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Po up∏ywie roku wydarzy∏ si´ kolejny dramat. Turyn
i tym razem towarzyszy∏ rodzinie Agnellich w trudnym
momencie ich ˝ycia. Po raz kolejny mieszkaƒcy miasta
spontanicznie

i

ze

wzruszeniem

brali

udzia∏

w uroczystoÊciach ˝a∏obnych.
Po oddaniu ho∏du Gianniemu Agnelli zwanemu
„Avvocato”, mieszkaƒcy Turynu zgromadzili si´ licznie
przed kaplicà ze zw∏okami Umberta Agnelli, dajàc tym
samym

wyraz

swojego

szacunku

i

wielkiego

przywiàzania do kogoÊ, kto ca∏ym swoim ˝yciem
przyczyni∏ si´ do stworzenia pot´gi miasta znanego na
ca∏ym Êwiecie. Miasta bardzo wa˝nego na mapie
Êwiata,

ale

jednoczeÊnie

zamieszka∏ego

przez

zwyczajnych ludzi. Dzi´ki istnieniu Fiata mogli oni
obserwowaç rozwój kulturalny, spo∏eczny i gospodarczy
motoryzacyjnej stolicy swojego kraju.
Ponad pi´çdziesiàt tysi´cy osób odwiedzi∏o
LaPresse/D’Alberto

kaplic´ ˝a∏obnà w historycznej siedzibie Fiata przy via
Chiabrera. Wszyscy wiedzieli o chorobie, z jakà zmaga∏
si´ prezes Fiata, ale nikt nie sàdzi∏, ˝e jego ˝ycie
zakoƒczy si´ tak szybko. To tylko powi´kszy∏o ˝al
z powodu tej straty. Przybyli licznie do kaplicy
Allegry, dzieci Anny i Andrei, którzy otrzymali równie˝
listy kondolencyjne z wyrazami wspó∏czucia od prezydenta
Republiki W∏oskiej oraz papie˝a Jana Paw∏a II.

LaPresse/Lercara

mieszkaƒcy Turynu z∏o˝yli kondolencje na r´ce wdowy

Marsza∏kowie Sejmu i Senatu, Massimo Pera
i Giuseppe Casini, premier Silvio Berlusconi oraz kilku
ministrów, jako reprezentanci ca∏ego narodu, z∏o˝yli
wyrazy wspó∏czucia rodzinie wystawionej na ci´˝kà
prób´ i zmuszonej do stawienia czo∏a kolejnemu
wyzwaniu. W uroczystoÊciach ˝a∏obnych wzi´∏y licznie
udzia∏ wa˝ne osobistoÊci z W∏och i ca∏ego Êwiata.
Zwyczajni ludzie, anonimowi goÊcie sk∏adali
z kolei drobne dowody przywiàzania dla rodziny
Agnellich: kwiaty, symbole miasta, szalik Juventusu,
logo Ferrari, wiele przedmiotów symbolizujàcych
wspó∏czucie. Na koniec zgromadzeni d∏ugimi brawami
po˝egnali kondukt ˝a∏obny odprowadzajàcy trumn´
z cia∏em Umberta Agnelli. UroczystoÊci pogrzebowe
odby∏y si´ w ÊciÊle rodzinnym gronie w Villar Perosa. To
ostatnie po˝egnanie osoby, którà kochano i ceniono za
prostot´ i wielkie cz∏owieczeƒstwo.

Od góry: Andrea, Anna i Allegra Agnelli
czuwajà nad trumnà.
Przedstawiciele w∏adz lokalnych przybyli
na uroczystoÊç wraz z flagami miasta,
prowincji i regionu.
Mieszkaƒcy Turynu ˝egnajà prezesa
Fiata: do Centrum Historycznego
przyby∏o ponad 50 tysi´cy osób.

Z dala

od Êwiate∏
reflektorów
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Na jego ˝yciu zawa˝y∏y tragedie rodzinne:
przedwczesna utrata rodziców oraz Êmierç
syna, Giovanniego Alberta, w wieku zaledwie
trzydziestu trzech lat. Od chwili, kiedy zaczà∏
kierowaç Juventusem, majàc zaledwie
22 lata, a˝ do obj´cia stanowiska prezesa
Grupy Fiat w najtrudniejszym momencie
historii firmy, Umberto Agnelli
przyzwyczajony by∏ do ci´˝kiej pracy.
Cechowa∏y go zdystansowana postawa
i bardzo konkretne decyzje.
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Urodzi∏ si´ w Lozannie 1 listopada 1934 roku. Kiedy mia∏ zaledwie
osiem miesi´cy zosta∏ osierocony przez ojca Edoardo, w wieku jedenastu
lat, w ciàgu zaledwie kilku miesi´cy, straci∏ matk´ i dziadka. „Wychowa∏y
mnie guwernantki” powie póêniej. I mo˝e to w∏aÊnie t∏umaczy silny zwiàzek, który istnia∏ mi´dzy Umbertem a Giovannim, starszym o trzynaÊcie lat
bratem. Umberto podziwia∏ Gianniego, darzy∏ go zawsze wielkà przyjaênià.
By∏ wielkim fanem sportu a zw∏aszcza pi∏ki no˝nej. Ale lubi∏ te˝ jazd´ na
nartach, rejsy jachtowe, gr´ w golfa. W 1959 roku, majàc 22 lata, zosta∏
pe∏noprawnym prezesem Juventusu – funkcj´ t´ pe∏ni∏ do 1962 roku.
Jego plan rozwoju i wzmocnienia klubu oraz dru˝yny pi∏karskiej by∏ bardzo
konsekwentny: zbudowaç jednolity i skuteczny w dzia∏aniu zespó∏ oraz
sprowadziç do Turynu wielkie pi∏karskie talenty takie jak Omar Sivori i John
Charles, którzy faktycznie doprowadzà dru˝yn´ bia∏o-czarnych do zwyci´stwa w mistrzostwach W∏och w 1958, 60 i 61 roku. Od 1959 do 62 roku
sprawowa∏ tak˝e funkcj´ prezesa Federacji Pi∏ki No˝nej.
Po ukoƒczeniu studiów prawniczych w 1959 roku Umberto zdoby∏ pierwsze szlify mened˝erskie we W∏oszech, najpierw w Grupie Ubezpieczeniowej
SAI a nast´pnie za granicà, we Francji – poczàtkowo w Simca Industries
a potem w Fiat France.

Umberto Agnelli
w swoim biurze IFIL.
U do∏u od lewej,
synowie Edoarda
i Virgini Agnelli:
Clara, Gianni,
Susanna, Maria Sole,
Cristiana, Giorgio
i Umberto.
Jako m∏ody prezes
Fiat France razem
z dealerami
francuskimi oraz
podczas spotkania
z emerytowanymi
pracownikami Fiata
w Racconigi
w 1972 roku.
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W 1960 zosta∏ prezesem i pe∏nomocnym cz∏onkiem zarzàdu SAI i pe∏ni∏ t´ funkcj´ przez nast´pne szesnaÊcie lat, przekszta∏cajàc ma∏e przedsi´biorstwo, pracujàce wy∏àcznie dla
Fiata, w jednà z najwi´kszych Grup
Ubezpieczeniowych we W∏oszech.
W 1965 roku (a˝ do 1980) jako prezes Simca Industries rozpoczà∏ g∏´bokà reorganizacj´ struktur firmy,
dzielàc jà na kilka sektorów w zale˝noÊci od rodzaju produkcji (Fiat Automobiles, Camion Unic, traktory, maszyny rolnicze oraz maszyny drogowe
Someca, wyroby ró˝ne), co utwierdzi∏o ostatecznie wysokà pozycj´ Fiat
France w kraju.
W tym samym roku Umberto poÊlubi∏
Antonell´ Bechi Piaggio, dziedziczk´
pot´gi przemys∏owej Piaggio, w której
objà∏ stanowisko prezesa i pe∏ni∏ je a˝
do 1988 roku. Owocem pierwszego
ma∏˝eƒstwa Umberta by∏ syn Giovanni Alberto lub Giovannino, jak zwyk∏o
nazywaç si´ go w rodzinie. Giovanni
Alberto zanim zdà˝y∏ wspiàç si´ na
najwy˝sze szczeble mened˝erskiej
kariery we Fiacie, zmar∏ przedwczeÊnie w 1997 roku w wieku 33 lat na
bardzo rzadkà odmian´ nowotwora.
W marcu 1964 roku Umberto Agnelli
wchodzi w sk∏ad zarzàdu Fiata. Cztery
lata póêniej obejmuje kierownictwo
Grupy Affari Internazionali Fiat, zajmujàcej si´ rozwojem i koordynacjà
dzia∏alnoÊci przemys∏owej i handlowej
Fiata na ca∏ym Êwiecie. Przeprowadza
reorganizacj´ przedsi´biorstwa. Jego
plan zak∏ada przejÊcie od struktury silnie scentralizowanej do bardziej nowoczesnej, horyzontalnej, podzielonej
na spó∏ki operacyjne o du˝ej autonomii zarzàdzania. Z czasem Umberto
Agnelli wyposa˝y Grup´ Fiat w odpowiednie mechanizmy decyzyjne oraz
nada jej elastycznoÊç potrzebnà do
skutecznej walki z konkurencjà.
Ju˝ na samym poczàtku kariery
Umberta Agnellego we Fiacie staje

Umberto Agnelli
podczas wizyty
w zak∏adzie
VAZ w Togliatti
w 1971 roku.
Poni˝ej, podczas
Targów Samochodowych w Turynie
w 1980 roku.

Po prawej,
wr´czenie nagrody
„Auto roku 1989”
dla Fiata Tipo.
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Po lewej, w Sestriere
z Primo Nebiolo,
prezesem
Mi´dzynarodowej
Federacji
Lekkoatletyki.
U góry: zdj´cie z lat
osiemdziesiàtych.

si´ jasne, ˝e pok∏ada on du˝e nadziej´ w innowacjach, szkoleniu, badaniach i rozwoju. W 1966 roku zostaje wiceprezesem Fundacji Agnellich,
jemu to zawdzi´czaç nale˝y powstanie Isvoru – Instytutu Rozwoju
Organizacyjnego, którego celem jest
kszta∏cenie kierowniczych kadr
przedsi´biorstwa.
Wraz z powo∏aniem go, w styczniu
1970 roku, na stanowisko pe∏nomocnego cz∏onka zarzàdu, zostaje
uchwalona nowa nadrz´dna struktura polegajàca na zgrupowaniu poszczególnych dziedzin dzia∏alnoÊci.
Oprócz zdecentralizowania, zarzàdzania i przydzielenia wi´kszej samodzielnoÊci poszczególnym obszarom
dzia∏alnoÊci, Agnelli pragnie zmodyfikowaç tak˝e kultur´ przedsi´biorstwa, w celu zmiany wizerunku Fiata
i uzyskania szerszego spo∏ecznego
zaplecza dla firmy. W tym w∏aÊnie
kierunku zmierza polityka w relacjach
przemys∏owych, bardziej dostosowana do wspó∏czesnych czasów, oparta
na konstruktywnej postawie stron
dialogu, oraz ÊwiadomoÊci spo∏ecznej roli i zadaƒ, jakie przedsi´biorstwo mia∏o do spe∏nienia w kraju. Na
zebraniu akcjonariuszy w 1972 roku
Umberto og∏osi∏, ˝e Fiat przeniesie
znacznà cz´Êç nowych inwestycji na
po∏udnie W∏och. Wtedy w∏aÊnie powsta∏y zak∏ady w Bari oraz w Termini
Imerese, przyspieszono tak˝e prace
konstrukcyjne w Sulmona, Vasto,
Lecce i Cassino.
W 1974 roku podczas prywatnej ceremonii w Urz´dzie Miasta Villar Perosa Umberto Agnelli zawiera drugi
w swoim ˝yciu zwiàzek ma∏˝eƒski, tym
razem z Allegrà Caracciolo, kuzynkà
Marelli (bratowej). Owocami tego
ma∏˝eƒstwa b´dà Andrea i Anna.
W czerwcu 1976 roku Umberto
Agnelli postanawia bezpoÊrednio
wp∏ynàç na kszta∏t gospodarczy kraju
i kandyduje do Senatu z ramienia
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ChrzeÊcijaƒskiej Demokracji. Rezygnuje równoczeÊnie z mened˝erskich
obowiàzków we Fiacie, zachowujàc
jedynie fotel wiceprezesa. Spotyka
si´ z zaufaniem wyborców, w wyniku
czego zostaje cz∏onkiem Komisji
Bud˝etu i Planowania. W tym samym
roku wraz z innymi wybitnymi osobistoÊciami ze Êwiata akademickiego
i przemys∏u, wchodzi do grona fundatorów AREL – Agencji Badaƒ i Legislacji, utworzonej do analiz problemów gospodarczych, administracyjnych i instytucjonalnych we W∏oszech
i za granicà.
W 1979 roku, po okresie zaanga˝owania politycznego, Umberto wraca
do zarzàdzania przedsi´biorstwem jako pe∏nomocny cz∏onek zarzàdu, zajmujàc si´ przede wszystkim strategiami inwestycyjnymi, politykà przemys∏owà, relacjami zagranicznymi oraz
relacjami ze zwiàzkami zawodowymi.
Rok 1980 up∏ywa pod znakiem wielu
trudnoÊci, Grupa zmuszona jest do
radzenia sobie z problemami zwiàzanymi z zarzàdzaniem, strajkami oraz
terroryzmem. Umberto uwa˝a, ˝e sytuacja koniunkturalna przedsi´biorstwa wymaga rozdzielenia funkcji
w∏asnoÊciowych od zarzàdzania, dlatego te˝ rezygnuje ze stanowisk mened˝erskich, pozostajàc nadal prezesem Fiata Auto a˝ do 1990 roku.
W 1981 roku poÊwi´ca si´ rozwojowi
IFIL, chcàc przekszta∏ciç firm´
w spó∏k´ akcyjnà o profilu dzia∏alnoÊci odmiennym od cyklu ekonomicznego sektora Auto. Powi´ksza jej
portfel akcyjny oraz zawiàzuje korzystne sojusze, zw∏aszcza we Francji.
W listopadzie 1993 roku Umberto
Agnelli rezygnuje ze swoich obowiàzków we Fiacie, by stanàç na czele zarzàdu oraz objàç stanowisko wiceprezesa IFI, zachowujàc równoczeÊnie
operatywne funkcje w IFIL. W ciàgu
zaledwie dziesi´ciu lat zyski IFIL wzrastajà z 30 do 350 miliardów, dzi´ki

Jedno z ostatnich zdj´ç
Umberta Agnelli z Lucà
Cordero di Montezemolo,
sukcesorem Agnellich na
stanowisku prezesa Fiata

W 2003 roku w boksach Ferrari,
Umberto przyglàda si´
kierownicy Schumachera.
U góry, Giovanni i Umberto Agnelli
z Vittorio Chiusano i Giampiero Boniperti.

LaPresse
LaPresse/Coppi
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Ansa

Allegra
i Umberto
Agnelli w 1976
roku podczas
audiencji
w Kwirynale.
Pod spodem,
Umberto Agnelli
z synem
Giovannim
Albertem,
zmar∏ym w 1997
roku w wieku
zaledwie 33 lat.
U do∏u, wraz
z wnukiem
brata, Johnem
Elkannem.

wa˝nym porozumieniom zawartym
z wielkimi potentatami Êwiatowego
przemys∏u: mi´dzy Grupà Auchan
i Grupà Rinascente, mi´dzy Grupà
Buzzi i Unicem. W 1997 roku Agnelli
bierze udzia∏ w prywatyzacji Telecom
Italia oraz Istituto Bancario San Paolo.
W 1994 roku Umberto postanawia
ponownie zajàç si´ bezpoÊrednio
dru˝ynà bia∏o-czarnych: zmienia zarzàd klubu, podkupuje nowych zawodników dzi´ki czemu „La Juve”
rozpoczyna nieprzerwanà do dzisiaj
pass´ sukcesów w kraju i za granicà.
W 2003 chcàc lepiej okreÊliç rol´
dwóch holdingów wewnàtrz Grupy
Agnellich oraz zadbaç o wi´kszà
przejrzystoÊç struktury w∏asnoÊciowej, której domaga∏ si´ rynek,
Umberto Agnelli proponuje reorganizacj´ spó∏ek finansowych. IFI staje
si´ kontrolujàcym holdingiem finansowym, zaÊ IFIL pozostaje holdingiem operacyjnym, podzielonym na
dwa obszary dzia∏alnoÊci: jeden zajmuje si´ aktywnà kontrolà udzia∏ów
we Fiacie, drugi nastawiony jest na
dynamiczne zarzàdzanie zró˝nicowanego portfela inwestycyjnego.
W styczniu 2003 roku umiera Giovanni Agnelli. Fiat prze˝ywa g∏´boki
kryzys. Umberto musi przyjàç na siebie trudne zadanie poprowadzenia
przedsi´biorstwa. 28 lutego zostaje
prezesem Grupy. W wieku szeÊçdziesi´ciu siedmiu lat los zsy∏a mu bardzo trudne zadanie. Umberto postanawia skupiç ca∏à energi´ i zasoby
firmy na wzmocnienie jej podstawowej dzia∏alnoÊci, czyli produkcj´ motoryzacyjnà, i w tym celu kieruje
sprzeda˝à spó∏ek nie nale˝àcych do
tzw. core business firmy: Fidis, FiatAvio i Toro Assicurazioni.
Umberto Agnelli zarzàdza∏ przedsi´biorstwem zaledwie pi´tnaÊcie miesi´cy. Zmar∏ w swym domu, w Mandrii, 27 maja 2004 roku. W listopadzie skoƒczy∏by 70 lat.
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Cz∏owiek

z misjà
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W efekcie dzia∏aƒ podj´tych przez Umberto
Agnellego w trakcie jego 15 miesi´cznej
prezesury, Grupa obra∏a nowy kurs,
ustawiajàc „ca∏à naprzód” w kierunku
pe∏nego uzdrowienia. Zmiany tej dokonano
dzi´ki ponownemu zdefiniowaniu obszaru
przemys∏owego i sukcesowi nowych modeli.
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Po Êmierci „Avvocato”, która zbieg∏a si´ w czasie z najpowa˝niejszym kryzysem w historii Grupy, Umberto Agnelli przejmuje bez cienia wahania stery w∏adzy, stwierdzajàc: „Teraz trzeba zakasaç r´kawy, zacisnàç z´by i przeç naprzód.
To najlepszy sposób na z∏o˝enie ho∏du mojemu bratu”. I on sam, bardziej ni˝
ktokolwiek inny poczuwajàcy si´ do tego obowiàzku, jako pierwszy podwija
r´kawy, inicjujàc proces naprawczy, który w przeciàgu kolejnych 15 miesi´cy
wyprowadzi Grup´ na drog´ do pe∏nego uzdrowienia.
W ten sposób, w chwili jego przedwczesnego odejÊcia, misja jest ju˝ rozpocz´ta, droga wyznaczona i widoczne pierwsze efekty. S∏usznoÊç obranego kierunku potwierdzi∏a si´ kilka tygodni wczeÊniej, podczas majowego zebrania zarzàdu i walnego zgromadzenia akcjonariuszy, gdzie podkreÊlono, ˝e poprawa wyników netto, uzyskana w pierwszych trzech miesiàcach roku 2004, ma swoje
êród∏o w pozytywnych sygna∏ach odnotowanych pod koniec roku ubieg∏ego.
Umberto Agnelli zostaje prezesem Fiata 28 lutego 2003. W tym samym dniu
funkcj´ dyrektora pe∏nomocnego obejmuje Giuseppe Morchio. Nowi szefowie
opracowujà wspólnie plan finansowo-przemys∏owy, którego celem jest
wydobycie Grupy z kryzysu.
Umberto Agnelli dopiero co z∏o˝y∏ podpis pod bilansem ekonomicznym za rok
2002, który zamknà∏ si´ stratà w wysokoÊci 4,3 miliardów euro i zad∏u˝eniem
przekraczajàcym 30 miliardów. Ale podczas swojego wystàpienia na zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 13 maja stwierdza: „Uwa˝amy, ˝e kryzys, choç
wcià˝ g∏´boki, nie jest nie do pokonania i Fiat powinien powróciç ponownie
na drog´ rozwoju. Pracujemy nad realizacjà planu o˝ywienia przemys∏owego,
która wymaga odpowiedniego czasu. Dla tego projektu pragniemy uzyskaç
jak najwi´ksze poparcie zarówno w Grupie, jak i poza nià. Naszym celem jest,
abyÊmy znowu mogli byç dumni z Fiata”.

LaPresse Monaldo

w wysokoÊci 142 milionów euro,
a wynik przed opodatkowaniem jest
lepszy o 3,5 miliarda euro czyli o ponad 70%. Pozycja finansowa netto
poprawia si´ o oko∏o 800 milionów.
Jeszcze lepsze sà wyniki osiàgni´te
przez Grup´ w pierwszym kwartale
roku 2004. JeÊli z rachunku wykluczyç
rodzaje dzia∏alnoÊci odsprzedanej, to
w porównaniu z analogicznym okresem z roku 2003 obroty wzros∏y,
a straty zmniejszy∏y si´ o 65%. Dzi´ki
obni˝eniu kosztów i poprawie mar˝y
wynikajàcej z sukcesu nowych modeli,

wszystkie sektory majà szans´ na
realizacj´ celów, które przewidujà osiàgni´cie do koƒca roku równowagi operacyjnej. Do tych optymistycznych prognoz w najwi´kszym stopniu przyczyni∏
si´ sukces nowych modeli, a w szczególnoÊci Pandy. Ten „ma∏y” Fiat, opromieniony s∏awà „Samochodu Roku
2004”, w maju przekroczy magicznà
barier´ 200 000 zamówieƒ.
Umberto Agnelli nie doczeka∏ finiszu
procesu uzdrawiania Fiata, ale fundamenty, jakie stworzy∏ i pozostawi∏,
to dla wszystkich niezniszczalne
Êwiadectwo jego profesjonalizmu
i wielkoÊci ducha.
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Umberto Agnelli
w swoim biurze w Lingotto.
Na stronie obok, dwa wydarzenia
z 15 miesi´cznego okresu jego
prezesury: wizyta na Salonie
Genewskim wraz z dyrektorem
pe∏nomocnym Fiata Auto
Herbertem Demelem (u góry)
oraz wr´czenie nagród dzieciom
pracowników Grupy.

W taki w∏aÊnie sposób krystalizuje si´
Plan O˝ywienia Przedsi´biorstwa,
obejmujàcy swym zasi´giem wszystkie obszary i poziomy dzia∏alnoÊci:
finansowy, przemys∏owy, wspó∏prac´
z bankami, amerykaƒskich wspólników Fiata Auto, grono akcjonariuszy.
Pierwsza decyzja ma znaczenie fundamentalne: ponownie zdefiniowaç
cel przemys∏owy Grupy, koncentrujàc
si´ przede wszystkim na dziale motoryzacyjnym. Fiat b´dzie producentem
samochodów osobowych i dostawczych oraz ciàgników i maszyn rolniczych. W Êlad za tà decyzjà nast´pujà pierwsze bolesne, ale konieczne
ci´cia, pozwalajàce na uzyskanie
Êrodków finansowych pobudzajàcych
rozwój. W wyniku sprzeda˝y Toro Assicurazioni, FiatAvio, Fidis, IPI i kilku innych mniejszych spó∏ek oraz podniesienia kapita∏u o 1,8 miliarda euro
(w 30 procentach sponsorowanego
przez rodzin´ Agnellich, która w ten
sposób potwierdza swojà determinacj´ w dà˝eniu do realizacji Planu
O˝ywienia), Grupa uzyskuje p∏ynnoÊç
finansowà na poziomie oko∏o 10 miliardów euro. Plan zak∏ada, ˝e przedsi´biorstwo powinno odzyskaç pe∏nà
sprawnoÊç. Proces sprowadza si´ do
wzmocnienia struktury zarzàdzania
i handlu, redukcji kosztów i lansowanie nowych wyrobów: Lancii Ypsilon,
Fiata Panda, Fiata Idea, Alfy GT oraz
najnowszych „dzieci” Iveco i CNH.
Wszystkie modele spotykajà si´
z przychylnym przyj´ciem, przyczyniajàc si´ do obrony udzia∏u w rynku
i poprawy mar˝y.
Rok 2003 jest mimo wszystko trudnym rokiem przejÊciowym, ale sporzàdzone 31 grudnia podsumowanie
dokonanych prac jest wielce obiecujàce: nie uwzgl´dniajàc zaniechanych
rodzajów dzia∏alnoÊci, straty operacyjne w porównaniu z rokiem 2002 sà
o po∏ow´ mniejsze, ostatni kwarta∏
zamyka si´ zyskiem operacyjnym
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Przedsi´biorca

pe∏en

pomys∏ów
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Zas∏ugà Umberto Agnelli, którego
cz´sto uto˝samiano ze zmianami,
by∏o przekszta∏cenie Fiata w nowoczesne
konsorcjum przemys∏owe oraz inwestycje
na po∏udniu W∏och. By∏ mened˝erem
wytrwa∏ym, pracujàcym z dala od reflektorów.
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Podczas gdy jego starszy brat, Giovanni Agnelli, „Adwokat”, kierowa∏
Fiatem z autorytetem charyzmatycznego lidera, Umberto cicho pracowa∏
z dala od reflektorów. Pracowa∏ bardzo ci´˝ko. W Fiacie, potem w IFIL i IFI,
finansowych spó∏kach rodziny Agnelli. „Buldo˝er o twarzy anio∏a” – tak nazwa∏
go amerykaƒski tygodnik „Time”, chcàc podkreÊliç jego charakter, zdecydowanie i wewn´trznà energi´ cz∏owieka zawsze uprzejmego, choç zachowujàcego
jednoczeÊnie lekkà rezerw´.
W Fiacie Umberto Agnelli pojawia si´ w wieku trzydziestu lat, w 1964 roku,
jako cz∏onek Zarzàdu. Od razu czeka go bojowy chrzest wraz z nominacjà na
prezesa spó∏ki Fiat France, która w∏aÊnie prze˝ywa trudnoÊci. W ciàgu trzech
lat wyprowadza firm´ na prostà. I nie tylko. W trakcie pobytu w Pary˝u nawiàzuje kontakty ze Êwiatem biznesu i finansów, które dwadzieÊcia lat póêniej
pozwolà mu na rozszerzenie dzia∏alnoÊci IFIL równie˝ na Francj´.
W 1968 roku Giovanni Agnelli, ju˝ jako prezes Fiata, czyni m∏odszego brata
odpowiedzialnym za sprawy mi´dzynarodowe i powierza mu zadanie zorganizowania struktury przedsi´biorstwa. W 1970 roku mianuje 36 letniego Umberto dyrektorem generalnym i pe∏nomocnym. „Umberto jest konkretny i bardziej
konstruktywny ode mnie. Wzajemnie si´ uzupe∏niamy” – mówi∏ Giovanni
Agnelli. W tych latach m∏odszy brat pracuje nad zmianami, które radykalnie
wp∏ynà na wizerunek Fiata. Monolityczne, scentralizowane przedsi´biorstwo
z Valetta ust´puje miejsca wielkiemu konsorcjum przemys∏owemu o wielu
sektorach, które, choç sà kontrolowane przez holding, posiadajà niezale˝noÊç
operacyjnà. Umberto Agnelli mocno wierzy w decentralizacj´ i w przekazywanie odpowiedzialnoÊci na ni˝sze szczeble. Mówi: „To najlepszy sposób, aby
pracownicy mogli wykazaç si´ swoimi zaletami”.
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T´ samà umiej´tnoÊç patrzenia na rzeczy
w nowym Êwietle wykaza∏ w stosunkach ze
zwiàzkami zawodowymi. W latach konfliktów stara∏ si´ rzuciç pomost pomi´dzy
Êwiatem biznesu a organizacjami pracowników. Uda∏o mu si´ to tylko cz´Êciowo ze
wzgl´du na klimat wzajemnej nieufnoÊci
panujàcy w tamtej epoce. Natomiast pe∏ny sukces odnios∏a jego strategiczna decyzja o inwestycjach na po∏udniu W∏och
(zak∏ady w Bari, Termini Imerese, Sulmona, Vasto, Lecce, Cassino), a nast´pnie
decyzja o wprowadzeniu nowych metod
pracy, tj. zautomatyzowanych linii.
Po krótkiej przerwie w Êwiecie polityki,
w 1979 roku Umberto Agnelli wraca na
stanowisko dyrektora generalnego i pe∏nomocnego Fiata. Jednak na poczàtku lat
80. sytuacja firmy wymaga oddzielenia
w∏asnoÊci od zarzàdzania. Cesare Romiti
zostaje dyrektorem pe∏nomocnym, a Umberto przechodzi do IFIL, finansowej spó∏ki
rodziny. Szybko przekszta∏ca si´ ona w wiodàcà grup´ finansowà z udzia∏ami zagranicznymi w ró˝nych sektorach – od ubezpieczeƒ do bran˝y spo˝ywczej, od turystyki
do masowej dystrybucji. Prawdziwa „maszyna”, która rok po roku produkuje rosnàce zyski. Rodzi si´ s∏awa Umberto Agnellego jako zdolnego cz∏owieka finansów.
S∏awa, która wzroÊnie dziesi´ç lat póêniej,
gdy zostawi wszystkie inne stanowiska we
Fiacie, aby przejàç odpowiedzialnoÊç za IFI.
24 stycznia 2003 roku po d∏ugiej chorobie
umiera Giovanni Agnelli. Miesiàc póêniej
Umberto bierze w swoje r´ce stery Fiata.
Musi stawiç czo∏a najg∏´bszemu kryzysowi
w historii przedsi´biorstwa. Z odwagà decyduje si´ na skoncentrowanie ca∏ej energii i wszystkich zasobów na bran˝y motoryzacyjnej. Pracuje nad wyznaczeniem nowego kierunku dzia∏alnoÊci i kompletuje
dru˝yn´, która ma uzdrowiç Fiata. Jeszcze
raz Umberto Agnelli wykazuje swojà wielkoÊç w trudnych chwilach. Nie poddaje si´
nawet w chorobie. 11 maja, nie mogàc
przybyç na posiedzenie zarzàdu, ze wzgl´du na z∏e samopoczucie, uczestniczy
w nim poprzez telekonferencj´.

13

Dzi´ki niemu
IFIL
otwiera si´
na Êwiat
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Przez wiele lat Umberto Agnelli
sta∏ na czele finansowych spó∏ek rodu,
które przekszta∏ci∏ w wielkà mi´dzynarodowà
korporacj´ z udzia∏ami w bran˝y spo˝ywczej,
ubezpieczeniowej, turystycznej
oraz masowej dystrybucji.
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O ile „Avvocato” – Gianni Agnelli uwa˝any by∏ za patriarch´ rodu,
o tyle Umberto przez wiele lat by∏ g∏ównym administratorem ca∏ego majàtku i osiàgnà∏ na tym polu wielkie sukcesy. W roku 1981, po rezygnacji
z funkcji operatywnych we Fiacie (w jego r´kach pozostaje jedynie prezesura Fiata), zaczyna zajmowaç si´ IFIL. Przedsi´biorstwo to, kontrolowane
przez finansowà spó∏k´ rodziny Agnellich IFI, jest rodzajem schowka, gdzie
lokowane sà czasowo udzia∏y i akcje przeznaczone do dalszych transakcji.
To tutaj w∏aÊnie w 1986 roku wp∏ynà∏ pakiet akcyjny Fiata, który mia∏
zostaç odkupiony przez by∏ych wspólników libijskich z Lafico.
W ciàgu kilku lat Umberto Agnelli przekszta∏ca IFIL w silnà grup´ finansowà,
lidera rynku finansowego z powa˝nymi udzia∏ami w bran˝y spo˝ywczej, ubezpieczeniowej, turystycznej, masowej dystrybucji oraz nieruchomoÊci. W∏oska
spó∏ka finansowa z czasem przekszta∏ci∏a si´ w mi´dzynarodowà korporacj´,
dzia∏ajàcà na terenie Europy a zw∏aszcza we Francji. WÊród firm b´dàcych
w strefie wp∏ywów IFIL znajdujà si´ Toro Assicurazioni, Rinascente, BSN
Danone, Galbani, Worms, Saint-Luis, Alpitour, Club Med, Auchan.
Ze strategicznego punktu widzenia takie zró˝nicowanie dzia∏alnoÊci okazuje
si´ korzystne, pozwala mianowicie na generowanie zysków i dystrybucj´
dywidend nawet w okresie kryzysu sektora motoryzacyjnego. Aby lepiej

uzmys∏owiç sobie skal´ rozwoju firmy
pod wodzà Umberto Agnelli, wystarczy powiedzieç, ˝e w ciàgu zaledwie
dziesi´ciu lat zyski z dzia∏alnoÊci wzrastajà z 30 do 350 miliardów lirów,
czyli o ponad 180 milionów euro.
W listopadzie 1993 roku Umberto
Agnelli ∏àczy obowiàzki IFIL z zadaniami w IFI, obejmujàc w tej ostatniej
spó∏ce stanowisko pe∏nomocnego
cz∏onka zarzàdu oraz wiceprezesa.
Na stanowisku tym po raz kolejny
potwierdza swoje umiej´tnoÊci w pro-

wadzeniu interesów finansowych.
W 2003 roku, w celu bardziej przejrzystego zdefiniowania zadaƒ obydwu
spó∏ek, Agnelli przekszta∏ca IFI w finansowe przedsi´biorstwo kontrolne
a IFIL w holding operacyjny. Holding
zarzàdzany przez Gianluigiego Gabetti
podzielony zosta∏ na dwa sektory zajmujàce si´ odpowiednio: udzia∏ami
we Fiacie oraz portfelem inwestycyjnym w innych spó∏kach, wÊród
których znajdujà si´ Alpitour, Grupa
Rinascente, Worms i Juventus.
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Umberto Agnelli w swoim
gabinecie w IFIL.
Poni˝ej: jeden z jego
najbli˝szych
wspó∏pracowników
Gianluigi Gabetti
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Kosmopolityczna

wizja
Êwiata
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Umberto Agnelli podczas swojej kariery
zawodowej przez wiele lat zajmowa∏ si´
relacjami mi´dzynarodowymi. By∏
zdecydowanym zwolennikiem Unii
Europejskiej oraz wybitnym znawcà kultury
i przemys∏u japoƒskiego.
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Europejczyk, europeista i kosmopolita. Trzy s∏owa klucze, które
odzwierciedlajà globalnà wizj´ Êwiata Umberta Agnellego. Europejczykiem
by∏ ze wzgl´du na miejsce urodzenia i wykszta∏cenie. Trzy lata sp´dzone
w m∏odoÊci w Pary˝u, na czele Fiat France, okaza∏y si´ szczególnie wa˝ne
dla jego póêniejszego rozwoju zawodowego. W okresie tym zdo∏a∏ nie tylko
zbudowaç bardzo bliskie kontakty ze Êrodowiskiem finansowym i przemys∏owym Francji, ale tak˝e nabra∏ umiej´tnoÊci myÊlenia o Êwiecie w kategoriach
mi´dzynarodowych, które przynios∏o mu korzyÊci dwadzieÊcia lat póêniej,
podczas rozwoju spó∏ki IFIL.
Umberto Agnelli by∏ nie tylko Europejczykiem, ale tak˝e przekonanym europeistà, ze Êwiatopoglàdowego i praktycznego punktu widzenia. „Ekonomia
– t∏umaczy∏ – to narzàdzie, którym pos∏ugujemy si´ w celu zburzenia istniejàcych granic, lepszej unifikacji, ale nie nale˝y nigdy traciç z oczu ostatecznego etycznego i politycznego celu zjednoczenia, w najlepszym tego s∏owa
znaczeniu: mianowicie integracji mi´dzy narodami i paƒstwami. To jedyna
taka szansa w historii wspó∏czesnej, jeÊli nie w ca∏oÊci dziejów kontynentu”.
WÊród wielkich sukcesów procesu zjednoczenia Europy, Agnelli – po wielu
stuleciach wojen i konfliktów Êwiatowych – na pierwszym miejscu wymienia∏
pokój. Pokój stabilny i d∏ugotrwa∏y, poniewa˝ oparty nie tyle na równowadze
si∏ mi´dzy paƒstwami, ale na ugruntowanym poczuciu przynale˝noÊci do
jednej wspólnej ojczyzny. Poza tym kwestia euro by∏a wed∏ug niego „Prawdziwà zdobyczà”, przynoszàcà olbrzymie korzyÊci ekonomiczne. „Dzisiaj
– mówi∏ Umberto Agnelli kilka miesi´cy temu uczniom szko∏y Êredniej

– sta∏o si´ bardzo modne narzekanie
na euro. Zapominamy jednak, ˝e lir,
przy ka˝dej zawierusze ekonomicznej
lub finansowej na Êwiecie, traci∏ zawsze oko∏o 20% swojej wartoÊci.
W takim samym tempie topnia∏a tak˝e wartoÊç naszych oszcz´dnoÊci.
W ciàgu ostatnich kilku lat zdarzy∏y
si´ co najmniej trzy powa˝ne mi´dzynarodowe kryzysy finansowe, euro
jednak w najmniejszym stopniu nie
ucierpia∏o z tego powodu”.
Równie szczerze i przekonywujàco
Umberto Agnelli wyra˝a∏ swój ˝al
z powodu tego, czego Europa nie
zdo∏a∏a zrobiç. „Unia Europejska
– dopóki nie zacznie przemawiaç
wspólnym g∏osem w polityce zagranicznej oraz na polu obrony i bezpieczeƒstwa – nigdy nie b´dzie w stanie
zajàç stanowiska prawdziwego partnera do rozmów gwarantujàcych
mi´dzynarodowy porzàdek”.

Ale Umberto Agnelli, który od koƒca lat
70. zarzàdza∏ biurem Stosunków Mi´dzynarodowych we Fiacie, nie skupia∏
uwagi wy∏àcznie na Europie. Interesowa∏ si´ tak˝e innymi cz´Êciami Êwiata,
zw∏aszcza Dalekim Wschodem. By∏
jednym z pionierów unifikacji potencja∏u krajów Azji Po∏udniowo-Wschodniej
oraz jako pierwszy doceni∏ pot´g´
przemys∏u japoƒskiego. By∏ znawcà
Japonii. Jako dyrektor Stowarzyszenia
W∏osko-Japoƒskiego oraz Italy-Japan
Business Group przez wiele lat pracowa∏ nad stworzeniem wizerunku W∏och
i promowaniem tego kraju jako partnera w interesach. W ramach podejmowanych przez niego inicjatyw powsta∏
tak˝e projekt „W∏ochy w Japonii
2001”, swego rodzaju targi produktów
w∏oskich, na których – w najwa˝niejszych miastach w Japonii – prezentowana by∏a sztuka, technologia, kuchnia i obyczaje W∏och.
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Ansa

LaPresse/Laruffa

Od lewej: ksià˝´ Japonii Akihito,
Umberto Agnelli i Walter Veltroni
w Rzymie na rozdaniu
Nagród Imperium.
U do∏u: z bratem Giovannim,
podczas prezentacji Fiata 500
prezydentowi Francji
Charles’owi de Gualle’owi.
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Na czele

Juventusu
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W 1956 roku Umberto Agnelli zosta∏
najm∏odszym prezesem dru˝yny. Do Turynu
sprowadzi∏ Omara Sivoriego i Johna
Charlesa, dzi´ki którym Juventus zdoby∏
trzykrotnie mistrzostwa W∏och. Do steru
dru˝yny powróci∏ w 1994 roku, aby zdobyç
Puchar Zdobywców Pucharu.
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„Bawcie si´ dobrze i wygrajcie”. Umberto Agnelli cz´sto mówi∏ tak
przed meczem do pi∏karzy Juventusu, poniewa˝ – podobnie jak starszy
brat Giovanni – kocha∏ dobrà gr´, ale jako mened˝er dà˝y∏ równie˝
do zwyci´stw swojej dru˝yny. Pi∏ka no˝na by∏a jego ulubionym sportem,
a Juventus wielkà mi∏oÊcià, choç z takim samym zainteresowaniem
Êledzi∏ Formu∏´ 1 i rozgrywki w golfa.
Mi∏oÊç do pi∏ki narodzi∏a si´ wczeÊnie, ale przysz∏a z niew∏aÊciwej strony.
Umberto Agnelli mia∏ 11 lat, kiedy na rzymskim stadionie uczestniczy∏
w swoim pierwszym meczu. By∏o to 28 kwietnia 1946 roku. Roma gra∏a
wtedy z Grande Torino. Ci ostatni wygrali 7:0, dlatego Umberto d∏ugo pozostawa∏ pod wra˝eniem tej legendarnej dru˝yny. Po powrocie do Turynu
zaczà∏ jednak kibicowaç innej dru˝ynie – Juventusowi.
W 1956 roku mia∏ 22 lata, gdy zosta∏ prezesem Juve. Przejà∏ stery klubu
jako trzeci w rodzinie (po ojcu Edoardo i bracie Giovannim). Spokój,
dalekowzrocznoÊç i szacunek dla profesjonalizmu – to cechy, które uczyni∏y z niego dyskretnego, ale silnego przywódc´.
Do historii pi∏ki no˝nej przejdà z pewnoÊcià dwie celne decyzje m∏odego
prezesa: Êciàgni´cie do dru˝yny Omara Sivoriego i Johna Charles’a,
którzy u boku takich pi∏karzy, jak Boniperti, Garzena i Corrida, zdo∏ali
prze∏amaç obron´ przeciwników. Juventus zdobywa trzykrotnie mistrzostwa. Jedno z nich jest dziesiàtym w historii klubu, dlatego dla upami´tnienia tego sukcesu Agnelli ka˝e wyszyç na koszulkach ˝ó∏tà gwiazd´.

Do najwi´kszych osiàgni´ç tych lat
nale˝y mecz, który wszed∏ na sta∏e
do kronik pi∏ki no˝nej. Chodzi mianowicie o zwyci´stwo nad Realem
Madryt uzyskane dzi´ki legendarnemu Alfredo di Stefano.
W 1959 roku, w czasie kierowania
Juventusem, Umberto Agnelli zostaje mianowany prezesem Federcalcio
(W∏oskiego Zwiàzku Pi∏ki No˝nej),
który w∏aÊnie przechodzi kryzys.
Funkcj´ t´ pe∏ni przez dwa lata
i w tym charakterze towarzyszy dru˝ynie narodowej na Olimpiadzie
w Rzymie w 1960 roku. Dwa lata
póêniej zrezygnuje z funkcji prezesa
Juventusu, aby w wi´kszym stopniu
poÊwi´ciç si´ rodzinnym firmom.
Pozostaje jednak blisko dru˝yny
nawet w póêniejszych latach, prze˝ywajàc osobiÊcie jej tryumfy, ale
i chwile niepowodzeƒ. Ster klubu

Prezes nie spotyka si´ cz´sto z zawodnikami, ale mimo to zawsze
mo˝na wyczuç jego obecnoÊç. Telefony do trenera podyktowane sà bardziej kurtuazjà i ciekawoÊcià, ni˝
ch´cià wydawania poleceƒ. Giovanni
Trapattoni, trener dru˝yny narodo-

wej, który by∏ w tamtych latach
zarówno zawodnikiem Juventusu, jak
i trenerem, tak wspomina prezesa:
„Umia∏ podejÊç do pi∏ki z pewnà dozà ironii, we w∏aÊciwych proporcjach
oceniajàc zwyci´stwa i nie dramatyzujàc przegranej”.
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ponownie obejmie w 1994 roku.
W mi´dzyczasie w pi∏ce no˝nej nast´puje wiele zmian. Dziedzina ta
staje si´ gigantycznym biznesem,
w którym bardziej ni˝ pasja liczy si´
biznes. Jeszcze bardziej ni˝ utalentowanych pi∏karzy potrzeba ducha
przedsi´biorczoÊci u kierownictwa.
Ale Umberto Agnelli potrafi równie˝
w tych zmienionych warunkach skutecznie kierowaç dru˝ynà, w której
gra Biaggi, Zidane i Inzaghi. Dru˝ynà, która dostarcza wielu emocji kibicom i mened˝erom i – oprócz sukcesów na boisku – mo˝e pochwaliç
si´ równie˝ dobrym bilansem.
Juventus, którego Umberto Agnelli
jest strategiem, a Girando, Moggi
i Lippi – kapitanami, przez dziesi´ç
lat, oprócz ró˝nych mistrzostw
W∏och, zdobywa Puchar Zdobywców
Pucharu.

LaPresse/Falzone

Jest rok 1958. Nowy prezes
fotografuje si´ wraz z dru˝ynà
na trybunach stadionu w Turynie.
Poni˝ej: Umberto Agnelli i napastnik
John Charles.
Na dole: Umberto Agnelli z Del Piero,
Juliano i trenerem Lippim podczas
ubieg∏ych Mistrzostw.
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Troch´ zniszczone przez czas
zdj´cie Umberto Agnellego
na r´kach matki,
Virgini Bourbon del Monte,
wraz z rodzeƒstwem
na pla˝y w Forte dei Marmi

Album
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wspomnieƒ
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Umberto Agnelli w obiektywie aparatu, od pierwszych zdj´ç z lat
dzieci´cych do ostatniego po˝egnania w kaplicy Villar Perosa. Na jednych
jest w towarzystwie ˝ony, Allegry Caracciolo, na innych wraz z dzieçmi
– Giovannim Alberto, Andreà i Annà. Fotografie w mundurze, na stadionie,
w St. Moritz, wÊród zau∏ków Wenecji i na ulicach Nowego Jorku.

Farabola

Moisio

1958:
w galowym
mundurze w czasie
pe∏nienia s∏u˝by
wojskowej

1958:
na wakacjach
w St. Moritz

1953:
z bratem Giovannim
w „grill room” turyƒskiego
hotelu Principi di Piemonte

Olympia Gruppo Olycom

1987:
z Dante Giacosà,
projektantem
Fiata 500
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1989:
podczas meczu
„jego” Juventusu
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1975:
Umberto
i jego syn
Giovanni Alberto

1985:
Umberto Agnelli
wraz z siostrami
Clarà i Susannà
na uroczystoÊci
upami´tniajàcej
50. rocznic´
Êmierci ich ojca
Edoardo Agnellego
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Lobera

1983:
z ˝onà
Allegrà
Caracciolo
podczas meczu

23

24

2003:
z synem Andreà
i ˝onà Allegrà
na trybunie
„Stadio delle Alpi”
podczas pierwszego
meczu ostatnich
mistrzostw kraju

LaPresse/Vescusio

Santi Visalli
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1987:
Umberto Agnelli
i jego brat Gianni
z ˝onami na spotkaniu
z Tedem Kennedym
w Nowym Jorku
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2004: ostatnie
po˝egnanie w kaplicy
rodzinnej w Villar Perosa

LaPresse/D’Alberto

Olympia Gruppo Olycom

2002:
w Wenecji
z ˝onà Allegrà
i córkà Annà
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Montezemolo, Elkann i Marchionne
stawiajà na kontynuacj´ planu o˝ywienia
i profesjonalizm za∏ogi, uwa˝ajàc je
za Êrodki do przywrócenia wielkoÊci Fiata.
Nowy prezes Grupy mówi: „Przyjà∏em
propozycj´ w poczuciu odpowiedzialnoÊci”.
Nowe kierownictwo Fiata zabra∏o si´ ju˝ do pracy nad kontynuacjà
uzdrawiania Grupy, które rozpoczà∏ ponad rok temu Umberto Agnelli.
Na czele przedsi´biorstwa stoi prezes Luca Cordero di Montezemolo, wspomagany przez Johna Elkanna w charakterze wiceprezesa, podczas gdy
Sergio Marchionne jako dyrektor pe∏nomocny odpowiada za kierownictwo
operacyjne. Razem zamierzajà zrealizowaç plan uzdrowienia, który zaczyna
ju˝ przynosiç dobre wyniki.
O celach i metodach mówi∏ Montezemolo: „Przywróciç pozycj´ Fiata do dawnej wielkoÊci, pracujàc z energià i uporem”. Nowemu zespo∏owi dodajà otuchy sygna∏y Êwiadczàce o solidarnoÊci rodziny Agnellich i jej wierze w teraêniejszoÊç, a przede wszystkim w przysz∏oÊç. „Takim samym sygna∏em – podkreÊla
Montezemolo – by∏a odwa˝na nominacja Umberta po Êmierci Avvocato”.
Prezes Fiata nie ukrywa trudnoÊci, ale mówi: „Nag∏a Êmierç Umberto Agnellego
i postawi∏a przede mnà ci´˝kie zadanie. Nie mog∏em jednak postàpiç inaczej,
jak tylko przyjàç to wyzwanie w poczuciu pe∏nej odpowiedzialnoÊci. Jest to z mojej strony nale˝ny gest przyjaêni wobec Gianniego, Umberto i rodziny, a tak˝e
ÊwiadomoÊç obowiàzku wobec wszystkich pracowników Fiata, ale tak˝e wobec
banków, miasta Turyn, Êwiata gospodarczego i przedsi´biorców W∏och”.
U boku Luki Cordero di Montezemolo (który zachowuje tak˝e stanowisko
prezesa Stowarzyszenia Przemys∏owców W∏oskich i prezesa Ferrari) stoi
John Elkann, wnuk Adwokata, który tak wyjaÊnia decyzj´ rodziny: „StaraliÊmy si´ dzia∏aç szybko, aby zapewniç stabilnoÊç potrzebnà do o˝ywienia
Fiata”. Sergio Marchionne dodaje: „Nadal obowiàzuje plan zatwierdzony
przez Zarzàd w ubieg∏ym roku”.

PoÊrodku prezes Fiata
Luca Cordero di Montezemolo,
po lewej John Elkann,
a po prawej dyrektor generalny
Sergio Marchionne
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Mi´dzynarodowy zarzàd
SERGIO
MARCHIONNE
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Urodzi∏ si´ w 1952 roku,
ma podwójne obywatelstwo: kanadyjskie
i w∏oskie. Jest radcà
handlowym i podatkowym
(Institute of Chartered
Accountants w Kanadzie),
a tak˝e adwokatem
(w prowincji Ontario).
W Kanadzie zdoby∏ swoje
pierwsze doÊwiadczenie
zawodowe. Od 1983
do 1985 roku pracowa∏
jako radca handlowy
i specjalista do spraw
podatkowych w firmie
Deloitte&Touche.
Od 1985 do 1988 roku
by∏ kontrolerem Grupy,
a nast´pnie dyrektorem
rozwoju w Lawson Mardon
Group w Toronto.
W latach 1989-1990
zajmowa∏ stanowisko
wiceprezydenta
wykonawczego firmy
Glenex Industries.
Od 1990 do 1992
by∏ wiceprezesem
ds. finansów i Chief
Financial Officerem
w Acklands Limited.
W okresie od 1992 do
1994, równie˝ w Toronto,
sprawowa∏ kolejno funkcj´
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wiceprezesa ds. rozwoju
prawnego i rozwoju
przedsi´biorstwa,
Chief Financial Officera
i sekretarza w Lawson
Group przej´tej przez
Alusuisse Lonza w 1994.
W tej samej Algroup
w Zurychu (Szwajcaria),
by∏ od roku 1994 do 2000
wiceprezydentem
wykonawczym ds. Rozwoju
Przedsi´biorstwa,
Chief Financial Officerem,
a nast´pnie dyrektorem
generalnym. Póêniej
kierowa∏ Lonza Group Ltd,
które oddzieli∏o si´
od Alusuisse Lonza, gdzie
zajmowa∏ stanowisko
dyrektora generalnego
(2000-2001 i cz´Êciowo
w 2002) i prezesa (2002).
W lutym 2002 zosta∏
powo∏any na dyrektora
generalnego Grupy
SGS w Genewie,
przedsi´biorstwa
b´dàcego Êwiatowym
liderem w dziedzinie
weryfikacji, testowania
i certyfikacji us∏ug.
Od maja 2003 by∏
niezale˝nym cz∏onkiem
Zarzàdu Fiat S.p.A.,
a od 1 czerwca 2004
dyrektorem generalnym
i pe∏nomocnym.

LUCA CORDERO
DI MONTEZEMOLO
Luca Cordero di Montezemolo
to jeden z najbardziej znanych
W∏ochów na Êwiecie. Urodzi∏
si´ w Bolonii w 1947 roku,
ukoƒczy∏ wydzia∏ prawa
na uniwersytecie w Rzymie
i zrobi∏ specjalizacj´
z Mi´dzynarodowego Prawa
Handlowego na Columbia
University w Nowym Jorku.
Karier´ zawodowà rozpoczà∏
w kancelarii prawniczej
Chiomenti w Rzymie, a póêniej
przeszed∏ do kancelarii
Bergreen&Bergreen
w Nowym Jorku.
Od 1973 do 1977 roku
pracowa∏ jako Asystent
Enzo Ferrariego i jako Team
Manager Stajni z Maranello,
której zapewni∏ dwa zwyci´stwa
(z Niki Laudà w 1975 i 1977)
w mistrzostwach Âwiata
Kierowców Formu∏y 1. Od 1977
do 1981 by∏ dyrektorem Relacji
Zewn´trznych Grupy Fiat;
od 1981 do 1983 dyrektorem
generalnym Itedi S.p.A,
Holidingu obejmujàcego
dzia∏alnoÊç wydawniczà Grupy
Fiat, mi´dzy innymi dziennika
La Stampa. Od 1984 do 1985
kierowa∏ Cinzano Internation
Spa, gdzie pracowa∏
w charakterze dyrektora
generalnego i by∏
odpowiedzialny za stron´

organizacyjnà startu w∏oskiego
jachtu Azzurra w America’s
Cup. Nast´pnie zajmowa∏
stanowisko dyrektora Komitetu
Organizacyjnego Pucharu
Âwiata w Pi∏ce No˝nej Italia ’90
(1986-1990). Nast´pnie
(1990-1991) by∏ dyrektorem
generalnym RCS Video
i cz∏onkiem Zarzàdu TF1.
Od 1991 jest prezesem
i dyrektorem generalnym
Ferrari Spa, a od lipca 1997
równie˝ Maserati S.p.A. Jest
Kawalerem Orderu Pracy.
Sprawuje funkcje prezesa
Mi´dzynarodowych Targów
w Bolonii i prezesa Fieg
(W∏oskiej Federacji Wydawców
Dzienników). Do czerwca
2002 roku by∏ prezesem
Przemys∏owców Prowincji
Modeny. Uniwersytet
w Modenie przyzna∏ mu
doktorat honoris causa
w dziedzinie In˝ynierii
Mechanicznej. Jest cz∏onkiem
Zarzàdu Bologna Calcio,
La Stampa, francuskiej Grupy
PPR (Pinaut/Printemps
Redoute), Tod’s, Merloni
Elettrodomestici S.p.A.
i Unicredit Banca d’Impresa
Spa. 26 maja 2004 objà∏
stanowisko prezesa
Confindustria, a od 30 maja
prezesa Fiat S.p.A.

Urodzi∏ si´ w Nowym Jorku w 1976
roku, matur´ zda∏ w Liceum Victor
Duruy w Pary˝u, a nast´pnie
ukoƒczy∏ In˝ynieri´ Zarzàdzania
na Politechnice w Turynie. W czasie
studiów zdoby∏ pierwsze doÊwiadczenie zawodowe w Fiat S.p.A.
w obszarze administracji, finansów
i kontroli, sta˝ w Magneti Marelli
w Birmingham w Wielkiej Brytanii.
(1996). W 1997 r. zdobywa∏
doÊwiadczenie w Fiat Auto Poland
w Tychach, a w 1998 r. w Lille
we Francji.
Poczàwszy od 1998 realizowa∏
projekty z zakresu E-Business dla
Fiata i General Electric. W 2001
roku, po uzyskaniu dyplomu
in˝ynierii zarzàdzania, zosta∏ przyj´ty
najpierw do General Electric, gdzie
pracowa∏ jako analityk w Corporate
Initiatives Group w Fairfield (USA),
a nast´pnie jako cz∏onek Corporate
Audit Staff w Tokio (Japonia),
Atlancie (USA), Dublinie (Irlandia),
Barcelonie (Hiszpania) i Pary˝u
(Francja).
W latach 2002/2003 uczestniczy∏
wraz z zarzàdem Fiata w pracy
nad planem uzdrowienia
przedsi´biorstwa, a nast´pnie
rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç w Grupie IFIL
w obszarze rozwoju i kontroli,
gdzie pe∏ni∏ funkcje operacyjne.
Jest cz∏onkiem zarzàdu
Exor Group SA i IFI S.p.A.; jest
komplementariuszem akcyjnej spó∏ki
komandytowej Giovanni Agnelli
Sapaz, od grudnia 1997 cz∏onkiem
zarzàdu Fiat S.p.A., a od 30 maja
2004 wiceprezesem
przedsi´biorstwa.
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JOHN ELKANN

Przed obj´ciem stanowiska Dyrektora Generalnego
Fiata Marchionne pe∏ni∏ takà samà funkcj´ w SGS,
szwajcarskiej spó∏ce, która pod jego kierownictwem odzyska∏a konkurencyjnoÊç i zacz´∏a przynosiç doskona∏e wyniki. „Teraz to moje doÊwiadczenie – mówi – wnosz´ do Fiata. Przez ca∏e ˝ycie kierowa∏em si´ wartoÊciami pracy zespo∏owej. W ciàgu dwudziestu lat dzia∏alnoÊci zawodowej w ró˝nych bran˝ach przemys∏u, zarówno w Europie, jak
i w Ameryce Pó∏nocnej, mia∏em zaszczyt kierowaç
organizacjami, które po zakoƒczeniu procesu
uzdrowienia sta∏y si´ liderami w swojej dziedzinie”.
Choç stanowià dru˝yn´, ka˝demu cz∏onkowi nowego kierownictwa przypisano bardzo jasno sprecyzowanà rol´. Mówi o tym Montezemolo: „Kierownictwo operacyjne le˝y w r´kach Sergia Marchionne,
mened˝era polecanego, ze wzgl´du na umiej´tnoÊci i profesjonalizm, przez samego Umberto Agnelli.
John Elkann, który wspó∏pracuje ze mnà, kieruje si´
takim samym zaanga˝owaniem, takimi samymi
motywacjami i jeszcze czymÊ wi´cej. Jednym z moich zadaƒ jest pomóc mu si´ uczyç i to jak najszybciej. Rola Johna b´dzie strategiczna, b´dzie ∏àcznikiem pomi´dzy mnà a dyrektorem generalnym”.
Fiat, który nabiera w tych tygodniach kszta∏tu, jest
Êwiadom pozytywnych wyników, jakie zaczyna przynosiç plan uzdrowienia tak na rynkach, jak i w zakresie samej dzia∏alnoÊci przemys∏owej, ale równie˝ Êwiadom jest trudnoÊci, jakie jeszcze nale˝y
pokonaç. To ci´˝ka praca, w którà Luca Cordero
Montezemolo zaanga˝owa∏ swoje umiej´tnoÊci
i ca∏e doÊwiadczenie, entuzjazm i zapa∏, który stara si´ przekazaç innym. Mówi: „Przedsi´biorstwo
sk∏ada si´ z utalentowanych mened˝erów, kierowników, pracowników umys∏owych i fizycznych i na
tym polega jego si∏a: mo˝e liczyç na Êwietnych
fachowców. Razem mo˝emy wiele dokonaç”.
Wed∏ug Montezemolo, który w latach siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych zajmowa∏ stanowisko
odpowiedzialnego za relacje zewn´trzne Fiata,
a potem zosta∏ dyrektorem generalnym Itedi,
przedsi´biorstwo nie jest samotne w wyzwaniu rzuconym przysz∏oÊci. Wyrazi∏ bowiem przekonanie,
˝e: „Ze wzgl´du na miejsce, jakie Fiat zajmuje
w gospodarce W∏och, b´d´ móg∏ liczyç na gotowoÊç do wspó∏pracy ze strony ca∏ego kraju: od rzàdu do Êwiata polityki, od sytemu finansowego do
przedstawicieli pracowników. Razem b´dziemy
kontynuowaç dzie∏o Umberto Agnelli”.
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Z Pandà
w Zakopanem
Jolanta, Waldemar, Micha∏ i Tomek
KrzeÊlakowie sp´dzili d∏ugi majowy
weekend w Zakopanem. By∏a to nagroda
za zwyci´stwo w konkursie og∏oszonym
na ∏amach Fiata Wokó∏ Nas.
Przez ca∏y czas podró˝y i wypoczynku
towarzyszy∏ im nowy Fiat Panda.
W∏aÊciwie mo˝na powiedzieç, ˝e ciàgle bierzemy udzia∏ w jakichÊ konkursach – przyznaje Waldemar KrzeÊlak, pracownik Monta˝u w Zak∏adzie
Karoserii w Tychach. – Niejednokrotnie pisa∏em ju˝ ró˝ne wierszyki, has∏a, slogany reklamowe i wysy∏a∏em do rozmaitych gazet. Raz ju˝ nawet w konkursie
fiatowskim wygraliÊmy weekend z Fiatem Doblo. Jak zatem widaç – warto
i prawd´ mówi stare porzekad∏o, ˝e nie wygrywa tylko ten, kto nigdy nie gra.
Pan Waldemar, podobnie jak zazwyczaj, wys∏a∏ swojà propozycj´ na konkurs
do redakcji Fiata Wokó∏ Nas i... o ca∏ej sprawie zapomnia∏. O wygranej
dowiedzia∏ si´ pewnego dnia po przyjÊciu do pracy, kiedy zacz´li mu jej gratulowaç koledzy, którzy znaleêli jego nazwisko w kolejnym numerze magazynu, w publikacji na temat wyników konkursu.
G∏ównà nagrodà by∏ weekend w Zakopanem, na który to wyjazd ca∏a rodzina mog∏a si´ udaç nowym Fiatem Panda.
– Znamy ten samochód odkàd pojawi∏y si´ pierwsze egzemplarze – mówi
Jolanta KrzeÊlak, pracownik dzia∏u handlowego w tej samej fabryce.
– Co prawda mà˝ o wiele bli˝ej, bo ma okazj´ jeêdziç tym samochodem
w pracy, ale i ja mia∏am ju˝ kilka razy okazj´ przejechaç si´ nowà Pandà.
Dlatego bardzo si´ ucieszyliÊmy, dowiadujàc si´, ˝e to w∏aÊnie ten samochód
zawiezie nas do Zakopanego.
W podró˝ na Podhale zwyci´zcy naszego konkursu wyruszyli w sobot´ rano.
Troch´ bali si´ korków, ale droga okaza∏a si´ dla nich nadzwyczaj ∏askawa
– dopiero w okolicach Rabki musieli znacznie zwolniç. – Przejazd trasà Tychy-Zakopane zabra∏ nam w sumie trzy godziny – opowiada pan Waldemar – od
samego poczàtku auto sprawowa∏o si´ bardzo dobrze.

Najwi´ksze wra˝enie
wywar∏y na zwyci´zcach
naszego konkursu pi´kne
tatrzaƒskie widoki.

Dobre samopoczucie i wygod´ za
kierownicà mo˝na w nowej Pandzie
zapewniç sobie zaraz po usadowieniu
si´ w samochodzie. Dêwignia zmiany
biegów, umieszczona wysoko, podobnie jak w Multipli, daje podwójny
efekt: jest bardzo wygodna i ergonomiczna, a jednoczeÊnie zwi´ksza wra˝enie przestrzeni pomi´dzy dwoma
siedzeniami przednimi.
Ju˝ mijajàc rogatki Tychów pan Waldemar w pe∏ni „wyczu∏” prowadzony
przez siebie samochód. – Kiedy doda∏em gazu, od razu poczu∏em, ˝e to
mocny silnik. Ten sam, co w Punto,
ale, przy mimo wszystko l˝ejszym

samochodzie, pozwoli∏ na zdecydowanie lepsze osiàgi. Pogoda w czasie podró˝y by∏a bardzo dobra – Êwieci∏o
s∏oƒce, ale nie by∏o przesadnie goràco. Ju˝ po kilku pierwszych zakr´tach
da∏o si´ wyczuç komfort, jaki zapewnia wspomaganie kierownicy.
Samochód Êwietnie trzyma∏ si´ drogi.
Podziwiajàc pi´knà panoram´ Beskidów za oknami pani Jolanta zauwa˝y∏a, ˝e silnik pracuje bardzo cicho
mimo stosunkowo du˝ych obrotów.
– Jako pasa˝er, zwraca∏am uwag´
przede wszystkim na komfort podró˝y.
Ten samochód jest w Êrodku naprawd´ o wiele bardziej przestronny, ni˝

mog∏oby si´ to wydawaç z zewnàtrz.
Miejsca jest wystarczajàco du˝o, by
czuç si´ wygodnie zarówno z przodu,
jak i z ty∏u. Kiedy dojechaliÊmy do
Rabki i napotkaliÊmy na swej drodze
korek, by∏o ju˝ doÊç ciep∏o, wi´c klimatyzacja doskonale spe∏ni∏a swoje
zadanie. Poruszajàc si´ w ˝ó∏wim
tempie byliÊmy nara˝eni na ciep∏o
promieni s∏onecznych o wiele bardziej,
ni˝ wczeÊniej jadàc szybko. Ale w ogóle nie odczuwaliÊmy dyskomfortu.
Zalety Pandy jako auta miejskiego
wyraênie da∏o si´ zauwa˝yç ju˝ po
dojechaniu do Zakopanego. – To samochód dynamiczny, a jednoczeÊnie
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Górskie trasy
nie by∏y
dla Fiata Panda
˝adnà przeszkodà.
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bardzo zwrotny i na wàskich zakopiaƒskich uliczkach spisywa∏ si´ znakomicie – podkreÊla Waldemar KrzeÊlak.
– Wsz´dzie mogliÊmy wjechaç, wsz´dzie zaparkowaç. Ma w sobie wszystko, czego potrzeba.
Nast´pnego dnia, w niedziel´, mimo, i˝
pogoda nie by∏a zbyt dobra, rodzina
KrzeÊlaków wybra∏a si´ do Bukowiny,
˝eby zrobiç kilka pamiàtkowych zdj´ç.
K∏opotów nie dostarczy∏y ani wjazdy
pod gór´, ani zjazdy po stromych nierzadko zboczach, a zawieszenia dobrze
amortyzowa∏y ka˝dà niezauwa˝onà nierównoÊç terenu. Na postoju do samochodu podesz∏o kilku zaciekawionych
turystów, by obejrzeç Pand´ i wypytaç
pana Waldemara o wady i zalety

prowadzonego auta. Odpowiedzi by∏y
wyczerpujàce, bo na samochodach
paƒstwo KrzeÊlakowie dobrze si´ znajà
– nie tylko z racji wykonywanego zawodu. ¸àczy ich tak˝e wspólna pasja
– oboje sà cz∏onkami automobilklubu
Êlàskiego i s´dziami sportów samochodowych, co roku pracujà miedzy innymi przy obs∏udze rajdu Wis∏y.
Weekend w Zakopanem rodzina KrzeÊlaków sp´dza∏a bardzo „intensywnie”. – Pogoda by∏a doÊç zmienna,
nie chcieliÊmy wi´c ryzykowaç i odpuÊciliÊmy sobie dalekie wychodzenie
w góry, na szlaki turystyczne – opowiadajà ch∏opcy, Micha∏ i Tomek, uczniowie gimnazjum i liceum. – Ale atrakcji
i tak nie zabrak∏o. OdwiedziliÊmy

Guba∏ówk´ i Wielkà Krokiew, obejrzeliÊmy pokazy Strong Manów oraz kawalkad´ zabytkowych samochodów.
W Zakopanem mnóstwo by∏o w tych
dniach imprez plenerowych, wi´c
naprawd´ nie by∏o czasu si´ nudziç.
WidzieliÊmy m.in. koncert Grupy Hey,
Trubadurów i Negatywu oraz wzi´liÊmy udzia∏ w Âwi´cie Sera, podczas
którego mo˝na by∏o degustowaç go
praktycznie do woli.
– W Zakopanem byliÊmy wspólnie
drugi raz – mówi pani Jolanta. – Urzek∏y nas przede wszystkim wspania∏e
widoki, góry i Êwie˝e, zdrowe powietrze. A w samym mieÊcie jakby inny
Êwiat – ca∏y ten folklor, górale i oczywiÊcie urok Krupówek, na których co
krok us∏yszeç mo˝na góralskà kapel´.
– ByliÊmy równie˝ pod du˝ym wra˝eniem hotelu, widoku z okien na
Giewont i obs∏ugi – podsumowuje pan
Waldemar. – Bardzo dobre posi∏ki i ich
otoczka – ka˝dego wieczoru przy kolacji przygrywa∏ nam pianista, jak sam
mówi – uczeƒ ucznia Ignacego Paderewskiego.
Jedynym minusem by∏a olbrzymia
iloÊç ludzi, szczególnie na Krupówkach. Ale ten weekend w Zakopanem
oraz Êwietnie spisujàcà si´ nowa Panda z ca∏à pewnoÊcià na d∏ugo pozostanà w naszej pami´ci.

Jerzy Kozierkiewicz

Fiat Auto Poland zaprezentowa∏ w Warszawie
pojazdy przysz∏oÊci, czyli samochody
wykorzystujàce mieszane êród∏a nap´du.

Fiaty

przysz∏oÊci
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Warszawskiej

Centrum Badaƒ Fiata Centro Ricerche FIAT – CRF z Turynu od dawna
pracuje nad skonstruowaniem samochodów ekologicznych, czyli energooszcz´dnych, a jednoczeÊnie nie zatruwajàcych atmosfery produktami
spalania. Takie kierunki badaƒ wymuszajà na producentach zarówno stan
zanieczyszczenia powietrza w miastach jak i wysokie ceny ropy naftowej
i przewidywane wyczerpanie jej zapasów w perspektywie kilkudziesi´ciu
nadchodzàcych lat. CRF ∏àczà Êcis∏e zwiàzki naukowe i badawcze z Wydzia∏em Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, zw∏aszcza
w dziedzinie hybrydowych jednostek nap´dowych.
Dlatego w∏aÊnie na Politechnice zorganizowano pierwszà w Polsce wystaw´
prezentujàcà nie tylko stanowisko nap´dowe z ogniwem paliwowym,
powsta∏e w wyniku wspó∏pracy z CRF, ale przede wszystkim rozwiàzania
techniczne stosowane w produkowanych ju˝ autach w∏oskiego koncernu.
Hitem wystawy by∏o prototypowe Seicento z nap´dem LA HAWKER – z ogniwem paliwowym wodór-powietrze o mocy 40 kW. Pokazano te˝ trakcyjny silnik elektryczny-indukcyjny AC, baterie akumulatorów niklowo-wodorowych),
Multipl´ z silnikiem spalinowym na gaz ziemny, do której w∏o˝ono nap´d
hybrydowy (trakcyjny silnik elektryczny-indukcyjny AC i bateria elektrochemiczna) oraz Punto i dostawcze Doblò zasilane gazem ziemnym.
– Ekologiczny samochód przysz∏oÊci napotyka na seri´ nowych wyzwaƒ
– powiedzia∏ podczas otwarcia wystawy Giuseppe Rovera, wiceprzewodniczàcy zarzàdu Centrum Badaƒ Fiata, a jednoczeÊnie honorowy profesor Wydzia∏u Samochodów i Maszyn Roboczych PW. – Sukces samochodów mieszanych jest zwiàzany z kosztami i wydajnoÊcià akumulatora

Wi´cej gazu
W nadchodzàcych latach
priorytetem b´dzie
ulepszanie wydajnoÊci
paliwa przez zastosowanie
nowoczesnej
elektronicznej kontroli
ca∏kowitego ∏aƒcucha
energii, wraz z silnikiem
i jednostkami
pomocniczymi.
Dalszà redukcj´ poziomu
emisji dwutlenku w´gla
zapewnià jednostki
nap´dowe zasilane
Giuseppe
Rovera,
wiceprezes
zarzàdu
Centrum
Badaƒ Fiata
w Turynie

niekonwencjonalnym
paliwem, czyli naturalnym
gazem ziemnym, które
stanà si´ coraz bardziej
popularne, zw∏aszcza
w Êrodkach publicznego
transportu i pojazdach
dostawczych na
obszarach miejskich.
Niskà emisj´ CO2
zapewniajà te˝
nowoczesne silniki diesla,
których udzia∏ w rynku
samochodowym
gwa∏townie roÊnie.
Rozwój mieszanej
technologii b´dzie
w Europie zale˝a∏ przede
wszystkim od jej kosztów,
a tak˝e wydajnoÊci
stosowanych
akumulatorów. Natomiast
jednostki nap´dowe

zasilane benzynà lub (po prze∏àczeniu) gazem ziemnym, podwójne
zbiorniki paliwa, przy czym w specjalnych cylindrach znajduje si´ spr´˝ony
gaz pozwalajàcy pokonaç dystans
300 km (Doblò) i 260 km (Punto).
Prze∏àczanie trybu pracy silników
z benzynowego na gazowy odbywa
si´ za pomocà prze∏àczników umieszczonych na deskach rozdzielczych
pojazdów. Emisja do atmosfery dwutlenku w´gla wynosi w przypadku
silnika Doblò 171 g/km, a Punto 119
g/km. Dla porównania: silnik Doblò
zasilany benzynà emituje 218 g/km
CO2, zaÊ silnik Punto 150 g/km.
Na Êwiecie jeêdzi ponad milion aut
zasilanych gazem ziemnym – we W∏oszech ponad 350 tys., w Niemczech
do 2015 r. ma byç ich ok. 450 tys.
W Polsce jest to prawie nieznane
êród∏o zasilania, co wynika przede
wszystkim z braku odpowiedniej infrastruktury stacji paliw.

zasilane wodorem sà
jeszcze na stosunkowo
wczesnym etapie rozwoju
i wiele tematów
zwiàzanych w kosztami,
niezawodnoÊcià,
bezpieczeƒstwem
oraz d∏ugotrwa∏oÊcià
eksploatacji wymaga
jeszcze badaƒ.
Potrzeba na to
co najmniej 10 lat.

Normy coraz
ostrzejsze
Zwi´kszajàca si´ z ka˝dym
rokiem liczba je˝d˝àcych
samochodów powoduje
wzrost zanieczyszczenia
Êrodowiska. Dlatego
ponad 20 lat temu
wprowadzono pierwszà

norm´ dotyczàcà emisji
spalin – by∏ to rok 1982
i nosi∏a ona nazw´ R49.
Nast´pna, obowiàzujàca
od 1990 r., nazywa∏a si´
ju˝ EURO 0. Kolejne lata
przynosi∏y nowe, coraz
bardzie rygorystyczne
normy, zmuszajàc
producentów samochodów
do udoskonalania silników.
W przysz∏ym roku zacznie
obowiàzywaç EURO 4,
w 2008 r. – EURO 5.
Zaostrzanie norm
czystoÊci spalin wymusi
wprowadzanie do
pojazdów innych rodzajów
nap´dów, gdy˝ emisje
spalin z tradycyjnych
silników nie b´dà mog∏y
sprostaç stawianym
wymaganiom.
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oraz rozwiàzaniami technicznymi,
które umo˝liwiajà wysoki poziom wydajnoÊci paliwa, nie tylko podczas
jazdy miejskiej, ale tak˝e w innych
warunkach.
Koszt stworzenia prezentowanego
Seicento wyniós∏ ok. 500 tys. euro,
zaÊ jednostki nap´dowe zasilane
wodorem sà jeszcze na wczesnym
etapie badaƒ. Obecnie du˝o wi´ksze
szanse rozwoju ma nap´d na gaz
ziemny. Zaprezentowane na wystawie Fiaty Doblò i Punto majà silniki
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drogi

transportu
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Mi´dzynarodowà konferencj´ poÊwi´conà
zmianom w transporcie towarowym
po wejÊciu Polski do Unii Europejskiej
zorganizowa∏o w Warszawie Iveco Poland.
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Temat to wa˝ny nie tylko dla Polaków, tote˝ do warszawskiego hotelu
Intercontinental, gdzie 18 maja odbywa∏y si´ obrady, przyjechali zarówno
przedstawiciele „starych” cz∏onków Unii jak i krajów, które dopiero przystàpi∏y do UE. Byli wÊród nich eksperci z dziedziny transportu, finansów,
handlu i prawa z W∏och, Niemiec, Czech i Polski, a tak˝e liczna grupa
dziennikarzy zajmujàcych si´ tà tematykà.
Transport odgrywa ogromnà rol´ w wype∏nianiu podstawowych za∏o˝eƒ
Unii Europejskiej – swobody przep∏ywu osób, towarów i us∏ug. Obecnie
44% przewozów towarowych i a˝ 79% pasa˝erskich Unii odbywa si´ przy
u˝yciu pojazdów drogowych. Zniesienie granic mi´dzy dotychczasowymi
i nowymi krajami cz∏onkowskimi Unii spowoduje olbrzymie o˝ywienie

w ruchu towarowym i pasa˝erskim.
Wymaga to jednak przyj´cia nowych
za∏o˝eƒ dotyczàcych logistyki i transportu w Europie – stwierdzi∏ uczestniczàcy w konferencji ambasador
Republiki W∏oskiej Giancarlo Leo.
W tych podstawowych sprawach
wszyscy byli zgodni. Podczas dyskusji podkreÊlano, ˝e wejÊcie Polski do
Unii wyrówna szanse przewoêników
krajowych na rynku Wspólnoty, zlikwidowanie odpraw celnych, a wi´c
problemu stania na granicy pozwoli
skróciç czas przewozu towarów nawet o 20%. Spowoduje te˝ obni˝enie
kosztów przewozu i podniesienie
p∏ac kierowców.
By∏y jednak równie˝ sprawy, które
dzieli∏y dyskutantów z ró˝nych krajów
lub sk∏ania∏y do burzliwej wymiany

Natale Rigano
Prezes Iveco Poland
Transportowego. – Dzi´ki temu ∏atwiej b´dzie si´ broniç polskim
przewoênikom przed rosnàcà konkurencjà z paƒstw spoza Unii, na przyk∏ad z Ukrainy. Ostrzega∏ te˝, ˝e zaniedbanie interesów kierowców
w krajach wchodzàcych do Unii mo˝e spowodowaç masowe wyjazdy
do pracy na Zachodzie.
Podsumowania dyskusji dokonali
Bruno Dethomas, szef Ambasador

Unii Europejskiej w Polsce i José
Maria Alapont, prezes Iveco S.p.A.
Pierwszy z nich podkreÊli∏, ˝e nowe
wyzwania pomogà stworzyç bezpieczny, przyjazny Êrodowisku i efektywny transport europejski. Przypomnia∏ te˝, ˝e tylko 3% naszej infrastruktury drogowej spe∏nia normy
unijne. Polska musi wi´c pracowaç
nad jej ulepszeniem i poprawieniem.
Zapewni∏ te˝, ˝e w tej dziedzinie
mo˝emy liczyç na pomoc wspólnoty
europejskiej.
José Maria Alapont stwierdzi∏, ˝e
jednolity rynek stawia przed wszystkimi nowe wyzwania. Iveco, jako firma mi´dzynarodowa, dzia∏ajàca
w 21 krajach, stara si´ wp∏ywaç na
popraw´ funkcjonowania tego rynku.
Jednym z elementów tej dzia∏alnoÊci
sà w∏aÊnie spotkania, podczas których ludzie zajmujàcy si´ transportem w ró˝nych krajach mogà w bezpoÊrednich kontaktach wymieniaç
poglàdy i dopracowywaç si´ wspólnych rozwiàzaƒ. Warszawska konferencja, zorganizowana przez Iveco
Poland by∏a ju˝ drugà poÊwi´cona
tematom transportu. Poprzednia odby∏a si´ przed rokiem w Berlinie.
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poglàdów. – Bardzo wa˝nà sprawà
jest zniesienie ograniczeƒ dotyczàcych limitów ci´˝arówek mogàcych
wje˝d˝aç do krajów Unii – mówi∏
Andrzej Lenkiewicz, dyrektor Biura
Obs∏ugi Transportu Mi´dzynarodowego w Ministerstwie Infrastruktury.
– Niestety polskie firmy nie b´dà
mog∏y jeszcze przez kilka lat przewoziç towarów wewnàtrz paƒstw cz∏onkowskich, a to obni˝a ich konkurencyjnoÊç. – WejÊcie nowych krajów
w struktury Unii Europejskiej to wielkie szanse dla firm przewozowych,
ale tak˝e „nie do koƒca odkryty
grunt” – twierdzi∏ Jan Medved,
pierwszy sekretarz Narodowego Czeskiego Zwiàzku Transportowego.
– Nie wiadomo dotychczas dok∏adnie, jakie tak naprawd´ przepisy
obowiàzujà w poszczególnych krajach cz∏onkowskich, a to mo˝e to
doprowadziç do wielu nieprzyjemnych sytuacji.
Dla przedsi´biorstw transportowych
w Polsce bardzo wa˝ne powinno
byç wzmocnienie swojej pozycji we
w∏asnym kraju – przekonywa∏ zebranych Adalbert Wandt, wiceprezes
Narodowego Niemieckiego Zwiàzku
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Tomasz Libich

Fiat Ubezpieczenia ˚yciowe
znalaz∏ si´ w gronie najlepszych firm
w rankingu „Rzeczpospolitej”
oferujàcych us∏ugi finansowe.
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Nie
wszystko

z∏oto,

co si´ Êwieci

Wszystkich dzia∏ajàcych na polskim rynku instytucji finansowych,
które bra∏a pod uwag´ „Rzeczpospolita” by∏o w sumie ponad 480. Jest to
lista d∏uga – znalaz∏y si´ na niej m.in. banki komercyjne i spó∏dzielcze,
towarzystwa ubezpieczeƒ majàtkowych oraz towarzystw ubezpieczeƒ na
˝ycie, firm faktoringowych, poÊredników kredytowych, firm leasingowych,
biur maklerskich. Patronatem ów ranking obj´∏a Gie∏da Papierów
WartoÊciowych oraz Narodowy Bank Polski i to w∏aÊnie jego prezes,
Leszek Balcerowicz wr´cza∏ wyró˝nienia przedstawicielom nagrodzonych firm.
„To bardzo dobra inicjatywa – mówi∏ Balcerowicz podczas uroczystej
gali – Tym bardziej, ˝e polski sektor finansowy, dziÊ tak pr´˝nie si´
rozwijajàcy, na poczàtku transformacji by∏ nawet bardziej zacofany,
ni˝ ca∏a gospodarka.”
Fiat Ubezpieczenia ˚yciowe, spó∏ka kierowana przez Paw∏a Biska,
zwyci´˝y∏a w kategorii „Najlepsze towarzystwo ubezpieczeniowe”.
Warto podkreÊliç, ˝e spó∏ka wyprzedzi∏a takich potentatów, jak np. ING
Nationale-Nederlanden, czy Commercial Union Na ˚ycie.
Jest to stosunkowo niedu˝a firmà, która znalaz∏a i wykorzysta∏a nisz´
w sprzeda˝y ubezpieczeƒ grupowych wykorzystujàc sieç banków lub
dealerów samochodowych Fiata. Swoje polisy firma zacz´∏a sprzedawaç
w 1994 roku, dzia∏ajàc pod innymi nazwami, a˝ w 2000 roku przyj´∏a
obecnà. Specjalizacjà Fiata Ubezpieczenia ˚yciowe jest sprzeda˝ ubezpieczeƒ grupowych.

Na temat otrzymanego wyró˝nienia,
dzia∏alnoÊci Fiat Ubezpieczenia ˚yciowe oraz perspektyw rozwoju
spó∏ki, rozmawiamy z jej prezesem,
Paw∏em Biskiem.
Jakie znaczenie
dla kierownictwa
firmy ma otrzymanie
nagrody „Rzeczpospolitej”?
Bardzo du˝e – potwierdza bowiem, ˝e przyj´ta
przez nas strategia
dzia∏ania jest s∏uszna.
Obiektywnej, profesjonalnej ocenie podlega∏o bezpieczeƒstwo finansowe i efektywnoÊç zarzàdzania. Przyznanie nam tak presti˝owej nagrody Êwiadczy równie˝ o tym,
˝e na polskim rynku ubezpieczeƒ jest
zarów-no miejsce dla du˝ych firm
o charakterze ogólnym, jak i ma∏ych
firm niszowych.

Co jest
najtrudniejsze
w konkurowaniu
z takimi potentatami jak ING czy CU?
Dla klientów du˝e
znaczenie,
prócz
wskaêników bezpieczeƒstwa, ma rozpoznawalnoÊç
firmy
i Êrodki jakie przeznacza na dzia∏ania marketingowe. ING
czy CU majà w tym zakresie du˝o
wi´ksze mo˝liwoÊci, ni˝ FU˚. Du˝ym
utrudnieniem przy konkurowaniu w zakresie ubezpieczeƒ grupowych jest
równie˝ brak w∏asnych placówek terenowych. Cz´sto w potocznym rozumieniu jest to równoznaczne z gorszà
obs∏ugà (utrudnienie w zg∏aszaniu
wniosków o Êwiadczenia i szybkoÊç
ich wyp∏aty). Nie jest to prawda
– o czym mogli przekonaç si´ ci klien-
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W 2002 r. spó∏ka by∏a na
5 miejscu. Jaki atut
spó∏ki zadecydowa∏ Paƒskim zdaniem o przyznaniu wyró˝nienia?
Bezpieczeƒstwo finansowe firmy oraz efektywnoÊç
zarzàdzania to podstawowe czynniki, które pokazujà czy firma ma pieniàdze
na wyp∏at´ odszkodowaƒ.
Najwi´kszy wp∏yw na ocen´ mia∏
wskaênik relacji ponoszonych w danym roku kosztów do przychodów
oraz pokrycie rezerw aktywami. Osiàgni´cie przez spó∏k´ takich wyników
by∏o mo˝liwe dzi´ki zastosowaniu
synergii z FIAT Ubezpieczenia Majàtkowe SA. Kolejnymi wa˝nymi wskaênikami przy ocenie zak∏adu ubezpieczeƒ sà: rentownoÊç kapita∏u, pokrycie marginesu wyp∏acalnoÊci oraz
dynamika sk∏adki.

ci, którzy nam zawierzyli i od lat sà naszymi ubezpieczonymi.
Jakie sà perspektywy rozwoju polskiego sektora us∏ug finansowych
na najbli˝sze lata?
Ró˝nica w poziomie wydatków na
ubezpieczenia u nas i w krajach
zachodnich jest olbrzymia. W porównaniu np. z W∏ochami gdzie wydatki
te sà wielokrotnie wy˝sze, mo˝emy
stwierdziç, i˝ jest to obszar, w którym
nastàpià zmiany o charakterze totalnym. JeÊli chodzi o sektor ubezpieczeƒ na ˝ycie, to coraz wi´ksze znaczenie b´dzie mia∏ rozwój bancassurance, zarówno w formie grupowej,
jak i indywidualnej.
Jakà rol´ chce w tym czasie pe∏niç
na rynku FIAT Ubezpieczenia ˚yciowe SA (udzia∏ w rynku, nowe sektory dzia∏alnoÊci)?
W ramach przygotowanego 5-letniego programu rozwoju, FIAT Ubezpieczenia ˚yciowe SA pozostanie firmà
niszowà, specjalizujàcà si´ w ubezpieczeniach grupowych. B´dziemy
jednoczeÊnie wykorzystywaç nasz
atut, jakim jest istnienie firmy siostrzanej FIAT Ubezpieczenia Majàtkowe SA, by opracowywaç w szerszym
zakresie mieszane pakiety ubezpieczeniowe (majàtkowo-˝yciowe) dla
naszych klientów.
Jak zach´ciç klientów, by korzystali
w∏aÊnie z us∏ug Waszej spó∏ki,
a nie konkurencji?
Nie wszystko z∏oto, co si´ Êwieci
– zaufaniem nale˝y obdarzaç nie tylko tych, którzy przeznaczajà du˝e
Êrodki na reklam´, czy dzia∏ania marketingowe, ale równie˝ tych, którzy
oferujà dobre produkty ubezpieczeniowe, zapewniajà profesjonalnà
obs∏ug´ i gwarantujà wyp∏acalnoÊç.
Jestem przekonany, ˝e nasz klient
potrafi oceniç prawdziwà wartoÊç
naszej oferty. A otrzymane w∏aÊnie
wyró˝nienie jeszcze bardziej utwierdzi
go w trafnoÊci tego wyboru.
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Fiat-GM Powertrain Polska
nagrodzony
wr´czy∏ ustanowione przez siebie nagrody gospodarcze, honorujàce najlepsze przedsi´biorstwa, które – dzi´ki swojemu dorobkowi – wnoszà wk∏ad w podnoszenie standardów polskiej
gospodarki i umocnienie jej presti˝u na Êwiecie. Przedsi´biorstwa, które mogà si´ poszczyciç dobrymi wynikami finansowymi, tworzeniem nowych miejsc pracy, mocnà pozycjà rynkowà
i silnà markà. W tym roku, spoÊród 170 firm zg∏oszonych
w oÊmiu kategoriach, kapitu∏a nominowa∏a 24 przedsi´biorstwa. W kategorii „Najwi´kszego inwestora zagranicznego
w Polsce” laur otrzyma∏a spó∏ka Fiat-GM Powertrain Polska
w Bielsku-Bia∏ej (na zdj´ciu dyrektor generalny Tadeusz
Âwierczek odbiera nagrod´ z ràk Prezydenta RP), którà nagrodzono za wdro˝enie do produkcji silnika Diesel 1,3 Multijet.
Na t´ inwestycj´ firma wyda∏a blisko 370 mln euro, a prac´
otrzyma∏o ponad 1.300 osób.

Bielsko-Bia∏a stolicà siatkówki
Siatkarki BKS Stal Bielsko-Bia∏a zdoby∏y z∏oty medal mistrzostw Polski, pokonujàc Winiary Kalisz 3:0. Po raz
siódmy w historii oraz po raz drugi z rz´du wywalczy∏y tytu∏ mistrzyƒ Polski. Na swoim boisku i wÊród swoich kibiców udowodni∏y, ˝e to w∏aÊnie im nale˝y si´ z∏oty medal. Dru˝yna
sponsorowana mi´dzy innymi przez Fiat Auto Poland, przygotowuje si´ do mi´dzynarodowych rozgrywek, które rozpocznà
si´ tej jesieni. Sk∏ad dru˝yny z∏otych medalistek: Monika
Smak (rozgrywajàca), Joanna Staniucha (skrzyd∏owa), Aleksandra Przybysz (kapitan), Katarzyna Biel (Êrodkowa), Agata
Mróz (Êrodkowa), Luba Jagodina (przyjmujàca), Mariola
Barszcz (libero), Anna Podolec (przyjmujàca), Milena Samurek (rozgrywajàca), Iwona Niedêwiecka (Êrodkowa), Joanna
Szyszko (Êrodkowa), Edyta Rzenno (Êrodkowa). Mamy nadziej´, ˝e i tym razem udowodnià, ˝e staç je jeszcze na wiele.
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Kino samochodowe dla klientów Fiata
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Kino samochodowe – taki sposób sp´dzenia wolnego czasu proponuje swoim klientom i partnerom dealer Fiata – Auto-Hit z Tychów. W Polsce to jeszcze rzadkoÊç, ale
na Êwiecie oglàdanie filmów z samochodu na wielkim ekranie cieszy si´ wielkà
popularnoÊcià. Tym bardziej, jeÊli towarzyszà mu inne atrakcje i dobry repertuar.
Tytu∏y wyÊwietlanych w dwa ostatnie weekendy wakacji filmów pozostajà na razie
niespodziankà, ale wiadomo ju˝, ˝e na uczestników czekajà konkursy z nagrodami
i pocz´stunek. Do udzia∏u w imprezie organizatorzy zach´cajà wszystkich pracowników spó∏ek Fiata. Szczegó∏owe informacje ju˝ wkrótce b´dà dost´pne na stronie www.autohit.com.pl.

Fot: Tomasz Ciesielski
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Podczas Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich prezydent RP, Aleksander KwaÊniewski, po raz siódmy

Jubileusz w Bieszczadach

Fot: E. Grzesica

Centrum Rekreacji i Kultury Fiat Auto Poland
postanowi∏o urozmaiciç jubileuszowy, X Zlot CRiK, proponujàc swoim cz∏onkom wyjazd w Bieszczady. 11 i 12
czerwca kilkunastoma autobusami wyjecha∏o do Leska
ponad 670 osób. Nast´pnego dnia uczestnicy spotkali
si´ na czterech ró˝nych szlakach turystycznych. ˚adnego
nie zdo∏ali zaliczyç w pe∏ni z uwagi na niesprzyjajàcà pogod´. W zamian zaproponowano turystom najciekawsze
miejsca Bieszczad, m.in. zapor´ na Solinie, Muzeum Etnograficzne, Baligród oraz klasztor w Komaƒczy, miejsce
internowania kard. Wyszyƒskiego.
Po tych dodatkowych atrakcjach na turystów czeka∏a
w leskim amfiteatrze tradycyjna grochówka, kie∏baski
z ro˝na oraz – jak zwykle – konkurencje sportowo-rekreacyjne. Po raz pierwszy uczestnikom zaproponowano
tak˝e dyskotek´ na Êwie˝ym powietrzu.
Kolejne spotkanie za rok. W mi´dzyczasie CRiK zaprasza
na inne imprezy.

Rowerem do Europy
Ponad dwustu rowerzystów ubranych w ko-

Dzieci´ce marzenia
Do Polski przyjecha∏a 20 osobowa grupa dzieci i m∏odzie˝y z Al-Hillah, pó∏milionowego miasta w Iraku, w którym
stacjonujà ˝o∏nierze z 18 Batalionu Desantowo-Szturmowego
z Bielska. Majà od 10 do 15 lat i mieszkajà w irackich sierociƒcach, bo ka˝de z nich straci∏o w czasie wojny rodziców.
Bielscy komandosi wyjechali do Iraku w styczniu. P∏k Jan Wnuczek, dowódca garnizonu w Bielsku mówi, ˝e pomys∏, aby zaprosiç ma∏ych Irakijczyków do Polski zrodzi∏ si´ zaraz po przy-

jeêdzie ˝o∏nierzy do bazy. ChcieliÊmy im pokazaç, jak si´ ˝yje
w warunkach pokoju, kiedy dooko∏a nie odczuwa si´ strachu
– mówi p∏k Wnuczek. O grup´ m∏odych Irakijczyków zatroszczy
si´ fundacja Dzieci´ce Marzenia z Bielska.
Przygotowano bardzo bogaty program wypoczynku: spotkania
z bielskà m∏odzie˝à, zwiedzanie najbardziej charakterystycznych w mieÊcie miejsc, jak Studio filmów rysunkowych, teatr
lalek Banialuka i Teatr Polski. Nie zabraknie wycieczek do
Zakopanego, Krakowa i Chorzowa. Jednà z firm wspierajàcych
t´ inicjatyw´ jest Fiat Auto Poland.
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szulki symbolizujàce flag´ zjednoczonej Europy, uczci∏o
dzieƒ przystàpienia Polski do Unii Europejskiej rajdem
z Wis∏y do Gdaƒska. W trakcie rajdu, do jadàcej
z po∏udnia grupy do∏àczali rowerzyÊci z miejscowoÊci,
przez które przebiega∏a trasa.
Uczestnikom towarzyszy∏ m.in. specjalny Fiat Ducato,
w którym umieÊciç mogli plecaki i torby. Sygna∏ do
startu da∏ jeden z najs∏ynniejszych mieszkaƒców Wis∏y
– Antoni Piechniczek, a na czele peletonu wyruszy∏a
organizatorka Bielskich Rodzinnych Rajdów Rowerowych, senator Gra˝yna Staniszewska. Jednym ze sponsorów imprezy by∏ Fiat Auto Poland.
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Zespó∏ rajdowy
Fiata Selenia
W trwajàcym sezonie Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Polski zespó∏ Fiat Selenia Rally Team reprezentuje Sebastian Frycz i Maciej Wodniak. Rajdowy team startuje
w kategorii Super 1600 za kierownicà najnowszego Fiata
Punto, który przygotowywany jest do startów przez w∏oskà firm´ Procar. Pierwszym rajdem, w którym zobaczyliÊmy Frycza
i Wodniaka by∏ rozpoczynajàcy sezon Rajd Elmot, który odby∏
si´ 7-8 maja. Zespó∏ rajdowy Fiata zajà∏ wtedy szóste miejsce w klasyfikacji generalnej i drugie w kategorii Super
1600. Fiat Selenia Rally Team odebra∏ tak˝e Puchar dla najlepszego zespo∏u fabrycznego.
Podczas Rajdu Polskiego naszà za∏og´ przeÊladowa∏ pech.
Samochód najecha∏ na kamieƒ, a silne uderzenie uszkodzi∏o p∏yt´ i karter silnika, dlatego zespó∏ zdo∏a∏ dojechaç do
mety odcinka na ostatnich kroplach oleju. Mechanicy szybko usun´li awari´, ale Frycz nie móg∏ odzyskaç ju˝ w∏aÊciwego rytmu. W efekcie zespó∏ zajà∏ drugie miejsce w kategorii
Super 1600, a w klasyfikacji generalnej uplasowa∏ si´ na
dziesiàtej pozycji.
2-4 lipca zespó∏ Fiata Êciga∏ si´ po s∏ynnych mazurskich szutrach w Rajdzie Kormoran. Po I etapie, któremu towarzyszy∏
rz´sisty deszcz, Frycz zaczà∏ odrabiaç straty i wygra∏ w swojej
klasie po∏ow´ wszystkich odcinków specjalnych ostatniego
etapu. Ostatecznie nasz team zajà∏ trzecie miejsce w klasyfikacji Super 1600 i dziesiàtà pozycj´ w „generalce”.
W po∏owie lipca ekipa Fiat Selenia Rally Team weêmie udzia∏
w Rajdzie Nikon w okolicach Wa∏brzycha i Âwidnicy. Ale o tym
w nast´pnym numerze.
Na zdj´ciu: Fiat Selenia Rally Team podczas rajdu.

Panda Olympic
Nazw´ takà otrzyma∏a limitowana seria
Pandy, by nawiàzaç do zbli˝ajàcej si´ Olimpiady w Atenach. Panda Olympic bazuje
na wersjach Active i Dynamic, z pe∏nà gamà
lakierów i tapicerek.
Cechà wyró˝niajàcà seri´ jest klimatyzacja,
oferowana w cenie 2000 z∏. Klienci decydujàcy si´ na Pand´ Olympic zyskujà zatem
1600 z∏. w stosunku do identycznie wyposa˝onej wersji standardowej.

Tychy miastem od 70 lat
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nadania Tychom praw miejskich. W Parku Miejskim
„Pod ˚yrafà”, gdzie odbywa∏a si´ impreza, mo˝na by∏o
obejrzeç wyst´py gwiazd estrady, mi´dzy innymi Kazika
Staszewskiego z zespo∏em Kult oraz zespo∏y Leszcze
i Touch and Go. Nie lada atrakcj´ wzbudzi∏ pokaz
sztucznych ogni, który uznano za jeden z najpi´kniejszych w Polsce. By∏y te˝ gry i konkursy dla dzieci,
wyst´py lokalnych grup muzycznych, kiermasze, wystawy plenerowe, itp.
Nie zabrak∏o równie˝ prezentacji samochodów Fiata,
firmy która zawsze towarzyszy imprezom organizowanym
w tym mieÊcie i wspiera je finansowo.

Fot: I. Kaêmierczak
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Dni Tyskie po∏àczono w tym roku z 70. rocznicà

Sukces Fiata Ducato
w Niemczech
Podobnie jak w ubieg∏ym roku, Fiat Ducato zosta∏ w Niemczech „Najlepszym samochodem dostawczym roku 2004”
w kategorii samochodów importowanych. Na model ten odda∏o g∏os ponad 10 tys. czytelników niemieckich, którzy wzi´li
udzia∏ w ósmej edycji konkursu zorganizowanego przez pisma
„Fernfahrer”, „Trans aktueli” i „Lastauto omnibus”. Przyznanie
tej presti˝owej nagrody, której wr´czenie odby∏o si´ w Wilhelm
Theater w Stuttgarcie, jest potwierdzeniem sukcesu handlowego Fiata Ducato w tym kraju.
Od poczàtku 2004 do maja br. sprzedano w Niemczech ok.
11.500 szt. modelu (do koƒca roku przewiduje si´ sprzeda˝
w wysokoÊci 22 tys. sztuk, w tym 15 tys. sztuk camping car).
Od poczàtku produkcji (1981 r.) w Niemczech sprzedano oko∏o 300.000 Fiatów Ducato, a na ca∏ym Êwiecie oko∏o
1.500.000 sztuk.

SUPER OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODÓW GRUPY FIAT
Fiat Auto Poland SA oferuje pracownikom
Grupy Fiat i spó∏ek stercjalizowanych
atrakcyjnà promocj´ nowych samochodów
marki Fiat, Alfa Romeo i Lancia.
Promocja obowiàzywaç b´dzie do koƒca
sierpnia br., a dotyczy wszystkich
samochodów znajdujàcych si´
w Fiat Auto Poland SA i Centrum Sprzeda˝y
w Bielsku na dzieƒ 01 lipca 2004 r.

Promocja dla pracowników Grupy Fiat obejmuje:
1. ceny samochodów zgodne z cennikiem
obowiàzujàcym w czerwcu 2004 r.,
czyli przed podwy˝kà wprowadzonà 1 lipca,
2. upusty:
– dla pracowników Grupy Fiat do wyboru dwa warianty:
• upust 18% bez pakietu ubezpieczeniowego FTU, lub
• upust 13% z darmowym pakietem
ubezpieczeniowym FTU;
– dla pracowników dostawców i zak∏adów po tercjalizacji
nie b´dàcych w Grupie Fiata:
• upust 13% bez pakietu ubezpieczeniowego FTU;
3. promocyjne oprocentowanie kredytu na zakup
nowych samochodów w/w marek wg nast´pujàcych
warunków oferowanych przez Fiat Bank Polska:
• maksymalna kwota kredytu: 100% wartoÊci samochodu,
• minimalna wp∏ata w∏asna: 0% wartoÊci samochodu,
• oprocentowanie kredytu: 8,9%,
• okres kredytowania od 12 do 72 miesi´cy,
• op∏ata przygotowawcza: 0%,
• obligatoryjne ubezpieczenie kredytu: Bezpieczny Kredyt.

Warunki te obejmujà tak˝e cz∏onków najbli˝szej rodziny pracownika: rodziców, ma∏˝onków, rodzeƒstwa.
Promocja dotyczy samochodów nowych zakupionych i odebranych w okresie od 1 lipca 2004 r. do 31 sierpnia 2004 r.
wy∏àcznie w Centrum Sprzeda˝y Fiat Auto Poland SA w Bielsku-Bia∏ej, przy ul. Katowickiej 24.

Tomasz Libich, fot. SATIZ Poland

firma
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Na przekór
przeciwnoÊciom
Za nami kolejna, ju˝ dwunasta edycja
Biegu Fiata. Coroczna impreza
sportowo-rekreacyjna tym razem
zgromadzi∏a prawie tysiàc uczestników.
Ponad pi´ciuset m∏odych zawodników wystartowa∏o do krótszego o po∏ow´ biegu m∏odzie˝owego. W biegu g∏ównym, na dystansie 10 km zmaga∏o si´ prawie czterystu biegaczy. Kilka minut
przed nimi wyruszy∏o szeÊciu sportowców na wózkach. Prócz Polaków w imprezie brali udzia∏ zawodnicy z Bia∏orusi, Ukrainy, S∏owacji,
Czech i Anglii. G∏ównà nagrodà by∏o 1500 z∏, prócz tego zdobyç mo˝na by∏o jeszcze 500 z∏ za rekord trasy i tyle samo
na lotnej premii.
Tym razem zwyci´zcà biegu zosta∏ Jurij Giczun, reprezentant ukraiƒskiego klubu Dynamo, z czasem
29 min 49 sek. Pierwszà kobietà na mecie by∏a warszawianka Renata Paradowska, a w biegu na wózkach zwyci´˝y∏ bielszczanin Tomasz Hamerlak. Podczas tegorocznego biegu pad∏o kilka ˝yciowych rekordów, czo∏owa grupa zawodników przybieg∏a
z bardzo dobrymi rezultatami. Niestety nie uda∏o si´ poprawiç rekordu trasy, nale˝àcego do Waldemara Glinki (29
min 35 sek.). Przyczynà mog∏a byç tutaj pogoda – bardzo
∏adna, ciep∏a i s∏oneczna, a jak mówili sami zawodnicy, gdyby by∏o nieco
ch∏odniej, bieg∏o by im si´ zdecydowanie lepiej.
Jak co roku, Bieg Fiata zgromadzi∏ najró˝niejszych zawodników – zarówno
zawodowców, jak i amatorów, w ró˝nym wieku i z ró˝nymi ambicjami. Fiat
Wokó∏ Nas rozmawia∏ tu˝ po pokonaniu linii mety z kilkoma z nich.
Jurij Giczun, KS Dynamo, zwyci´zca biegu g∏ównego:
„Biegam zawodowo, to mój sposób na ˝ycie. Ale nie tylko dla pieni´dzy, to
jest sport, który trzeba czuç, trzeba lubiç – inaczej pr´dzej, czy póêniej braknie entuzjazmu i samozaparcia. W Biegu Fiata startowa∏em po raz pierwszy.
Liczy∏em na rekord trasy, niewiele mi do niego brak∏o. Najwi´kszym k∏opotem by∏o dla mnie to, ˝e w∏aÊciwie nie zna∏em trasy – gdyby nie to, pewnie
ów rekord by pad∏. Najgorsze by∏y pierwsze 3 km, potem bieg∏o mi si´ ju˝
∏atwiej. Jak zaczyna∏em? Trenowa∏em kiedyÊ judo z dobrymi rezultatami, wyst´powa∏em nawet w reprezentacji ZSRR i na mistrzostwach krajowych zdoby∏em trzecie miejsce. Pewnego razu mój trener powiedzia∏ „A mo˝e spróbuj
pobiegaç?”. Spróbowa∏em – wkrótce okaza∏o si´, ˝e Êwietnie mi idzie,

dosta∏em si´
do reprezentacji
Ukrainy i zaczà∏em odnosiç
kolejne sukcesy. Bieg Fiata
by∏ dla mnie doskona∏ym treningiem i za rok z ca∏à pewnoÊcià przyjad´ znowu.”

Renata Paradowska,
KS Warszawianka, zwyci´˝czyni biegu kobiet:
„To ju˝ trzeci mój start w Biegu Fiata, a ka˝dy dawa∏ lepsze rezultaty. Za drugim razem
dobieg∏am trzecia, teraz uda∏o
mi si´ zwyci´˝yç. W∏aÊciwie
biega ca∏a moja rodzina, z wyjàtkiem najm∏odszego, trzyletniego syna Jakuba, ale pewnie
i on pójdzie za jakiÊ czas w nasze Êlady. Moja „kariera” trwa
ju˝ blisko 20 lat, wszystko zacz´∏o si´ tradycyjnie – w szkole. Z roku na rok coraz wi´cej
zawodów i coraz wi´cej sukcesów
– a˝ w koƒcu spodoba∏o mi si´ wygrywanie i postanowi∏am pójÊç tà
drogà. Za swój dotychczasowy najwi´kszy sukces uwa˝am zdobycie
drugiego miejsca w maratonie bostoƒskim w 1998 roku.”

Tomasz Hamerlak, KS Start,
zwyci´zca biegu na wózkach:
„Z wyniku jestem zadowolony, chocia˝
wiatr da∏ mi si´ troch´ we znaki, ale po
nawrocie jecha∏em z wiatrem, wi´c
w sumie plusy i minusy dobrze si´ roz∏o˝y∏y na ca∏ej trasie. Ostatnio startowa∏em na zawodach w Szwajcarii,
zwy˝ka formy, jak widaç, utrzyma∏a si´
równie˝ podczas Biegu Fiata. Od kilku
lat startuj´ w ka˝dej edycji Biegu Fiata.
Ten sezon to dla mnie nieustanne przygotowania do olimpiady, a Bieg Fiata
jest ku temu doskona∏à okazjà. Moje
najwi´ksze sukcesy? Jestem aktualnym Mistrzem Europy na dystansie 10
km i wicemistrzem na 5 km.”
Przemys∏aw Sawiak, 17 lat,
uczeƒ, bieg∏ z r´kà w gipsie:
„D∏ugo przygotowywa∏em si´ do tego
biegu, ostro trenowa∏em. Kilka dni temu tak nieszcz´Êliwie upad∏em, ˝e
z∏ama∏em r´k´. Wszyscy mówili »nie
biegnij«, ale ja nie chcia∏em si´ pod-
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Od lewej: J. Giczun, R. Paradowska, T.

zasnàç, jeÊli nie mam za sobà swoich
codziennych pi´ciu kilometrów.”
Tadeusz Gierycz, amator,
46 lat – niewidomy
„O tym, ˝eby wziàç udzia∏ w takiej imprezie zaczà∏em myÊleç ju˝ kilka miesi´cy temu. W podj´ciu decyzji wspomóg∏ mnie kolega, Ryszard Gurgul, który zresztà ca∏y czas bieg∏ obok mnie i na
wszelki wypadek asekurowa∏. Zawsze
lubi∏em bieganie, ale udzia∏ w tej imprezie to mój pierwszy tak powa˝ny wysi∏ek. Kilka tygodni przed nià rozpocz´liÊmy treningi, najpierw na rowerach,
póêniej ju˝ tylko biegajàc – g∏ównie na
pi´ciokilometrowej trasie
wzd∏u˝ brzegów Wis∏y.
Kiedy okaza∏o si´, ˝e
idzie nam ca∏kiem nieêle,
zdecydowaliÊmy, ˝e mo˝na spróbowaç dziesi´ciu
kilometrów. Przyznaj´, ˝e
troch´ si´ ba∏em, ba∏a
Hamerlak, P. Sawiak, K. Wojtkowiak, T. Gierycz si´ te˝ o mnie ˝ona, ale
dzielnie mnie wspiera∏a
dawaç, zbyt du˝o pracy w∏o˝y∏em i pomaga∏a w przygotowaniach. Otuchy
wczeÊniej. Owszem, gips przeszkadza∏ w trakcie samego biegu dodawa∏ mi te˝
– na poczàtku w ogóle nie czu∏em, ˝e kolega – kiedy zacz´∏o mnie boleç kolago mam, ale w pewnym momencie no, pomyÊla∏em »chyba nie dam rady«.
potknà∏em si´ i r´ka zacz´∏a troch´ Ale on nie pozwoli∏ mi o tym myÊleç,
boleç. Ale teraz, otoczony wokó∏ gra- dopingowa∏ mnie.
tulujàcymi kolegami, w ogóle ju˝ o tym A teraz? Jestem niesamowicie szcz´nie myÊl´... (Êmiech)”
Êliwy i dumny z siebie. Ukoƒczy∏em
Kazimierz Wojtkowiak, MOSiR
ten bieg, a to daje mi niesamowity
Czeladê, 78 lat
komfort psychiczny, wiar´ we w∏asne
„Kto powiedzia∏, ˝e trzeba byç m∏odym, si∏y i mo˝liwoÊci. Wytrwa∏em, z∏apa∏em
aby biegaç i osiàgaç dobre wyniki? Ja wiatr w ˝agle i chc´ biegaç dalej.”
zaczà∏em kiedy mia∏em 55 lat, a swoje
Klasyfikacja zwyci´zców
˝yciowe rekordy ustali∏em osiem lat
Bieg G∏ówny
póêniej. Przyk∏ad? W maratonie w WarJurij Giczun, UKR Dynamo,
szawie 3 h 5 min 58 sek. W Biegu Fia27 lat, 00:29:49
ta startuj´ co roku, tylko ˝a∏uj´, ˝e nie
Bieg G∏ówny (pierwsza kobieta)
ma dla nas, siedemdziesi´ciolatków,
Renata Paradowska, KS Warszawianka,
34 lata, 00:34:23
osobnej kategorii wiekowej, bo jest nas
tutaj co najmniej kilku. Wiele osób pyta
Bieg na wózkach
Tomasz Hamerlak, KS Start,
mnie, jaka jest metoda na dobrà kondy29 lat, 00:23:42
cj´ fizycznà w tym wieku. Dla mnie w tej
Lotna premia
chwili tylko jedna – biegaç, biegaç, bieLeszek Zblewski, KS Remus, 31 lat
gaç. Robi´ to ka˝dego dnia – trudno mi
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Herbaty Âwiata

Ma∏gorzata Cisak-Bro˝ek

przy wspó∏pracy sieci sklepów
„Herbaty Âwiata – AKSO”
w Bielsku-Bia∏ej, na ulicy Szkolnej 6
i 11 Listopada 3 (wejÊcie od ul. Cechowej)

Herbata... nie tylko

dla smakoszy
CH’a, Tea, Tee, Tja,
D˝aj Smak tego cudownego
napoju,
znanego w Chinach
od 5000 lat, Europa
pozna∏a
dopiero
w XII wieku. Sprowadzona przez jezuickich misjonarzy,
traktowana poczàtkowo jak zio∏o,
w Polsce zosta∏a nazwana herbatà
od ∏aciƒskiego herba. Dla wi´kszoÊci Europejczyków herbata to jednak
„ti” – tak bowiem wymawia si´ angielskie s∏owo tea.
DziÊ nikt z nas nie wyobra˝a sobie
dnia bez fili˝anki tego dobroczynnego napoju. A majàc tak du˝à
ofert´ na herbacianym rynku, ka˝dy
znajdzie na pewno coÊ dla swego ducha i cia∏a.
Wszystkie znane
rodzaje herbat
pochodzà od tej
samej roÊliny Camelia
sinensis, ró˝nià si´ tylko mi´dzy
sobà procesem obróbki i w∏aÊciwoÊciami.
ZIELONA herbata, na przyk∏ad, która nie jest poddawana procesom fermentacji, od lat
wykorzystywana
jest w profilaktyce antynowotworowej,

poniewa˝ zmniejsza ryzyko
zachorowaƒ na raka, dzia∏a
te˝ korzystnie na przewód
pokarmowy, zapobiega rozwojowi chorób uk∏adu trawiennego, oczyszcza organizm z toksyn. Do najbardziej znanych zielonych herbat nale˝à chiƒska Gunpowder i japoƒska
Sencha.
CZERWONA pó∏fermentowana herbata z prowincji Yunnan PU-ERH
jest niezwykle skutecznym Êrodkiem
wspomagajàcym zwalczanie nadwagi, obni˝a poziom cholesterolu i ciÊnienia, a zawarte w niej flawonoidy
zapobiegajà tworzeniu si´ zwapnieƒ
˝ylnych.

herbata CZARNA fermentowana,
pochodzàca z ró˝nych regionów, towarzyszy nam codziennie. Oferta
herbat jest bogata, dzi´ki czemu
pozwala na odkrywanie nowych doznaƒ smakowych w myÊl zasady
– dla ka˝dego coÊ dobrego. Mo˝emy
rozkoszowaç si´ na przyk∏ad subtelnym smakiem Darjeeling, aroma-

Najszlachetniejsza, dawniej zastrze˝ona tylko dla cesarskich dworów,
zbierana r´cznie raz do roku, niefermerntowana herbata BIA¸A, jest
cenionym Êrodkiem, zawierajàcym przeciwutleniacze, które zapobiegajà
procesowi starzenia si´.
Bli˝sza kulturze europejskiej, znana nam dobrze

tycznà Jawà, czy mocnà gorzkawà
Kenià lub lekkim Cejlonem. Cenione
sà tak˝e herbaty z dodatkami smakowymi, takimi jak suszone owoce,
p∏atki kwiatowe czy naturalne olejki. Ze znanych herbat smakowych bardzo popularna
jest Earl Grey, JaÊminowa czy te˝ Waniliowa.

KUPON
RABATOWY
Warto dodaç, ˝e
herbata, oprócz
wymienionych wartoÊci, zawiera prawie
ca∏y „alfabet” witamin.
Obecne w herbacie witaminy B2, P i K wp∏ywajà korzystnie na wyglàd naszej skóry, nadajàc jej blasku, uszczelniajà te˝ naczynia w∏osowate, poprawiajà jej
spr´˝ystoÊç. Prowitamina A wp∏ywa
korzystnie na stan naszych oczu,
a fluor jest sprzymierzeƒcem w walce z próchnicà. Ale nale˝y te˝
pami´taç o kofeinie (teina), która
rozjaÊnia nasz umys∏, usuwa ból
g∏owy i uczucie zm´czenia, przez co
powoduje d∏ugotrwa∏e o˝ywienie.
Mówiàc o herbatach warto wspomnieç te˝ o innych roÊlinach, z liÊci
których przygotowujemy bardzo wartoÊciowe napary. W dzisiejszej
dobie, bioràc pod uwag´ osiàgni´cia medycyny naturalnej, sà one
pomocnym Êrodkiem w leczeniu
niektórych schorzeƒ.

„Herbatka inkaska”, zwana LAPACHO lub Pau
d Arco, to znany
w Ameryce Po∏udniowej
Êrodek
leczniczy polecany
w chorobach infekcyjnych, zapaleniach p´cherza, chorobach skórnych oraz w okresach rekonwalescencji; jest te˝ stosowana jako
Êrodek wzmacniajàcy w przewlek∏ych, wyniszczajàcych chorobach.
Massai Tea, czyli ROOIBOS, nazywany popularnie czerwonà afrykaƒskà „herbatà”, to zawierajàcy
du˝à iloÊç mikroelementów bezkofeinowy napój, pomagajàcy w leczeniu nerwic, ∏agodny dla ˝o∏àdka,
polecany zarówno dzieciom jak
i doros∏ym.
Bogatsi o t´ czàstk´ herbacianej tajemnicy, wybierzmy jej smak odpowiedni dla siebie.

YERBA MATE czyli ostrokrzew paragwajski, stosowny jako Êrodek pomocny przy odchudzaniu, obni˝a poziom cukru we krwi, temperatur´,
dzia∏a wzmacniajàco,
zwi´ksza sprawnoÊç
umys∏owà i fizycznà,
poprawia trawienie,
zwi´ksza odpornoÊç
na stres.

Niezwykle istotnym jest by herbata
by∏a odpowiednio zaparzona, gdy˝
ró˝ne herbaty majà inne czasy
oraz temperatury zaparzania. Nawet
najprzedniejszà herbat´ mo˝na
pozbawiç aromatu, smaku i jej walorów zdrowotnych przez nieodpowiednie zaparzenie. Wa˝nym elementem sà akcesoria do parzenia
i picia herbaty.

dla pracowników
Fiat Auto Poland oraz
spó∏ek Grupy Fiat w Polsce
uprawniajàcy do 5% upustu
na zakup herbat sypkich.

Wszystkie wymienione – i nie tylko
– herbaty dost´pne sà w sklepach
„Herbaty Âwiata – AKSO” w Bielsku-Bia∏ej,
róg ul. Szkolnej z 11 Listopada oraz
na ul. 11 Listopada 3 (wejÊcie
od ul. Cechowej). Dla pracowników
Fiat Auto Poland oraz spó∏ek Grupy
Fiat w Polsce, którzy zg∏oszà si´
kuponem rabatowym, sklep oferuje
5% upust na zakup herbat sypkich
oraz kawy ziarnistej na wag´.

150
150

6,0
6,0

kod

54
54

rodzaj nadwozia

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1108
1108

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

moc silnika KM

22.525
24.735

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

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

• 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

ALBEA

fiat wokó∏ nas CZERWIEC/LIPIEC 2004

58

pojemnoÊç cylindrów
cm3

PANDA

ACTUAL
ACTIVE
DYNAMIC
ACTUAL VAN (4-miejscowy)

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
SEICENTO

ACTUAL
ACTIVE

PUNTO

ceny samochodów

CENA

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

153
167
167
186

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

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

173.262.0
173.263.0
173.273.0
173.274.0

STILO

• 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
1.9 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

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 lipca 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.

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

60
80
80
103

kod

moc silnika KM

1242
1242
1242
1596

rodzaj nadwozia

pojemnoÊç cylindrów
cm3

33.745
35.445
38.845
41.395

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

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

CHARAKTERYSTYKA

STILO MW

PALI0 WEEKEND

CENA

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

fiat wokó∏ nas CZERWIEC/LIPIEC 2004

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
1.1 2-osobowy

PUNTO VAN

• 009 – ABS z∏ 1.955 • 025 – Klimatyzacja z∏ 2.975 • 028 – Elektr. 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 • 197 – Fartuchy przeciwb∏otne tylne z∏ 76.50 • 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 pow. 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)

27.455
29.155

1108
1242

54
60

150
155

5,7
5,6

5-drzwiowy
5-drzwiowy

271.091.0
271.093.0

• 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 • 365
– Czujnik ciÊnienia w oponach (TMPS) z∏ 297.50 • 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

32.215
40.715
42.415

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 • 044 – Obrotomierz z∏ 200 • 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∏otne tylne z∏ 120 • 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

38.207,50
43.010
46.835
44.285
44.625
49.300
46.750
45.985
47.005
50.915
48.365
35.317,50

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 – Centr. 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. lust. zew. z∏ 442
• 055 – Dod. drzwi boczne przes. z∏ 1.190 • 070 – Przyciem. szyby z∏ 170 • 072 – Przystos. do mont. radia z∏ 170 • 082 – Przystos. pod radio z∏ 399,50 • 097 – Âwiat∏a przed. przecimg. 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 – Ogrzew. siedz. kier. z∏ 467,50 • 502 – Pod. pow. pasa˝. z∏ 1.020 • 505 – Poduszki pow. boczne z∏ 1.147,50 • 508 – Systemy wspom. przy park. 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∏. 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

62.815
66.215
70.295
69.020
72.845
71.740

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 lipca 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.

54

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1108

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

23.545

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

75.565
67.320
71.145
74.970
70.040
73.865
77.690
80.240
72.590
80.240
82.790
81.855
83.640
84.405
85.680

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

59.925
62.475
65.365
69.190
68.085
73.185
73.355
75.735
78.710
77.502

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.
86.530
2.8 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 8/9 os.
89.760
2.3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 8/9 os.
96.645
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 8/9 os.
99.195
2.8 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m
79.815
2.0 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 5/6 os. N1
71.740
2.0 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 5/6 os. N1 opt.571 75.310
2.3 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 5/6 os. N1
75.565
2.3 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 5/6 os. N1 opt.571 79.135
2.8 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 5/6 os. N1
77.945
2.8 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 5/6 os. N1 opt.571 81.515
2.3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. N1
82.365
2.3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. N1 opt.571 85.935
2.8 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. N1
84.915
2.8 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. N1 opt.571 88.485
2.3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os. N1 85.170
2.3 JTD 15Q P.DACH ÂR.3.2m5/6os.N1opt.571 88.740
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os. N1 87.720
2.8 JTD 15Q P.DACH ÂR.3.2m5/6os.N1opt.571 91.290
2.3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os.
82.365
2.3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. opt.571 85.935
2.8 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os.
84.915
2.8 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. opt.571 88.485
2.3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os.
85.170
2.3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os. opt.571 88.740
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os.
87.720
2.8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os. opt.571 91.290
2.8 JTD MAXI 3.7m*
105.825
2.8 JTD MAXI 3.7m opt.969*
111.945

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

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

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

8,1
9,6
8,4
9,8
9,6
8,7
8,7
7,8
7,8
9,3
9,3
7,8
7,8
9,3
9,3
7,8
7,8
9,3
9,3
7,8
7,8
9,5
9,5
8,1
8,1
9,6
9,6
9,2
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
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
243.372.0
243.374.0
243.374.0
243.376.0
243.376.0
244.474.0
244.474.0
244.476.0
244.476.0
244.484.0
244.484.0
244.486.0
244.486.0
244.4K4.0
244.4K4.0
244.4K6.0
244.4K6.0
244.4J4.0
244.4J4.0
244.4J6.0
244.4J6.0
245.5M6.0
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

107.865
112.115
113.815

fiat wokó∏ nas CZERWIEC/LIPIEC 2004

SERIA SPECJALNA – BUSINESS (OPT 973)

62

2.0 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m
60.265
* 13+1 miejsc (14+1 miejsc z OPT 274 lub 293); (15+1 miejsc z OPT 274 i 293)

• 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´ksz. rozstaw lusterek (2657 mm) z∏ 212,50 • 50B – Klimat. do wer. Minibus z∏ 13.260 • 50E – Siedzenie CARTER z∏ 170 • 52Q – Wyd∏u˝one pó∏osie do Camping Car z∏ 170 • 055 – Drzwi
boczne przes. po stronie kier. z∏ 1.105 • 062 – Zawiesz. tylne ze wzmoc. resorami z∏ 552,50 • 077 – Zaw. tylne z podwójn. resorami z∏ 680 • 081 – Przyst. do mont. dod. akumul. + skrzynka na bezp. z∏ 212,50 • 082 – Inst.
do radia (kable+antena+g∏oÊniki) z∏ 306 • 089 – Alternator wzmoc. + HEAT FLANGE z∏ 595 • 097 – Âwiat∏a przed. p.mgiel. 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 • 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 kierow.
z∏ 348,50 • 288 – Skrz. do Cabinato (wersja pick-up) z∏ 5.695 • 297 – Pojed. siedz. pasa˝. z reg. podparcia i pod∏okietn. 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 dwuskrzyd∏. 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 • 571 – Tylna kanapa do kombi z 3-pkt. pasami bezp. (wym. prawne EU) z∏ 3.570 • 619 – Drzwi tylne otw. pod kàtem
270º 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 • 728 – Tapicerka welurowa z∏ 425 • 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 nawig. piktogramowym (L3) z∏ 6.630 • 904 – Syst. teleinfo. z nawig. 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 • 969 – Nowy minibus z∏ 6.120• 983 – Drà˝ek stab. 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

78.115
79.985
87.975
94.350
100.470
116.110
80.325
82.195
90.185
96.560
102.680
118.320

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

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

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

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

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

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 Extraserie1 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

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

163.965
202.215
185.810
203.490
214.115

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 wersji 3.2 A/T A/T – tylko z automatycznà skrzynià biegów

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 1 lipca 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

41.905
51.935
44.115
47.515
54.145
53.805
60.435

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

64

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

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

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1997
1997
1997
2179
2946

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

110.415
118.915
129.965
145.265
159.715

pojemnoÊç cylindrów
cm3

LANCIA PHEDRA
ALFA ROMEO 147

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

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

52.870
57.290
62.220
64.855
75.480
81.345
62.645
69.105
73.355
72.165
76.415
54.570
58.990
64.005
66.555
77.180
83.130
64.430
70.890
75.140
73.865
78.115

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

• 015 – ASR z∏ 850 • 025 – Klimatyzacja manualna z∏ 4.675 • 058 – Pakiet Ti dla wersji Progression z∏ 10.200 / 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

ALFA ROMEO 147 GTA

fiat wokó∏ nas CZERWIEC/LIPIEC 2004

ceny samochodów

cena (pln)

CENA

147 GTA
147 GTA SELESPEED

123.930
132.600

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

64.430
71.230
66.470
73.270
78.370
89.505
82.280
93.415
112.200
118.235
69.530
76.330
87.465
73.015
79.730
90.950
98.515
109.650

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

67.830
74.630
69.870
76.670
81.770
92.905
85.680
96.815
115.600
121.635
72.930
79.730
90.865
76.415
83.130
94.350
101.915
113.050

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 lipca 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 CZERWIEC/LIPIEC 2004

66

CHARAKTERYSTYKA

GTA
GTA SELESPEED

144.330
153.000

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

148.580
157.250

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 • 103 – Zas∏ony przeciws∏oneczne z∏ 340 • 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

