝y talerz smacznego
makaronu z jarzynami a za pó∏tora dolara spróbowaç kaczki po pekiƒsku.
Du˝o dro˝ej jest w restauracji domu
kolonialnego „Eureka”, ale to najstarszy zabytek Mauritiusa. Ma dwieÊcie
lat, sto drzwi, pod∏ogi z drzewa tekowego, a meble z drzewa ró˝anego,
cynamonowego, sanda∏owego i palisandrowego. No i wspania∏y ogród,
z którego mo˝na zejÊç Êcie˝kà do g∏´bokiej dolinki z wodospadem.
Ruszamy na po∏udnie, wspinamy si´
jeepem kilkaset metrów w gór´. Serpentynami parku krajobrazowego Domaine du Chasseur. Potem d∏ugi spacer poÊród tropikalnego lasu, kàpiel
pod wodospadem, podpatrywanie kanarków... Odpoczywamy w restauracji
„Panorama” – ze wspania∏ym widokiem na zatok´, w której kotwiczy∏y
˝aglowce pierwszych osadników.
I smakujemy sa∏atk´ przyrzàdzonà
z mi´kkiego rdzenia ∏odygi palmy.
Przypomina troch´ nasze pory, ale
w smaku jest znacznie delikatniejsza.
Podaje si´ jà z oliwkà i np. sa∏atà.
Trudno uwierzyç, ˝e przed chwilà zerwano jà z pobliskiej palmy. Delikatnego mià˝szu z tej jednej ogromnej
∏odygi starczy∏o zaledwie na dwie
skromne porcje. Dlatego nazwano jà
„sa∏atkà milionerów”. Pycha!

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

katamaranu, inni
wylegujà si´ na pla˝y,
jeszcze inni taƒczà
w rytmie sege – muzyki,
która narodzi∏a si´ jako
wyraz t´sknoty za domem
wÊród dawnych niewolników z Mauritiusa.
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wraz z soczyÊcie zielonymi monstrualnymi liÊçmi przypominajàcymi
w kszta∏cie serca i talerze. Dla och∏ody i wzmocnienia kupujemy za grosze
najbardziej popularnà na Mauritiusie
przekàsk´ ulicznà. W specjalny sposób okrojonego a potem posypanego
solà i posmarowanego pastà z bardzo
ostrej chili Êwie˝ego ananasa. Ju˝
w innym miejscu wyspy – na po∏udniowym zachodzie, w Parku Narodowym Chamarel – podziwiamy mieniàce si´ niesamowitymi kolorami fa∏dy
wulkanicznej ziemi zwanej ziemià
siedmiu kolorów. Na Mauritiusie geolodzy odkryli miejsca z ziemià w ponad dwudziestu barwach!
Woƒ kadzide∏, bóstwa z hinduistycznego panteonu, kobiety odziane w pi´kne sari... To nie Indie. To Grand Bassin
na Mauritiusie – za∏o˝one przed trzydziestu laty najwa˝niejsze sanktuarium

A. Lisowski

dominujàcych dziÊ na wyspie (prawie
70 procent mieszkaƒców) Hindusów.
Wianuszek Êwiàtyƒ otacza Êwi´te jezioro, do którego wlano troch´ wody
z Gangesu. Pielgrzymi sk∏adajà ofiary.
Zapalajà kadzid∏a, k∏adà wiàzki bananów, roz∏upujà kokosy i wylewajà ich
mleko do jeziora...
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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

22.525
24.735

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∏ 1.955 • 025 – Klimatyzacja z∏ 2.975 • 028 – Elektr. podnoÊnik szyb z∏ 595 • 030 – Przyciemniane szyby aterm. z∏ 255 • 082 – Przyst. pod radio z∏ 170 • 097 – Lampy przeciwmgielne z∏ 425 • 108 – Felgi alum. z∏ 1.062,50 •112 – Wpomaganie elektryczne kierownicy z∏ 1.615 • 174 – Szyby boczne tylne uchylane z∏ 212,50 • 195 – Siedz. tylne dzielone z∏ 340 • 197 – Fartuchy p. b∏otne kó∏ tyln. z∏ 42,50 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 913,75 • 228 – Centralny zamek z∏ 297,50 • 313 – Autoradio z∏ 1.105 • 399 – Dach otwierany elektr. – d∏ugi z∏ 2.040 • 431 – Ko∏a ze stopu + opony poszerzone z∏ 1.232,50 • 457- Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 510 • 502 – Poduszka pow. pasa˝era z∏ 935 • 564 – Radio z CD z∏ 1.360 • 718 – System audio hi-fi z∏ 510 • 5B2 – Lakier sportowy z∏ 340 • 927 – Listwy ochronne drzwi z∏ 127,50 • 58H – Pakiet Estetyka z∏ 170

24.735
26.945
30.430
28.475

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∏ 340 • 009 – ABS z∏ 1.785 • 011 – Reg. wys. kierow. z∏ 340 • 025 – Klimat. man. z∏ 3.060 • 041 – Elektr. ster. lusterka z∏ 425 • 082 – Instal. radia z∏ 297,50
• 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 425 •112 – Wpom. elektr. kierow. z∏ 1.487,50 • 140 – Klimat. automat. z∏ 4.675 • 182 – Dwa zag∏. tylne tapicerowane z∏ 127,50 • 195 – Siedz. tylne
dziel. 50/50 z∏ 340 • 198 – Regul. wys. pasa kierowcy z∏ 85 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 1.020 • 245 – Ster. radiem z ko∏a kier. z∏ 340 • 295 – Siedz. pasa˝. ze zint. schowkiem z∏ 170 • 357 – Relingi dach. z∏ 510 • 392 – ESP z∏ 2.125 • 399 – Elektr. ster. szklany dach SKYDOME z∏ 2.465 • 407 – Skrzynia autom. Dualogic z∏ 5.100 • 428 – Elektr. ster. szyby przednie i centr. zamek z∏ 850 • 431
– Felgi alum. 14”, opony 165/65/14 z∏ 1.275 • 451 – Zintegr. radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.020 • 469 – Przes. i dzielona tylna kanapa z∏ 850 • 499 – Pakiet Fix&Go! z∏ 85 • 502 – Poduszka pow.
pasa˝. z∏ 935 • 505 – Boczne pod. pow. z∏ 850 • 508 – Czujn. park. z∏ 595 • 564 – Zint. radio z odtwarz. CD z∏ 1.275 • 565 – Zmieniarka CD z∏ 850 • 614 Kurtyny pow. z∏ 850 • 626 – Reg. wys.
siedz. kierowcy z∏ 340 • 665 – Zapalniczka z∏ 42,50 • 717 – Zintegr. radio z odtw. CD i MP3 z∏ 1.530 • 718 – System audio Hi-Fi (g∏oÊniki i subwoofer) z∏ 680 • 823 – Gniazdko 12V z∏ 42,50 • 876
– Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 510 • 927 – Ochronne listwy boczne z∏ 170 • 989 – Pakiet dla palàcych z∏ 85 • 50G – Pakiet Hi- Fi (zawiera opcje 008, 041, 097, 245, 357, 564, 718, 927) z∏ 2.975
• 50K – Pakiet Sky (zawiera opcje 008, 097, 357, 399, 50X, 927) z∏ 2.975 • 50Y – Pakiet Class (zawiera opcje 008, 025, 357, 50X, 927) z∏ 2.975 • 90A – Pakiet Estetyka z∏ 170 • 5B2 – Lakier
sportowy z∏ 340

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

29.665
31.875
41.820
34.425
34.425
36.805
38.675
44.200

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

30.855
33.065
43.010
35.615
37.995
39.865
45.390

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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ALBEA

fiat wokó∏ nas KWIECIEŃ 2004

• 007 – Sekw. autom. szkrz. biegów (tylko 1,2) z∏ 5.100 • 008 – Centralny zamek ster. z pilota z∏ 382,50 • 009 – ABS z∏ 1.700 • 025 – Klimatyzacja i filtr przeciwpy∏kowy z∏ 3.825 • 063 – Regul.
wys. kierownicy, reg. siedzenia kierowcy, reg. l´dêwiowa z∏ 467,50 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 425 • 112 – Wspomag. elektr. kierownicy Dual drive z∏ 1.615 • 140 – Auto. klimat. 2-stref. z∏ 4.675
• 195 – Tylna kanapa dziel. z∏ 340 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 1.232,50 • 245 – Ster. radiem z kierownicy z∏ 382,50 • 263 – System CONNECT z∏ 5.015 • 269 – System nawigacji z∏ 5.525 • 286
– Dojazdowe ko∏o zapasowe z∏ 0 • 315 – Radio z CD z∏ 1.275 • 320 – Kierow. i dêwignia zmiany biegów pokryte skórà z∏ 340 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 255 • 392 – ESP (tylko z 1.3 JTD 16v i 1.4 16v)
z∏ 2.465 • 400 – Dach otwierany elektr. z∏ 1.700 • 407 – Autom. skrz. biegów MTA (dot. 1.2 8v i 1.3 JTD 16v) z∏ 5.100 • 416 – CRUISE CONTROL (tylko 1.4 16v) z∏ 1.275 • 428 – Elektr. sterowane szyby przed. i centr. zamek z∏ 1.020 • 431 – Felgi alumin. Elegant 14” + opony 185/60/H14 z∏ 1.275 • 432 – Felgi alumin. Elegant 15” + opony 185/55/H15 (dla 1.2 16v i 1.4 16v) z∏ 1.870
• 433 – Felgi alumin. Sport 15” + opony 185/55/H15 z∏ 1.870 • 451 – Radiomagnetofon kasetowy z∏ 850 • 499 – Pakiet Fix&Go z∏ 42,50 • 505 – Boczne poduszki pow. z∏ 1.020 • 508 – Czujnik
parkowania z∏ 595 • 543 – Trzeci zag∏ówek tylny i 3-punkt. pas bezp. z∏ 510 • 565 – CD Changer z∏ 1.020 • 614 – Kurtyny pow. z∏ 1.700 • 717 – Autoradio CD MP3 + subwoofer z∏ 1.700 • 717
– Autoradio CD MP3 + subwoofer (dla wersji Sound) z∏ 425 • 718 – Subwoofer z∏ 425 • 5B2/4AS – Lakier sportowy z∏ 467,50 • 833 – Instalacja do telefonu z∏ 170 • 876 – Zderz. w kol. nadwozia
z∏ 510 • 923 – Spoiler dach. z∏ 340 • 927 – Listwy ochronne drzwi z∏ 170

1.2 16V ACTUAL (EL)
1.2 16V ACTIVE (HL)
1.6 16V ACTIVE (HL)

32.385
35.955
39.525

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∏ 2.295 • 025 – Klimatyzacja z∏ 3.825 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 595 • 108 – Felgi aluminiowe z∏ 1.020 • 195 – Tylna kanapa dziel. z∏ 425 • 210 – Lakier metaliz.
z∏ 1.232,50 • 428 – Elektr. podnosz. szyb przednich drzwi + centr. zamek z∏ 1.275 • 502 – Poduszka pow. pasa˝era z∏ 1.275 • 507 – Wbud. radio z odtwarzaczem kaset. z∏ 1.105 • 626 – Regul.
mech. siedzenie kierowcy (z podparciem l´dêwiowym) z∏ 255

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

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 MULTIJET 16V 140 DYN.
2.4 20V ABARTH
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 MULTIJET 16V 140 DYN.

42.585
49.300
46.920
50.150
56.950
53.720
60.605
64.005
76.245
44.285
51.000
48.620
51.850
58.650
55.420
62.305
65.705

1368
1910
1368
1596
1910
1596
1910
1910
2446
1368
1910
1368
1596
1910
1596
1910
1910

95
80
95
103
115
103
115
140
170
95
80
95
103
115
103
115
140

180
172
180
185
192
185
192
203
215
178
170
176
183
190
183
190
200

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

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

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

STILO MW

• 009 – ABS z EBD z∏ 2.295 • 025 – Klimatyzacja z∏ 3.825 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 595 • 108 – Felgi aluminiowe z∏ 765 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 1.232,50 • 357 – Relingi dachowe z∏ 425
• 428 – Elektr. podnosz. szyb przednich drzwi + centr. zamek z∏ 1.275 • 502 – Poduszka pow. pasa˝era z∏ 1.275 • 507 – Wbud. radio z odtwarzaczem kaset. z∏ 765 • 626 – Regul. mech. siedzenie
kierowcy (z podparciem l´dêwiowym) z∏ 255

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 MULTIJET 16V 140 DYN.

46.835
53.550
51.170
54.400
57.715
61.200
57.970
61.370
64.855
68.255

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∏ 850 • 025 – Klimatyzacja z∏ 3.825 • 097 – Zintegrow. Êwiat∏a przeciwmgielne z∏ 340 • 108 – Felgi aluminiowe i opony 195/55/15 4 szt. z∏ 1.360• 140 – Atomat.
klim. dwustrefowa z∏ 5.525 • 140 – Atomat. klim. dwustref. (dop∏ata do OPT 025) z∏ 1.700 • 200 – Dod. podgrzewacz temp. wn´trza (dla silnika diesla) z∏ 425 • 205 – Autonom. ogrzewacz Webesto
z∏ 3.910 • 210 – Lakier metal. z∏ 1.445 • 211 – Tapicerka ze skóry z∏ 5.950 • 213 – Autoalarm z∏ 1.275 • 230 – Reflektory ksenonowe i sprys. reflektorów (eliminujà Êw. przeciwmgielne) z∏ 2.975
• 245 – Kierow. pokryta skórà z 6 przyciskami z∏ 595 • 256 – Pojemnik CARGO w baga˝niku (w wersji 5-drzw.) z∏ 170 • 270 – Lakier metaliz. „Lenticolari” (z dodatkiem miki) z∏ 1.785 • 295 – Siedzenie pasa˝. sk∏adane w stolik (w wersji 5-drzw.) z∏ 297,50 • 320 – Kierow. i dêwignia zmiany biegów pokryta skórà z∏ 382,50 • 350 – Pakiet zimowy I z∏ 1.275 • 43X – Pakiet zimowy II z∏ 6.205 • 392
– ESP + ASR + MSR + Brake Assist z∏ 2.465 • 400 – Dach otwierany elektr. SKY WINDOW z∏ 4.250 • 416 – Tempomat CRUISE CONTROL z∏ 1.275 • 431 – Felgi alumin. i poszerzone opony 205/55/16 91V 4 szt. (dla wersji 5-drzw.) z∏ 1.700 • 434 – Felgi alum. i poszerz. opony 205/55/16 91V 5 szt. z∏ 2.125 • 435 – Felgi alum. i poszerz. opony 215/45/17 87W z∏ 2.550 • 439 – Felgi alum. 205/55/16 91V 4 szt. (dla wersji 3-drzw.) z∏ 2.210 • 451 – Radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.105 • 469 – Siedzenia tylne pochyl. i przesuw. niezal. z∏ 1.360 • 499 – FIX&GO (eliminuje ko∏o zapasowe) z∏ 0 • 4C6 – Pakiet sportowy (felgi alum. i opony 215/45/17 87W + spojler tylny dachowy + spojlery boczne) – tylko dla wersji 3-drzwiowych z∏ 3.060• 501 – Elektr. ster. siedzenia przednie
z funkcjà pami´ci z∏ 5.355 • 505 – Boczne poduszki pow. z∏ 1.105 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 850 • 5B2 – Lakier pastelowy z∏ 510 • 510 – Tylne boczne poduszki pow. z∏ 1.275 • 564 – Radio
z CD z∏ 1.530 • 41A – Radio z CD i MP3 z∏ 2.040 • 41A – Radio z CD i MP3 (dop∏ata do radia z CD) z∏ 510 • 565 – Zmieniacz CD w schowku przed pasa˝erem z∏ 1.190 • 579 – Easy Go z∏ 2.295
• 614 – Kurtyny pow. z∏ 1.105 •709 – Kierow. pokryta skórà z 11 przyciskami z∏ 680 • 711 – Sterowanie g∏osem systemem audio z∏ 850 • 718 – System Hi-Fi z subwooferem z∏ 1.275 • 727 – Wn´trze Extra seria (dla wersji 3-drzw.) z∏ 0 • 732 – Tapicerka skórzana dla opcji 727 z∏ 5.950 • 803 – Zapasowe ko∏o dojazdowe (eliminuje ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe) z∏ 0 • 903 – System CONNECT
NAV z∏ 5.525 • 904 – System CONNECT NAV+ z wyÊwietl. kolorowym 7” z∏ 7.225 • 914 – Pakiet COMFORT 1 (czujnik parkowania, deszczu, i automat. Êwiat∏a) z∏ 1.105 • 923 – Spoiler tylny dachowy
z∏ 425 • 926 – Spoilery boczne (tylko do wersji 3-drzw.) z∏ 425 • 982 – Ko∏o zapasowe z felgà alumin. z∏ 510 • 57X – Norma emisji spalin “EOBD” z∏ 0 • 59A – KIT estetyczny „Kiron” z∏ 212,50 • 40K
– Otwierana tylna szyba (dla Multi Wagon) z∏ 765 • 070 – Zaciemniane tylne szyby (od tylnych drzwi + baga˝nik dla Multi Wagon) z∏ 680 • 356* – Mapa Portugalii z∏ 1.190 • 530* – Mapa W∏och z∏ 1.190
• 533* – Mapa Niemiec z∏ 1.190 • 537* – Mapa Francji z∏ 1.190 • 538* – Mapa Belgii z∏ 1.190 • 540* – Mapa Holandii z∏ 1.190 • 542* – Mapa Szwajcarii z∏ 1.190 • 548* – Mapa Austrii z∏ 1.190
• 554* – Mapa Wlk. Brytanii z∏ 1.190 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 1.190
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 1 kwietnia 2004 r. Ceny z 15% upustem dla pracowników spó∏ek Grupy Fiat w Polsce, którzy mogà alternatywnie skorzystaç z opcji 10% upustu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego.
Wa˝ne w chwili oddania dwumiesi´cznika do druku. 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

33.745
35.445
38.845
41.395
34.765
36.465
39.865
42.415

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 KWIECIE¡ 2004

60

DOBLÒ

130

200

8,4

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1747

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

73.865

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∏ 3.995 • 097 – Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne z∏ 595 • 105 – Dach metal. z tylnym oknem atermicznym z∏ 5.780 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.190 • 211 – Tapicerka ze
skóry z∏ 4.845 • 213 – Autoalarm z∏ 1.445 • 320 – Kierownica i ga∏ka zmiany biegów pokryta skórà z∏ 467,50 • 382 – Dach metalowy w kolorze nadwozia z∏ 6.502,50 • 767 – Centralny zamek i elektr. sterowane lusterka zewn. z∏ 765 • 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu z∏ 807,50 • 925 – Wind stop z∏ 935

1.2 BZ ACTUAL
1.6 16V ACTUAL
1.9 JTD ACTUAL
1.3 MULTIJET ACTUAL
1.2 BZ ACTIVE
1.6 16V ACTIVE
1.9 JTD ACTIVE
1.3 MULTIJET ACTIVE
1.6 16V FAMILY
1.9 JTD FAMILY
1.6 16V DYNAMIC
1.9 JTD DYNAMIC
1.3 MULTIJET DYNAMIC
1.9 JTD MALIBU

38.760
43.265
47.770
44.880
40.545
45.050
49.555
46.665
49.980
54.485
47.770
52.275
49.385
63.070

1242
1580
1910
1248
1242
1580
1910
1248
1580
1910
1596
1910
1248
1910

65
103
100
70
65
103
100
70
103
105
103
105
70
105

142
168
168
145
142
168
168
145
168
168
168
168
145
168

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

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

119.410.1
119.411.1
119.413.1
119.417.1
119.510.1
119.511.1
119.513.1
119.517.1
119.521.1
119.523.1
119.711.1
119.713.1
119.717.1
119.813.1

MULTIPLA

• 008 – Zdalne sterowanie otw./zam. drzwi z∏ 586,50 • 009 – ABS z∏ 3.017,50 • 025 – Klimatyzacja z∏ 4.165 • 041 – Elektryczne podgrz. lusterka z∏ 442 • 055 – Dod. drzwi boczne przesuwne
z∏ 1.190 • 072 – Przyst. pod radio (bez g∏oÊników) z∏ 170 • 082 – Przyst. pod radio z∏ 399,50 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 552,50 • 108 – Felgi aluminiowe 14” z∏ 1.147,50 • 193 – Norma
emisji spalin „EOBD” z∏ 0 • 197 – Fartuchy przeciwb∏otne tylne z∏ 51 • 209 – Pó∏ka nad przestrzenià baga˝. z∏ 212,50 • 210 – Lakier metal. z∏ 1.232,50 • 313 – Radioodtw. kas. z∏ 1.317,50 • 352
– Korek wlewu paliwa zam. na klucz z∏ 102 • 360 – Podw. dach (zawiera 519) z∏ 3.485 • 428 – Elektr. opuszczane szyby + centr. zamek z∏ 1.257 • 453 – Ogrz. siedzenie kierowcy (tylko z opt. 627)
z∏ 467,50 • 502 – Poduszka pow. pasa˝era z∏ 1.020 • 505 – Poduszki pow. boczne z∏ 1.147,50 • 508 – Systemy wspom. przy parkowaniu z∏ 850 • 519 – Tylne drzwi boczne, dwuskrzyd∏owe asymetryczne z∏ 272 • 547 – MP3 + sterow. g∏osowe GSM z∏ 1.105 • 564 – Radio z odtwarzaczem CD z∏ 1.615 • 585 – Przes. dach nad baga˝. z∏ 1.317,50 • 627 – Siedz. kierowcy z pod∏ok. z∏ 382,50
• 678 – Fartuchy przeciwb∏otne tylne z∏ 51 • 748 – Fartuchy przeciwb∏otne przednie z∏ 170 • 833 – Przyst. do telefonu z∏ 272 • 854 – KIT van (homologacja ci´˝arowa na 4 osoby) z∏ 1.700 • 876
– Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 425 • 903 – CONNECT NAV (radinawigator, CD, CDR, TEL. SIM) piktogramowy z∏ 6.630 • 904 – CONNECT NAV+ (radinawigator MAPA, CD, CDR, TEL. SIM) kartograficzny z∏ 8.500 • 356* – Mapa Portugalii z∏ 1.190 • 530* – Mapa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Mapa Niemiec z∏ 1.190 • 537* – Mapa Francji z∏ 1.190 • 538* – Mapa Belgii z∏ 1.190 • 540* – Mapa
Holandii z∏ 1.190 • 542* – Mapa Szwajcarii z∏ 1.190 • 548* – Mapa Austrii z∏ 1.190 • 549* – Mapa Danii i Szwecji z∏ 1.190 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 1.190
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)

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

54.315
61.115
63.665

1581
1910
1910

103
110
110

170
173
173

9,0
6,4
6,4

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

186.211.1
186.231.1
186.431.1

• 023 – Szyby tylne ster. elektr. z∏ 765 • 125 – Âwiat∏a przeciwmgielne + sprysk. reflekt. z∏ 680 • 205 – Dod. ogrzew. ster. pilotem z∏ 3.400 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 213 – Autoalarm
z pilotem z∏ 1.020 • 245 – Ster. radiem z kierow. z∏ 595 • 263 – System Connect z∏ 4.675 • 269 – System NAV z∏ 5.525 • 320 – Kierow. i ga∏ka zmiany biegów obszyte skórà z∏ 425 • 392 – ESP
z∏ 2.125 • 431 – Felgi aluminiowe i opony 195/60 15” z∏ 1.530 • 441 – Lusterka zew. sk∏adane z∏ 340 • 465 – Lodówka (5 siedzeƒ) z∏ 340 • 499 – Pakiet Fix&Go z∏ 85 • 505 – Poduszki pow. boczne przednie z∏ 1.020 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 680 • 553 – Stopieƒ u∏atw. wsiadanie z∏ 340 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.190 • 564 – Radio z CD (dop∏. do radia CC) z∏ 510 • 576 – Podwójny
otwierany elektr. dach z∏ 3.825 • 614 – Poduszki chron. g∏ow´ (przed.) z∏ 1.020 • 671 – Pakiet Wszechstronny (zawiera op. 339, 469, 658) z∏ 425 • 903 – Connect Nav z∏ 9.350 • 980 – Pe∏nowymiarowe ko∏o zapas. z∏ 85 • 989 – Pakiet dla palàcych (popielniczka i zapalniczka) z∏ 42,50

87.465
95.200
118.575
138.125

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∏ 255 • 070 – Zaciemniane tylne szyby (tylko z pakietem SuperwidocznoÊç) z∏ 765 • 087 – 3 rzàd siedzieƒ (2+3+2 razem 7 miejsc) z∏ 2.465 • 102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 850 • 108 – Felgi aluminiowe 15” z∏ 1.700 • 119 – Siedzenie kierownicy elektr. regul. podgrzew. z pami´cià z∏ 3.825 • 131 – Sztywna pó∏ka z ty∏u (dla 6, 7 lub 8 miejsc) z∏ 425 • 140 – Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z∏ 1.360 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.785 • 211 – Skórzane siedzenia przed. obrotowe i podgrzewane (w po∏. z opcjà 659) z∏ 9.350 • 224 – Superblokada
+ alarm z∏ 1.020 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 2.465 • 320 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów pokryte skórà z∏ 425 • 359 – Relingi dachowe poprzeczne z∏ 850 • 365 – Czujnik ciÊnienia powietrza (tylko z felgami alum.) z∏ 425 • 381 – Zabezpieczenie przestrzeni baga˝owej z∏ 425 • 392 – ESP + ASR + MSR z∏ 2.465 • 416 – Tempomat CRUISE CONTROL z∏ 765 • 433 – Felgi aluminowe 16” z∏ 2.125 • 440 – Fotele przednie obrotowe z∏ 1.020 • 447 – Czujnik ciÊnienia powietrza (tylko z felgami alum.) z∏ 425 • 452 – Przednie fotele podgrzewane z∏ 680 • 493 – Elektrycznie regulowane drzwi boczne z∏ 2.975 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 1.870 • 565 – Zmieniarka CD z∏ 1.275 • 628 – Potrójne elektr. okno dachowe (zawiera lusterko do kontroli dzieci, z opcjà 632 z∏ 5.015
• 632 – Szyby elektr. ster. dla 2 rz´du, elektr. blokada drzwi, os∏ony przeciws∏oneczne 2 rz´du z∏ 1.275 • 659 – Zas∏ona przeciws∏oneczna dla 3 rz´du i tylnej szyby z∏ 212,50 • 897 – Fotele lotnicze
(2+2+2 razem 6 miejsc) z∏ 2.125 • 903 – System CONNECT NAV z∏ 4.675 • 904 – System CONNECT NAV+ z wyÊwietlaczem kolorowym 7” z∏ 7.715 • 965 – Kanapa w 3 rz´dzie siedzeƒ (2+3+3
razem 8 miejsc) z∏ 2.465 • 40E – Pakiet SuperwidocznoÊç z∏ 1.275 • 40F – Pakiet skórzano-elektryczny z∏ 12.750 • 356* – Mapa Portugalii z∏ 1.190 • 530* – Mapa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Mapa
Niemiec z∏ 1.190 • 537* – Mapa Francji z∏ 1.190 • 538* – Mapa Belgii z∏ 1.190 • 540* – Mapa Holandii z∏ 1.190 • 542* – Mapa Szwajcarii z∏ 1.190 • 548* – Mapa Austrii z∏ 1.190 • 549* – Mapa Danii i Szwecji z∏ 1.190 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 1.190
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)

150

6,0

3-drzwiowy

287.970.2

PANDA VAN

1.1 2-osobowy

PUNTO VAN

• 009 – ABS z∏ 1.955 • 025 – Klimatyzacja z∏ 2.975 • 028 – Elektryczny podnoÊnik szyb bocznych przed. z∏ 595 • 030 – Szyby atermiczne z∏ 255 • 082 – Przyst. pod radio z∏ 170 • 097 – Âwiat∏a
przeciwmgielne z∏ 425 • 112 – Wspomaganie elektr. kierownicy 1.615 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 913,75 • 228 – Centralny zamek z∏ 297,50 • 313 – Radio z odtwarzaczem kasetowym z∏ 1.105 • 363
– Szyby przyciemniane z∏ 85 • 500 – Poduszka powietrzna kierowcy z∏ 765 • 502 – Poduszka powietrzna pasa˝era z∏ 935 • 927 – Ochronne listwy boczne z∏ 127,50

1.2 BZ 2-osobowy
1.3 JTD 2-osobowy
1.9 JTD 2-osobowy

1.2
1.9 D
1.9 JTD
1.3 JTD
1.6 16V SX
1.9 JTD SX
1.3 JTD SX
COMBI 1.6 16V
COMBI 1.9 D
COMBI 1.9 JTD
COMBI 1.3 JTD
1.2 SER SPECJ. – BUSINESS (OPT 973)

27.115

1108
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150

5,7

5-drzwiowy

271.091.0

• 008 – Zamek centr. ster. pilotem z∏ 340 • 011 – Reg. wys. kierownicy z∏ 340 • 025 – Klimat. manualna z∏ 3.060 • 041 – Elektr. ster. lusterka z∏ 425 • 082 – Instalacja radia z∏ 297,50 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 425 • 112 – Wpom. elektr. kierownicy z∏ 1.487,50 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 1.020 • 295 – Fotel pasa˝era ze zintegr. schowkiem z∏ 170 • 357 – Relingi dachowe z∏ 510 • 428
– Elektr. ster. szyby przednie i centralny zamek z∏ 850 • 451 – Zintegrowane radio kasetowe z∏ 1.020 • 502 – Poduszka powietrzna pasa˝era z∏ 935 • 508 – Czujniki parkowania z∏ 595 • 564 – Zintegrowane radio z odtwarzaczem CD z∏ 1.275 • 626 – Regulacja wysokoÊci siedzenia kierowcy z∏ 340 • 823 – Gniazdko 12V z∏ 42,50 • 833 – Instalacja do monta˝u telefonu z∏ 255 • 876 – Zderz. w kolorze nadw. z∏ 510 • 927 – Ochronne listwy boczne z∏ 170 • 989 – Pakiet dla palàcych z∏ 85

31.365
39.865
41.310

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∏ 382,50 • 009 – ABS z∏ 1.700 • 025 – Klimatyzacja i filtr przeciwpy∏kowy z∏ 3.825 • 063 – Regulacja wys. kierownicy i siedz. kierowcy z∏ 467,50 • 082 – Przystosow. do mont. radia z∏ 170 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 425 • 104 – Os∏ona przestrz. baga˝owej z∏ 552,50 • 108 – Felgi aluminiowe 15” z∏ 850 • 149 – Âciana oddzielajàca kabin´ z∏ 170 • 197
– Fartuchy przeciwb∏. tylne z∏ 42,50 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 1.232,50 • 315 – Autoradio CD Extraseria z∏ 1.275 • 428 – Elektryczny podnoÊnik szyb przed. + centr. zamek z∏ 1.020 • 431 – Felgi
alum. + opony poszerzane z∏ 1.275 • 451 – Radiomagnetofon kasetowy z∏ 850 • 502 – Poduszka powietrzna pasa˝era z∏ 850 • 524 – ZaÊlepka okien bocz. w kolorze sam. z∏ 467,50 • 526 – ZaÊlepka okien bocz. z∏ 212,50 • 876 – Zderzaki w kolorze nadw. z∏ 510 • 878 – Ko∏paki z∏ 85 • 927 – Listwy ochr. drzwi z∏ 170

37.570
42.415
46.240
43.690
44.030
48.705
46.155
45.135
46.155
50.065
47.515
34.680

1242
1910
1910
1248
1596
1910
1248
1596
1910
1910
1248
1242

65
63
100
70
103
100
70
103
63
100
70
65

142
138
165
142
168
165
142
168
141
168
142
142

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

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

223.110.1
223.112.1
223.113.1
223.117.1
223.311.1
223.313.1
223.317.1
223.611.1*
223.612.1*
223.613.1*
223.617.1*
223.110.1

DUCATO

• 008 – Centralny zamek z∏ 586,50 • 009 – ABS z czterema czujnikami z∏ 3.017,50 • 011 – Regul. wys. kol. kierow. z∏ 297,50 • 025 – Klimat. manualna z∏ 4.165 • 041 – Elektr. reg. podgrzew. lusterka zew. z∏ 442 • 055 – Dod. drzwi boczne przes. z∏ 1.190 • 070 – Przyciemnione szyby z∏ 170 • 072 – Przystos. do mont. radia z∏ 170 • 082 – Przystos. pod radio z∏ 399,50 • 097 – Âwiat∏a przed.
przecimgielne z∏ 552,50 • 139 – Krótkie prze∏. szkrzyni biegów z∏ 0 • 148 – Tylna klapa podnoszana z∏ 357 • 193 – Norma emisji spalin z∏ 0 • 194 Krata zabezp. kierowc´ przed przem. si´ ∏adunkiem
z∏ 340 • 195 – Kanapa dziel. 1/3 – 3/3 z∏ (od 1 marca standard) z∏ 0 • 197 – Fartuchy przeciwb∏otne tylne z∏ 51 • 201 – Ruchoma, dziel. przegroda do wys. pasa bezp. z∏ 612 • 210 – Lakier metal.
z∏ 1.232,50 • 297 – Siedz. przed. pasa˝. z regul. z∏ 425 • 313 – Autoradio AM/FM z odtwarz. kaset z∏ 1.317,50 • 352 – Korek wlewu paliwa zamykany na klucz z∏ 102 • 360 – Podwy˝sz. dach z∏ 3.485
• 428 – Elektr. opuszczane szyby (028) + centr. zamek (228) z∏ 1.275 • 453 – Ogrzewane siedz. kierowcy z∏ 467,50 • 502 – Poduszka pow. pasa˝. z∏ 1.020 • 505 – Poduszki pow. boczne z∏ 1.147,50
• 508 – Systemy wspom. przy parkowaniu z∏ 850 • 519 – Tylne drzwi boczne, dwuskrzyd∏., asymetr., oszkl. z∏ 272 • 520 – Szyba do drzwi bocz. przes. (do opt. 523) z∏ 127,50 • 523 – Drzwi boczne
przes. z∏ 997,50 • 547 – MP3 + komendy g∏osowe do GSM z∏ 1.105 • 564 – Autoradio z odtw. p∏yt kompakt. z∏ 1.615 • 585 – Przesuwny dach nad przestrz. za∏adowczà z∏ 1.317,50 • 621 – Sk∏adane siedz. pasa˝. z oparciem, po z∏o˝eniu tworzàce stolik z∏ 399,50 • 627 – Siedz. kierowcy z pod∏okietn. (dawniej opcje 132 + 626) z∏ 382,50 • 748 – Fartuchy przeciwb∏otne przed. z∏ 170 • 798 – Wyk∏adz. przestrz. ∏adunk. z∏ 272 • 833 – Przyst. do telefonu z∏ 272 • 876 – Zderzaki w kol. nadw. z∏ 425 • 878 – Ko∏paki z∏ 85 • 903 – CONNECT NAV z∏ 6.630 • 904 – CONNECT NAV+ z∏ 8.500 • 943
– Zwi´ksz. ∏adown. 800 kg dla Cargo i 735 kg dla Combi z∏ 935 • 55D – KIT – Wersja przeszklona z∏ 1.105
* Combi 5-miejscowy VAN z homologacjà ci´˝arowà i powy˝szonà ∏adownoÊcià do 735 kg

FURGON

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

61.540
65.365
69.445
68.170
71.995
70.890

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

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 1 kwietnia 2004 r. Ceny z 15% upustem dla pracowników spó∏ek Grupy Fiat w Polsce, którzy mogà alternatywnie skorzystaç z opcji 10% upustu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego.
Wa˝ne w chwili oddania dwumiesi´cznika do druku. 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.
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kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1108

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

23.290

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
1.1 2-osobowy

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

74.715
66.470
70.295
74.120
69.190
73.015
76.840
79.390
71.740
79.390
81.940
81.005
82.790
83.555
84.830

2286
1998
1997
2286
1998
1997
2286
2800
1998
2286
2800
2286
2800
2286
2800

110
110
84
110
110
84
110
127
110
110
127
110
127
110
127

147
144
136
149
144
130
147
150
140
145
150
143
150
145
150

8,3
13,0
9,0
7,8
13,0
9,0
8,3
9,8
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
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
244.5G1.0
244.5G3.0
244.5G5.0
245.4G3.0
245.4G5.0
245.5G3.0
245.5G5.0

59.075
61.625
64.515
68.340
67.235
72.335
72.505
74.885
77.860
76.670

1997
1997
1997
2286
2286
2800
2286
2800
2800
2800

84
84
84
110
110
129
110
127
127
127

128
128
128
145
143
148
143
148
148
148

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

2-drzwiowy
2-drzwiowy
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
245.3C3.0
245.4C5.0
245.5C3.0
245.5C5.0
245.5D5.0
245.6C5.0

2.3 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 8/9 os.
85.680
2.8 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 8/9 os.
88.910
2.3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 8/9 os.
95.795
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 8/9 os.
98.345
2.8 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m
78.965
2.0 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 5/6 os. N1
70.890
2.3 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 5/6 os. N1
74.715
2.8 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 5/6 os. N1
77.095
2.3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. N1
81.600
2.8 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. N1
84.150
2.3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os. N1 84.320
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os. N1 86.870
2.3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os.
81.600
2.8 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os.
84.150
2.3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os.
84.320
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os.
86.870
2.8 JTD MAXI 3.7m*
104.975

2286
2800
2286
2800
2800
1997
2286
2800
2286
2800
2286
2800
2286
2800
2286
2800
2800

110
127
110
127
127
84
110
127
110
127
110
127
110
127
110
127
127

149
152
147
150
150
136
149
152
149
152
149
152
149
150
147
152
150

8,1
9,6
8,4
9,8
9,6
8,7
7,8
9,3
7,8
9,3
7,8
9,3
7,8
9,5
8,1
9,6
9,2

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

243.3P4.0
243.3P6.0
244.4Q4.0
244.4Q6.0
244.4Y6.0
243.372.0
243.374.0
243.376.0
244.474.0
244.476.0
244.484.0
244.486.0
244.4K4.0
244.4K6.0
244.4J4.0
244.4J6.0
245.5M6.0

2800
2800
2800

127
127
127

152
152
152

9,6
9,8
9,8

4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

247.3L5.0
245.4G6.0
247.4H6.0

1997

84

136

13,0

4-drzwiowy

243.3L2.0

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
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
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 KRÓTKI 2.85m
2.8 JTD MAXI 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

4x4

2.8 JTD KRÓTKI 2.85m
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 4x4 3.2m
2.8 JTD PRZESZKL. P. DACH ÂR. 3.2m

104.465
109.735
111.435

SERIA SPECJALNA – BUSINESS (OPT 973)

fiat wokó∏ nas KWIECIEŃ 2004

2.0 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m
59.415
* 13+1 miejsc (14+1 miejsc z OPT 274 lub 293); (15+1 miejsc z OPT 274 i 293)
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• 007 – Aut. skrz. bieg. z∏ 10.625 • 008 – Ster. zdalne otw./zam. z∏ 425 • 015 – ASR z∏ 680 • 016 – ABS z∏ 2.210 • 025 – Klimat. man. z∏ 4.420 • 025 – Klimat. man. dla wersji osob. (025+204)
z∏ 8.840 • 028 – Elektr. podn. szyb drzwi przed. z∏ 680 • 029 – Szyba tylna ogrzew. z∏ 510 • 030 – Szyby aterm. z∏ 297,50 • 033 – Wskaê. poz. oleju silnik. z∏ 170 • 036 – Zwi´kszony rozstaw lusterek (2509 mm) z∏ 170 • 041 – Boczne lusterka reg. elektr. i podgrz. z∏ 765 • 042 – Zwi´kszony rozstaw lusterek (2657 mm) z∏ 212,50 • 50B – Klimatyzacja do wer. Minibus z∏ 13.260 • 50E
– Siedzenie CARTER z∏ 170 • 055 – Drzwi boczne przes. po stronie kier. z∏ 1.105 • 062 – Zawieszenie tylne ze wzmocnionymi resorami z∏ 552,50 • 065 – Wzmocniony alternator z∏ 0 • 077 – Zaw.
tylne z podwójnymi resorami z∏ 680 • 081 – Przyst. do mont. dodatk. akumul. + skrzynka na bezp. z∏ 212,50 • 082 – Ins. do radia (kable+antena+g∏oÊniki) z∏ 306 • 089 – Alternator wzmoc. + HEAT
FLANGE z∏ 595 • 097 – Âwiat∏a przed. przeciwmg. z∏ 535,50 • 102 – Sprysk. refl. z∏ 535,50 • 108 – Felgi alum. 15” z∏ 2.082,50 • 133 – Autonom. ogrz. WEBASTO (automat.) z∏ 2.210 • 141 – Opony
wzmoc. (do trans. ci´˝k.) z∏ 382,50 • 143 – Opony do CAMPING CAR z∏ 680 • 168 – Nadkola/fartuchy przeciwb∏otne tylne luzem (CABINATO) z∏ 0 • 169 – Red. biegów z∏ 6.885 • 197 – Fart. przeciwb∏. tylne 42,50 • 200 – Dod. ogrz. z∏ 807,50 • 204 – Dod. klim. z∏ 4.420 • 205 – Auton. ogrz. WEBESTO z programat. z∏ 3.060 • 208 – Felgi alum. 16” z∏ 2.252,50 • 210 – Lakier metal. z∏ 1.232,50
• 213 – Autoalarm wolum. z∏ 1.020 • 245 – Sterow. radiem w kierownicy z∏ 348,50 • 274 – Dwupunktowe pasy bezp. (Minibus 14+1os.) z∏ 0 • 282 – Przegroda van N1 do Combinato z∏ 0 • 288
– Skrz. do Cabinato (wersja pick-up) z∏ 5.695 • 292 – Kabina bez tylnej Êciany z ca∏. wyp. p∏ytà pod∏og. z∏ 0 • 297 – Pojed. siedz. pasa˝era z reg. podparcia i pod∏okietnikiem z∏ 255 • 309 – Wy∏. akum.
z∏ 629 • 316 – Kamera do widoku wst. z∏ 1.402,50 • 358 – Cow Bar (orurowanie ochronne) z∏ 510 • 360 – Podw. dach z∏ 2.550 • 381 – Zabez. przest. ∏ad. z∏ 1.360 • 414 – Autoradio HIGH
z∏ 1.317,50 • 416 – Cruise control z∏ 1.105 • 428 – Elektr. podn. szyb + centr. zamek z∏ 1.105 • 451 – Autoradio podst. z∏ 1.062,50 • 453 – Podg. siedz. kier. 391 • 465 – Lodówka z∏ 1.232,50
• 467 – Dod. schow. pom. siedz. kier. i pas. z∏ 433,50 • 475 – Uchwyt na drab. i os∏. szyb tyl. z∏ 382,50 • 502 – Poduszka pow. pasa˝erów z∏ 1.105 • 505 – Bocz. pod. pow. (w siedzeniach) z∏ 1.105
• 508 – Syst. wsp. przy park. (czujnik + syg. akust.) z∏ 807,50 • 519 – Tylne oszklone drzwi duskrzyd∏owe z∏ 170 • 520 – Drzwi bocz. przes. i oszkl. po str. pasa˝. z∏ 187 • 526 – Wyp. okien bocz.
z∏ 187 • 553 – Chow. stopieƒ dla pr. drzwi bocz. przes. z∏ 1.700 • 619 – Drzwi tylne otw. pod kàtem 2700 z∏ 765 • 633 – Szyby bocz. przesuwne (3 rzàd) z∏ 680 • 640 – Siedz. kier. amort. z∏ 1.700
• 644 – Szyby bocz. przesuwne (2 rzàd) z∏ 340 • 650 – Tachograf z∏ 2.210 • 727 – Tapicerka Extraseria (sztuczna skóra) z∏ 0 • 728 – Tapicerka welurowa z∏ 425 • 743 – Kabina bez tylnej Êciany z∏ 0
• 745 – Belka tylna + kosz na ko∏o zapasowe z∏ 0 • 747 – Fart. przeciwb∏ot. przed. z∏ 153 • 782 – Akum. wzm. z∏ 85 • 802 – Lakier Extraseria do zamów. flotowych z∏ 850 • 823 – Gniazdo 12V
w przest. ∏ad. z∏ 42,50 • 833 – Inst. pod tel. kom. z∏ 170 • 839 – Kieszeƒ po str. pas. z∏ 42,50 • 845 – Zam. schow. w des. rozdz. z∏ 85 • 878 – Ko∏paki z∏ 153 • 903 – Syst. teleinfo. z nawigatorem
piktogramowym (L3) z∏ 6.630 • 904 – Syst. teleinfo. z nawigatorem kartograficznym (L4) z∏ 8.500 • 916 – Ogranicznik przes. z∏ 127,50 • 939 – Blokada dyfer. z∏ 2.550 • 965 – 3 rzàd siedz. z poch.
oparciem z∏ 1.700 • 983 – Drà˝ek stabilizujàcy z∏ 170
N1 - kombi z homologacjà pojazdu ci´˝arowego

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∏ 3.825 • 041 – Lusterka zewn. elektr. ust. i podgrz. z∏ 442 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 476 • 102 – Sprysk. refl. z∏ 680 • 140 – Autom. klimat. z∏ 4.675 • 241 – Lakier
met. z∏ 935 • 245 – Przyciski ster. radiem na kier. z∏ 765 • 273 – Kanapa tylna trzymiejscowa z∏ 0 • 320 – Ko∏o kier. i ga∏ka dêwigni zm. biegów w skórze z∏ 425 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 510 • 384
– Czujnik zapachów (AQS) z∏ 595 • 385 – Czujnik zapar. szyb z∏ 595 • 392 – System stab. toru jazdy ESP z∏ 2.040 • 40Y – Reg. l´dê. fotela kier. z∏ 127,50 • 400 – Elektr. otwier. szklany dach Sky window z∏ 2.550 • 416 – Tempomat z∏ 1.020 • 431 – Ko∏a ze stop. lekkich + opony posz. Extra Serie1 z∏ 1.445 • 432 – Ko∏a ze stop. lekkich + opony posz. Extra Serie2 z∏ 1.700 • 505 – Bocz. pod.
pow. z∏ 1.190 • 508 – Czuj. parkowania z∏ 595 • 563 – Zmien. CD w baga˝. z∏ 1.870 • 564 – Radioodtw. CD z∏ 1.530 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 595 • 631 – Uchwyty tylne fot. dla dzieci ISOFIX
z∏ 170 • 717 – Radioodtw. CD MP3 z∏ 1.445 • 718 – System audio HiFi Bose z∏ 2.975 • 727 – Tapicerka Alcantara z∏ 1.360 • 728 – Tapicerka Microfibra Madras z∏ 1.190 • 802 – Lakier Extraserie
(koÊç s∏oniowa pastel) z∏ 510 • 803 – Ma∏e ko∏o zapasowe z∏ 127,50 • 927 – Listwy przeciwuderzeniowe z∏ 170 • 989 – Kit dla palàcych z∏ 170

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*

78.115
79.985
87.975
94.350
100.470
116.110
80.325
82.195
90.185
96.560
102.680
118.320
86.530
90.865
91.885
106.760

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∏ 1.700 • 030 – Szyby aterm. z∏ 0 • 070 – Tylne szyby przyciem. z∏ 425 • 102 – Spryskiwacze refl. z∏ 765 • 108 – Ko∏a ze stopów lekkich z∏ 1.275
• 117 – Relingi dachowe (Lybra SW) z∏ 1.020 • 140 – Autom. klimat. z∏ 2.805 • 195 – Tylne siedz. dziel. (sedan) z∏ 680 • 205 – Dod. ogrzew. Webasto z∏ 2.295 • 211 – Tapic. skórz. z∏ 6.375 • 213
– Alarm z czujn. podn. z∏ 1.360 • 230 – Refl. ksen. z∏ 3.740 • 241 – Lakier metal. z∏ 1.700 • 303 – Ster. radiood. na kier. z∏ 510 • 347 – Czuj. deszczu reg. szybkoÊç pracy wycier. z∏ 510 • 351 – Nawigacja sat. + telefon GSM wbud. w desk´ rozdz. z∏ 8.075 • 381 – Siatka rozdz. cz´Êç pasa˝. od baga˝. (Lybra SW) z∏ 552,50 • 385 – Czujnik zapar. szyb z∏ 510 • 392 – ESP – system stabilizacji toru jazdy z∏ 2.550 • 400 – Przeszkl. dach otwierany elektr. z∏ 2.890 • 410 – Wewn. lusterko autom. przyciemn. z∏ 425 • 416 – Tempomat z∏ 1.360 • 431 – Felgi alum. + poszerzone opony 205/60
R15 z∏ 2.040 • 441 – Lusterka boczne sk∏adane elektr. z∏ 595 • 452 – Fotele przednie podgrz. elektr. z∏ 850 • 501 – Pami´ç ustaw. fotela kierowcy i lusterek z∏ 6.205 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.530
• 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.530 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.530• 538 – Mapa Belgii z∏ 1.530 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.530 • 549
– Mapa Danii z∏ 1.530 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.530 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.870 • 631 – Uchwyty fotelika dla dzieci ISOFIX z∏ 102 • 718 – System audio Hi-Fi BOSE z∏ 2.380 • 728 – Tapicerka Extraserie 1** z∏ 2.125 • 802 – Lakier dwukol. z∏ 1.955 • 833 – Gniazdo radiotel. z∏ 416,50 • 980 – Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe z∏ 170 • 982 – Ko∏o zap. z felgà alum. z∏ 510 • 991 – Ko∏o zap. z felgà alum. + posz. opona z∏ 595
* posiada homologacj´ ci´˝arowà
** 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

159.290
196.690
180.540
203.490
207.740

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∏ 850 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 1.020 • 103 – Os∏ona tylna sterowana elektrycznie z∏ 1.530 • 108 – Ko∏a ze stopu 215/60/16”, styl elegancki
z∏ 1.530 • 205 – Dodatkowe ogrzewanie programowane, zdalnie sterowane* z∏ 4.675 • 223 – Zabezpieczenie przeciwkradzie˝owe wolumetryczne, z czujnikiem podnoszenia i alarmem z∏ 2.040 • 241
– Lakier metalizowany z∏ 2.125 • 291 – Pokrowiec na narty z∏ 680 • 317 – Telewizor z wykorzystaniem wyÊwietlacza CONNECT z∏ 5.525 • 356 – Mapa Portugalii z∏ 1.785 • 368 – Ogrzewanie foteli tylnych z∏ 2.125 • 386 – Dynamiczny system nawigacji z∏ 5.550 • 400 – Dach otwierany z ogniwami s∏onecznymi z∏ 5.950 • 412 – Cruise control adaptacyjny* z∏ 5.950 • 435 – Ko∏a ze stopu 225/55/17”,
styl sportowy z∏ 2.550 • 452 – Ogrzewanie foteli przednich z∏ 2.125 • 496 – S∏uchawka telefonu z klawiaturà i wyÊwietlaczem z∏ 1.275 • 4G8 – Baga˝nik z oprzyrzàdowaniem (gniazdko 12V, siatka)
z∏ 510 • 501 – Pami´ç ustawieƒ i ogrzewanie foteli przednich z∏ 5.950 • 503 – Panel sterowania klimatyzacjà dla pasa˝erów z ty∏u z∏ 1.360 • 508 – Czujniki parkingowe przednie/tylne z∏ 2.550 • 525
– Lusterka wewn´trzne/zewn´trzne elektrochromatyczne z∏ 1.870 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.785 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.785 • 534 – Fotele przednie Comfort z∏ 17.425 • 535 – Fotele tylne Comfort z∏ 12.325 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.785 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.785 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.785 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.785 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.785 • 560 – Szyby antyw∏amaniowe z∏ 2.550 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.870 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.785 • 579 – PASSIVE ENTRY I KEY/LESS GO z∏ 1.870 • 718 – System Hi-Fi BOSE z∏ 4.250 • 732 – Tapicerka skórzana Poltrona Frau z∏ 11.900
* – opcja chwilowo niedost´pna dla opcji 3.2 A/T A/T – tylko z automatycznà skrzynià biegów

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 1 kwietnia 2004 r. Ceny z 15% upustem dla pracowników spó∏ek Grupy Fiat w Polsce, którzy mogà alternatywnie skorzystaç z opcji 10% upustu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego.
Wa˝ne w chwili oddania dwumiesi´cznika do druku. 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

41.140
50.830
43.265
46.580
52.955
52.700
59.075

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

110.415
118.915
129.965
145.265
159.715

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∏ 425 • 087 – 7 miejsc z∏ 2.975 • 103 – Zas∏ona przeciws∏oneczna na tylnych drzwiach bag. z∏ 510 • 119 – Przednie fotele podgrzew., fotel kier. z pami´cià z∏ 3.570 • 210
– Lakier metalizowany z∏ 2.125 • 211 – Skórzana tapicerka + obrotowe siedzenia podgrzewane z∏ 5.525 • 224 – Superblokada + system antynapadowy z∏ 1.275 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 2.720
• 359 – Relingi dachowe z∏ 1.020 • 365 – Czujnik nis. ciÊnienia w oponach z∏ 595 • 381 – Zabezpieczenie przestrzeni baga˝. z∏ 595 • 433 – Felgi aluminowe 16” z∏ 2.380 • 452 – Przednie fotele podgrzewane z∏ 1.020 • 460 – 6 miejsc z∏ 2.210 • 493 – Elektrycznie przesuwane drzwi boczne z∏ 3.230 • 565 – Zmieniarka CD z∏ 1.700 • 628 – Potrójne elektryczne okno dachowe z∏ 4.675 • 40F – Pakiet skórzano-elektryczny z∏ 8.075

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

52.275
56.695
61.625
64.175
74.715
80.580
62.050
68.425
72.675
71.400
75.650
53.975
58.395
63.325
65.875
76.415
82.280
63.750
70.125
74.375
73.100
77.350

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 KWIECIEŃ 2004

• 015 – ASR z∏ 850 • 025 – Klimatyzacja manualna z∏ 4.675 • 058 – Pakiet Ti dla wersji Progression z∏ 10.800 / Pakiet Ti dla wersji Distinctive z∏ 8.415 • 082 – Przystosowanie do monta˝u radia
z∏ 425 • 205 – Ogrzewanie dodatkowe (tylko JTD) z∏ 850 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 3.825 • 213 – Alarm z∏ 1.275 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 2.380
• 270 – Lakier per∏owy z∏ 6.375 • 277 – Connect Nav z∏ 6.800 • 302 – G∏oÊniki wysokotonowe tylne z∏ 255 • 303 – Przyciski sterujàce radiem w kierownicy z∏ 510 • 320 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów obszyta skórà z∏ 510 • 321 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów wykoƒczona drewnem z∏ 765 • 51Y – Pakiet Komfort z∏ 595 • 56B – Pakiet Zimowy z∏ 1.530 • 392 – VDC dla wersji 190.136/ 436/156/456 z∏ 1.615 dla wersji 190.431/134/434/451/154/454 z∏ 2.465 • 400 – Dach otwierany elektrycznie z∏ 2.550 • 415 – Felgi aluminiowe Sport 15” opony 195/60/15” dla wersji 190.031/ 051/134/154/136/156 z∏ 1.870 dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 oraz wersji 190.335/355/835/855 – bez dop∏aty • 416 – Tempomat (dost. tylko dla wer. Distinctive) z∏ 850 • 431 – Felgi aluminiowe Elegant 15” opony 195/60/15” dla wersji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 1.870 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∏ 2.550 dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 850 dla wersji 190.335/355
– 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∏ 2.975 dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456
z∏ 2.125 dla wersji 190.335/355/835/855 z∏ 1.700 • 435 – Felgi aluminiowe Elegant 16” opony 205/55/16” dla wersji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 2.550 dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 850 • 439 – Felgi aluminiowe Supersport 17” opony 215/45/17” dla wersji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 2.975 dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 2.125 dla wersji 190.335/355/835/855 z∏ 1.700 • 451 – Radio z odtwarzaczem CC dla wersji Distinctive – bez dop∏aty, dla wersji 190.531/551/533/553
z∏ 1.275 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.275 • 564 – Radio z odtwarzaczem CD z∏ 510, dla wersji 190.531/551/533/553 z∏ 1.785 • 709 – Przyciski w kierownicy sterujàce telefonem z∏ 680 • 711 – Modu∏ obs∏ugi g∏osowej telefonu z Voice Memo z∏ 425 • 712 – Connect Nav+ z∏ 7.650 • 718 – BOSE System z∏ 2.210 • 732 – Fotele sportowe, skórzane z∏ 4.250 • 740 – Pakiet Klimatyzacja z∏ 1.105
• 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 680 • 980 – Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe z∏ 170 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.530 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.530 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.530 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.530 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.530• 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.530

147 GTA
147 GTA SELESPEED

121.465
129.965

3179
3179

250
250

246
246

12,1
12,1

3-drzwiowy
3-drzwiowy

190.638.0
190.938.0

• 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 3.825 • 213 – Alarm z∏ 1.275 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 1.870 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 6.375 • 277 – Connect Nav
z∏ 6.800 • 56A – Pakiet Komfort z∏ 595 • 56B – Pakiet Zimowy z∏ 1.020 • 400 – Dach otwierany elektrycznie z∏ 2.550 • 499 – Zestaw do naprawy opon – bez dop∏aty • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.275
• 709 – Przyciski w kierownicy sterujàce telefonem z∏ 680 • 711 – Modu∏ obs∏ugi g∏osowej telefonu z Voice Memo z∏ 425 • 712 – Connect Nav+ z∏ 7.650 • 718 – BOSE System z∏ 2.210 • 740 – Pakiet Klimatyzacja z∏ 1.105 • 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 680 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.530 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.530 • 538
– Mapa Belgii z∏ 1.530 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.530 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.530• 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.530

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

63.750
70.465
65.790
72.505
77.605
88.655
81.430
92.480
111.095
117.045
68.850
75.565
86.615
72.250
78.965
90.015
97.495
108.545

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

67.150
73.865
69.190
75.905
81.005
92.055
84.830
95.880
114.495
120.445
72.250
78.965
90.015
75.650
82.365
93.415
100.895
111.945

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
116.847.2

• Pakiet Impression I (opcje 097, 320, 564) z∏ 2.337,50 • Pakiet Impression II (opcje 320, 431, 890) z∏ 2.337,50 • Pakiet Progression (opcje 245, 421) z∏ 2.337,50 • 023 – Elektryczne podnoÊniki szyb tylnych z∏ 765 • 058 – Pakiet Ti (dla wersji Progression) z∏ 8.500/Pakiet Ti (dla wersji Distinctive) z∏ 4.250 • 075 – Tylne zawieszenie NIVOMAT z∏ 1.360 • 082 – Przystosowanie do mont. radia
z∏ 425 • 097 – Reflekt. przeciwmgielne z∏ 595 • 102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 595 • 104 – Roleta baga˝nika z∏ 425 • 108 – Felgi alum. 15”, dla wersji 116.375/374/257/675/674/657 z∏ 1.530
• 200 – Ogrzewanie dod. (tylko JTD) z∏ 1.700 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.700 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 3.825 • 213 – Alarm z∏ 1.275 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 2.550 • 231 – Fotelik dla dziecka Isofix z∏ 935 • 245 – Przyciski w kierownicy sterujàce radiem z∏ 510 • 263 – Connect z∏ 5.950 • 269 – Radionawigator z∏ 4.250 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 7.225 • 320 – Kierownica
i dêwignia zmiany biegów w skórze z∏ 510 • 321 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów w drewnie z∏ 765 • 357 – Relingi dachowe z∏ 1.020 • 375 – Relingi dachowe aluminiowe z∏ 1.275 • 392 – VDC
z∏ 2.465 • 400 – Elektr. otwierany dach z∏ 2.550 • 416 – Tempomat z∏ 850 • 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∏ 2.550 dla wersji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 425 • 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∏ 2.550 • 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∏ 1.700 • 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∏ 2.125 dla wersji 116.374/375/257/675/674/657 z∏ 1.870
• 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∏ 2.550 dla wersji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/
686/847/886/929/939 z∏ 425 • 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∏ 2.550 dla wersji 116.074/075/286/
429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 425 • 439 – Felgi aluminiowe 17” opony 215/45/17 dla wersji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/723/846 z∏ 3.400
dla wersji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 1.700 • 451 – Radio z odtwarzaczem CC dla wersji Impression z∏ 1.275 • 451 – Radio z odtwarzaczem CC dla wersji Progression/Distincive – bez dop∏aty • 499 – Zestaw do naprawy opon z∏ 0 • 508 – Czujniki parkowania tylne z∏ 850 • 511 – Trzeci tylny zag∏ówek z∏ 425 • 55X – Pakiet Leisure z∏ 850 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.530 • 564 – Radio z odtwarzaczem CD dla wersji Impression z∏ 1.785 • 587 – Pakiet zimowy z∏ 1.360 • 718 – BOSE system z∏ 2.550 • 728 – Tapicerka Alfatex z∏ 425 • 751 – Pakiet
Sport z∏ 2.550 • 762 – Siatka trzymajàca baga˝e z∏ 425 • 788 – Fotele sportowe skórzane z∏ 4.250 • 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 680 • 890 – Pakiet Komfort z∏ 680
• 903 – Connect Nav z∏ 9.265 • 923 – Tylny spoiler z∏ 680 • 980 – Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe z∏ 170 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.530 • 537 – Mapa Francji
z∏ 1.530 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.530 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530• 548 – Mapa Austrii z∏ 1.530 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.530 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii
z∏ 1.530 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.530

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 1 kwietnia 2004 r. Ceny z 15% upustem dla pracowników spó∏ek Grupy Fiat w Polsce, którzy mogà alternatywnie skorzystaç z opcji 10% upustu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego.
Wa˝ne w chwili oddania dwumiesi´cznika do druku. 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

cena (pln)

pojemnoÊç cylindrów
cm3

moc silnika KM

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

rodzaj nadwozia

kod

ALFA ROMEO 156 GTA/SW GTA
ALFA ROMEO 166
ALFA ROMEO GT

fiat wokó∏ nas KWIECIEŃ 2004

66

CHARAKTERYSTYKA

GTA
GTA SELESPEED

141.525
150.025

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

145.775
154.275

3179
3179

250
250

250
250

12,1
12,1

5-drzwiowy
5-drzwiowy

116.192.1
116.198.1

• 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.700 • 231 – Fotelik dla dziecka Isofix z∏ 935 • 263 – Connect z∏ 5.950 • 269 – Radionawigator z∏ 4.250 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 7.225 • 400 – Elektrycznie otwierany dach z∏ 2.550 • 416 – Tempomat z∏ 850 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.530 • 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 680 • 903 – Connect Nav z∏ 9.265 • 530 – Mapa W∏och
z∏ 1.530 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.530 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.530 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.530 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530 • 548 – Mapa Austrii
z∏ 1.530 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.530 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.530 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.530

2.0 TS IMPRESSION
2.4 JTD IMPRESSION
2.4 JTD PROGRESSION
2.4 JTD 20V PROGRESSION
2.4 JTD 20V PROGRESSION A/T
2.5 V6 24V PROGRESSION
3.2 V6 24V PROGRESSION
3.0 V6 PROGRESSION

118.150
133.025
137.275
146.625
153.425
141.015
160.310
166.260

1970
2387
2387
2387
2387
2492
3179
2959

150
150
150
175
175
188
239
220

211
204
204
222
222
245
245
241

9,7
7,6
7,6
7,5
7,5
11,9
12,5
12,5

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

136.020.1
136.024.1
136.102.1
136.101.1
136.104.1
136.156.1
136.103.1
136.105.1

• 058 – Pakiet Ti z∏ 6.800 • 102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 0 • 108 – Felgi aluminiowe 16”, opony 205/55/16” do wersji 136.354/156/356/757/857 – bez dop∏aty • 113 – Przednie siedzenia
podgrzewane z∏ 2.975 • 135 – Przednie siedzenia elektrycznie regulowane i podgrzewane z∏ 5.100 • 205 – Dodatkowe ogrzewanie z∏ 2.975 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 2.380 • 211 – Tapicerka
ze skóry z∏ 4.845 • 213 – Alarm z∏ 1.870 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 0 • 253 – Ogrzewanie cz´Êci przedniej szyby przy wycieraczkach z∏ 765 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 8.925 • 321 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów wykoƒczona drewnem z∏ 850 • 386 – System nawigacji z∏ 6.800 • 392 – VDC + Brake Assistance z∏ 2.975 • 400 – Elektrycznie otwierany dach z∏ 3.400 • 410 – Lusterko wewn´trzne elektrochromatyczne z∏ 425 • 416 – Tempomat z∏ 850 • 431 – Felgi aluminiowe 16”, opony 215/55/16” do wersji 136.020/024 z∏ 850 • 432 – Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17”
do wersji 136.020/024 z∏ 1.700 do wersji 136.102/101/104/156/103/105 z∏ 1.105 • 435 – Felgi aluminiowe 18”, opony 235/40/18” do wersji 136.020/024 z∏ 2.125 do wersji 136.102/101/104/156/103/105 z∏ 1.275 • 441 – Podwójne lusterko elektr. z odszraniaczem z∏ 425 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.700 • 564 – Radio HI-FI, zmieniarka CD z∏ 3.825 • 709 – Sterowanie radiem na promieniach kierownicy z∏ 850 • 728 – Tapicerka skórzana Blue/Red Style z∏ 6.545 • 833 – Przygotowanie dla tel. komórkowego z∏ 425 • 863 Wbudowany tel. komórkowy z∏ 2.550
• 530 – Mapa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.530 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.530 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.530 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530 • 548
– Mapa Austrii z∏ 1.530 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.530 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.530 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.530

ALFA ROMEO SPIDER ALFA ROMEO GTV

ceny samochodów

CENA

GTV 2.0 JTS
GTV 3.2 V6 24V

111.265
132.515

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

119.765
141.015

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∏ 8.500 • 113 – Siedzenia regulowane elektrycznie z∏ 4.675 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.700 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 3.825 • 269 – System nawigacji z∏ 5.100 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 6.800 • 321 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów wykoƒczona drewnem z∏ 680 • 435 – Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17” do wersji 163.515/315 z∏ 1.275
do wersji 163.516/316 – bez dop∏aty • 439 – Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17” do wersji 163.515/315 z∏ 1.275 • 499 – Zestaw do naprawy opon – bez dop∏aty • 563 – Zmieniarka CD
z∏ 1.700 • 728 – Tapicerka skórzana Blue/Red Style do wersji 163.515/315 z∏ 5.525 do wersji 163.516/316 z∏ 1.700 • 751 – Pakiet aerodynamiczny z∏ 2.550 • 803 – Ko∏o zapasowe dojazdowe
– bez dop∏aty • 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 850 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.530 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.530• 538 – Mapa Belgii
z∏ 1.530 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.530• 549 – Mapa Danii z∏ 1.530 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.530 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.530 • 356 – Mapa Portugalii z∏ 1.530

1.9 JTD 16V PROGRESSION
2.0 JTS PROGRESSION
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE
3.2 V6 24V DISTINCTIVE

106.250
102.850
112.200
127.500

1910
1970
1970
3179

150
165
165
240

209
216
216
243

6,7
8,7
8,7
12,4

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

125.133.0
125.335.0
125.436.0
125.437.0

• 070 – Szyby privacy z∏ 1.360 • 102 – Wycieraczka i spryskiwacz reflektorów z∏ 595 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.700 • 211 – Siedzenia ze skóry z∏ 3.825 • 213 – Alarm z∏ 1.275 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 2.550 • 240 – Fotelik dla dzieci Isofix z∏ 255 • 270 – Lakier opalizujàcy z∏ 7.225 • 303 – Sterowanie radiem na kierownicy z∏ 680 • 320 – Kierownica pokryta skórà z∏ 510 • 350
– Pakiet zimowy z∏ 1.360 • 415 – Felgi alum. stop sport 195/60/15 dla wersji 125.133/335/436 z∏ 1.275 • 420 – Felgi alum. GTA 205/55/16 dla wersji 125.133/335/436 z∏ 1.700 dla wersji 125.437 z∏ 425 • 433 – Felgi alum. 17” 215/45/17 rys. specjalny dla wersji 125.133/335/436 z∏ 1.530 • 439 – Felgi alum. 17” 215/45/17 specjalne GTA dla wersji 125.133/335/436 z∏ 1.870
• 454 – Podnoszenie siedzenia od strony pasa˝. z∏ 425 • 499 – Zestaw do naprawy opon z∏ 0 • 508 – Czujnik parkowania tylny z∏ 850 • 563 – CD Changer w baga˝niku z∏ 1.530 • 709 – Sterowanie radiotel. na kierownicy z∏ 850 • 708 – Radio CD, MP3 (dop∏ata do wer. 133, 335) z∏ 425 • 718 – Instalacja Hi-Fi Bose z subwooferem z∏ 2.550 • 740 – Pakiet Klimatyzacja z∏ 1.105 • 833 – Przystosowanie do monta˝u tel. komórkowego z∏ 680 • 903 – Connect Nav z∏ 10.200 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.530 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.530• 538 – Mapa Belgii
z∏ 1.530 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.530 • 549 – Mapa Danii, Szwecji, Finlandii, Norwegii z∏ 1.530 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii
z∏ 1.530 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.530 • 356 – Mapa Portugalii z∏ 1.530 • 762 – Siatka mocujàca baga˝ z∏ 425

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 15 kwietnia 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) 8538200, 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
Prezes Zarzàdu: Mario Liberale

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

