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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander KwaÊniewski wr´czy∏ 11 listopada br.
ordery i odznaczenia z okazji Âwi´ta Niepodleg∏oÊci. WÊród odznaczonych by∏ Enrico
Pavoni, prezes Fiat Auto Poland, który w uznaniu wybitnych zas∏ug dla rozwoju polskiej
gospodarki otrzyma∏ Krzy˝ Komandorski Orderu Zas∏ugi Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent KwaÊniewski odznaczajàc prezesa Pavoniego powiedzia∏, ˝e „wÊród wyró˝nionych honorami najzacniejszych obywateli naszego kraju, s∏u˝àcych Ojczyênie màdroÊcià
i talentem, jest tak˝e obywatel Republiki W∏oskiej, prezes zarzàdu Fiat Auto Poland, firmy, która od lat dwudziestych jest obecna w Polsce, a obecnie – jako producent najbardziej popularnego i najbardziej oczekiwanego samochodu i eksporter”. Prezydent
podzi´kowa∏ tak˝e prezesowi Pavoniemu za jego zaanga˝owanie w sprawy Polski, które dalece wykracza poza zawodowe powinnoÊci. „To jest cz∏owiek, który z nami jest sercem i tak˝e ma wk∏ad w rozwój polskiej gospodarki” – doda∏ prezydent.

ALFA ROMEO Z TYTU¸EM
MISTRZÓW EUROPY
Marco Cajani i Marco Rossi za kierownicà Alfy Romeo Giulietta Ti 1300 zagwarantowali sobie na torze w Spa Francorchamp (Belgia) mistrzowski tytu∏ w klasie TC2 w Historic European Challenge. Zwyci´stwo to uÊwietni∏o 50 urodziny
Giulietty, historycznego modelu Alfy. Na podium stan´li tak˝e kolejno Luigi i Renato Ambrosi. Dla upami´tnienia Bruno
Boniniego, tragicznie zmar∏ego przed dziesi´cioma laty w∏aÊnie na torze w Spa, Stajnia WyÊcigowa z Portello ufundowa∏a specjalnà nagrod´ jego imienia, którà wr´czono niemieckiemu zawodnikowi Alexowi Furiani, kierowcy Giulii GTA.
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UDZIA¸ FAP W EKSPORCIE RP
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W dniu 21 paêdziernika br. w Warszawie odby∏a si´ uroczystoÊç wr´czenia nagród „Gazety Prawnej” w plebiscycie „Najlepsi w 15-leciu 19892004”. Gazeta Prawna po raz pierwszy przyzna∏a Nagrody Gospodarcze
osobom i firmom, które wywar∏y najwi´kszy wp∏yw na polskà gospodark´ i odnios∏y sukces w minionych pi´tnastu latach. Czytelnicy gazety,
wybrali laureatów w 12 kategoriach. Fiat Auto Poland zosta∏ uhonorowany jako najlepszy eksporter.
W imieniu Fiat Auto Poland wyró˝nienie odebra∏ dyrektor Administracji
i Kontroli Zarzàdzania, Czes∏aw Âwistak.
Podczas uroczystoÊci, Enrico Pavoni, prezes Fiat Auto Poland, powiedzia∏
m.in.: „W ostatnich dwóch latach podwoiliÊmy produkcj´. W tym roku wyprodukujemy 310 tys. samochodów, z tego ponad 85% na eksport. Fiat
Panda jest sprzedawany w 45 krajach, od tego roku tak˝e na niedost´pnym dotychczas rynku japoƒskim. W 2004 roku wyroby Fiata stanowià
prawie 3% ∏àcznej wartoÊci polskiego eksportu”.

EKSPORT FIAT AUTO POLAND
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YPSILON „KOBIECYM
SAMOCHODEM ROKU 2005”
Lancia Ypsilon zosta∏a doceniona w Madrycie podczas konkursu „Car and Driver”, organizowanego przez firm´ Hachette – wydawc´ m.in. magazynów Elle i oczywiÊcie pisma Car
& Driver. W konkursie tym Lancia Ypsilon uzyska∏a nagrod´
w kategorii „Kobiecego samochodu roku 2005”.
Na ma∏à Lanci´ g∏osowa∏o ok. 200 tys. czytelników. Za Ypsilon znalaz∏y si´ Mercedes klasy A i Audi A3 (drugie i trzecie
miejsce). O wyniku zadecydowa∏y zw∏aszcza styl oraz funkcjonalnoÊç samochodu. Wybór ten potwierdzi∏, ˝e Lancia to doskona∏e po∏àczenie stylu i komfortu oraz osiàgów, co razem
tworzy jedyny taki samochód w tej kategorii.

Panda najbardziej innowacyjnym
produktem 2004 roku
20 paêdziernika podczas konferencji Autocee 2004, która odby∏a si´ w siedzibie Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, Enrico Pavoni, prezes Fiat Auto Poland odebra∏ nagrod´ dla Fiata Pandy, przyznanà w kategorii najbardziej innowacyjnego produktu 2004 roku.
AUTOCEE to doroczne spotkanie przedstawicieli bran˝y samochodowej z Europy
Ârodkowej i Wschodniej. Panda otrzyma∏a nagrod´ na podstawie ankiety przeprowadzonej wÊród ponad 350 dostawców komponentów, cz´Êci zamiennych i zespo∏ów, z których ponad po∏owa g∏osowa∏a na model z Tych. „Ka˝da nagroda jest
uznaniem naszej dobrej pracy – powiedzia∏ Enrico Pavoni – a to nas cieszy”.

Sympatycy marki, a tak˝e potencjalni klienci, którzy w sieci poszukujà informacji o wybranym przez siebie modelu,
mogà to teraz robiç pod adresem www.alfaromeo.pl.
Proponowany przez Alf´ Romeo w Polsce nowy serwis
jest adaptacjà oryginalnego w∏oskiego projektu (który
otrzyma∏ tytu∏ „Projektu roku marketingu interaktywnego” oraz zwyci´˝y∏ w konkursie „Netstar awards), niemniej jego zawartoÊç dostosowana jest do oferty marki
na rynku polskim. Polski portal umo˝liwia mi∏oÊnikom
marki poznanie historii Alfy Romeo, designu i technologii. W witrynie znajdziemy ponadto ciekawostki, pe∏nà
gam´ us∏ug posprzeda˝nych, wersj´ „konfiguratora”,
która umo˝liwia zbudowanie na ekranie komputera
swojej wymarzonej Alfy i inne bogate w treÊci strony.
Naprawd´ warto odwiedziç ten portal!

Niech w Nowym 2005 Roku szczęście,
pomyślność i pieniądze nigdy Was nie opuszczą.
My też Was nie opuścimy! Do Siego Roku!
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W Europie z Maserati
Quattroporte

o tym si´ mówi

W dniu 29 paêdziernika delegacje 25 krajów Unii Europejskiej spotka∏y si´ w Rzymie, by podpisaç Konstytucj´ Europejskà. UroczystoÊç odby∏a si´ w „Sala degli Orazi e Curiazi” w Pa∏acu na Kapitolu, miejscu, w którym w 1957 roku
podpisano Traktat Rzymski ustanawiajàcy narodziny Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Bohaterem tego historycznego dnia by∏, m.in. samochód Maserati. Za Êrodek
transportu g∏ów paƒstw oraz rzàdów, a tak˝e ministrów
spraw zagranicznych, s∏u˝y∏o bowiem pi´tnaÊcie modeli
Quattroporte.

Stare fiaty „500”
na Salonie Smaku
Siedem z oÊmiu Fiatów „500” zakoƒczy∏o na torze w Lingotto gastronomiczny rajd promowany przez Saclà, piemonckà firm´ produkujàcà artyku∏y spo˝ywcze oraz sponsora popularnego obecnie trendu „Slow Food”. Rajd wyruszy∏ 18 paêdziernika z Kornwalii (Wielka Brytania). Uczestniczàce w nim ma∏e Fiaty „500”, kierowane przez s∏ynnych
brytyjskich szefów kuchni, przemierzy∏y Francj´, Belgi´
i W∏ochy zatrzymujàc si´ w ró˝nych gospodarstwach rolnych popierajàcych „Slow Food”
Karawana samochodów zakoƒczy∏a swà podró˝ 21 paêdziernika w Turynie, w dniu otwarcia Salone del Gusto (Salon Smaku).
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Ksià˝e Karol
w Pinakotece Agnellich
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Ksià˝´ Karol, który przyjecha∏ do Turynu na mi´dzynarodowà konferencj´ poÊwi´conà rolnictwu, zwiedzi∏ w Lingotto
Pinakotek´ Giovanniego i Marelli Agnelli. W towarzystwie
Johna Elkanna, wiceprezesa Grupy Fiat, nast´pca brytyjskiego tronu d∏ugo podziwia∏ obrazy nale˝àce do zbiorów
„Avvocato”, które zgromadzono w galerii zaprojektowanej
przez Renzo Piano.
U wejÊcia do Pinakoteki, ksià˝´ Karol obejrza∏ tak˝e ekspozycj´ samochodów zabytkowych oraz produkowanych
obecnie przez Grup´ Fiat, m. in.: Balill´ Spider, Ferrari 612
Scaglietti, Maserati Quattroporte, Pand´ 4x4, Alf´ Romeo
Crosswagon oraz jeden z traktorów New Holland.

Premier W∏och, Silvio Berlusconi.

Royal Mail
jeêdzi Daily
Do Londynu dostarczono pierwsze z 400 egzemplarzy samochodów dostawczych Daily Iveco, zakupionych przez
Parcelforce Worldwide, spó∏k´ Royal Mail (Poczt´ Królewskà), która Êwiadczy us∏ugi ekspresowej poczty kurierskiej.
Wszystkie pojazdy, wyposa˝one w silnik HPI o pojemnoÊci 2,3 litrów rozpocznà prac´ jeszcze przed Âwi´tami
Bo˝ego Narodzenia.

PUNTO NAP¢DZANE
METANEM W SZWECJI

NIEMIECKA POCZTA
WOLI IVECO

TRAKTOR
DLA MISS WSI

Do Urz´du Miejskiego w Goeteborgu
(Szwecja) dotar∏o 20 Fiatów Punto Natural Power. Jest to pierwsza partia
z 200 samochodów z podwójnym zasilaniem (metan i benzyna), które trafià
na rynek szwedzki. Zakup samochodów
ekologicznych przez s∏u˝by miejskie tego
kraju wchodzi w zakres projektu, którego
celem jest zminimalizowanie do 2008
roku negatywnego wp∏ywu pojazdów
na Êrodowisko o co najmniej 90%.

Deutsche Post World Net wybra∏a Iveco.
W pierwszych dziewi´ciu miesiàcach roku zakupi∏a 800 pojazdów, mi´dzy innymi 40 Stralis. Deutsche Post World Net
to kolos, który zatrudnia 380 tysi´cy
pracowników i dzia∏a na ca∏ym Êwiecie
w sektorze us∏ug pocztowych oraz szybkich przesy∏ek dokumentów, a tak˝e
w logistyce (DHL) oraz us∏ugach bankowych (Postbank). W 2003 roku obroty
Firmy przekroczy∏y 40 miliardów euro.

Nazywa si´ Hilde De Setter, ma d∏ugie,
kasztanowe w∏osy i jest zwyci´˝czynià
konkursu „Miss wsi”. W odbywajàcych
si´ w Belgii co dwa lata wyborach do Êcis∏ego fina∏u zakwalifikowanych zostaje 16 dziewczyn. W konkursie, poza urodà, liczy si´ tak˝e to, w jakim stopniu
przysz∏a miss przyczyni si´ do rozwoju
rolnictwa. Nagrodà dla najpi´kniejszej
jest traktor TCE firmy New Holland ufundowany m.in. przez CNH Capital.

Obok kasyn i hoteli od dzisiaj niezwyk∏y krajobraz Las Vegas wzbogaca nowy element – Civis firmy lrisbus (lveco).
Sà to d∏ugie, ponad 18 metrowe pojazdy przysz∏oÊci, stanowiàce po∏àczenie tramwaju i autobusu, z nap´dem elektrycznym i czujnikami optycznymi. Civis mo˝e przewoziç 120 pasa˝erów. Linia Max, po której jeêdzi dziesi´ç pojazdów Civis, to jedna z najbardziej zat∏oczonych w sieci
miejskiej, ciàgnie si´ od Las Vegas Boulevard North
do stacji w okolicach bazy Lotniczej Nellis. Ca∏kowita d∏ugoÊç trasy wynosi oko∏o 21 km, które mo˝na przejechaç
w 28 minut, zamiast 47 tradycyjnym autobusem. Na trasie jest 20 przystanków, zw∏aszcza przed najs∏ynniejszymi
kasynami. Wszystkie stacje sieci Max majà urzàdzenia,
które – dzi´ki czujnikom optycznym – pozwalajà na ∏atwy
dost´p, zw∏aszcza osobom poruszajàcym si´ na wózkach
inwalidzkich oraz matkom z wózkami dzieci´cymi. Civis posiada ponadto przyrzàd, który w∏àcza zielone Êwiat∏o
na skrzy˝owaniach – to pierwsze tego typu urzàdzenie
w Stanach Zjednoczonych.
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wiary

W Arabii Saudyjskiej nie znajdziesz znaku
krzy˝a. Oprócz meczetów nie ma Êwiàtyƒ innych
wyznaƒ. Âwi´ta dla islamu ziemia, miejsce
urodzin, Êmierci i objawieƒ Mahometa, kraj,
w którym le˝à Mekka i Medyna, jest sama
wielkim meczetem. A w jednej Êwiàtyni nie ma
miejsca dla innych Êwiàtyƒ.

chwila refleksji

Andrzej Kapiszewski

Inne oblicze
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Prof. dr hab. ANDRZEJ
KAPISZEWSKI jest
kierownikiem Katedry
Bliskiego i Dalekiego Wschodu
na Uniwersytecie
Jagielloƒskim. By∏y ambasador
RP w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich i Katarze. Autor
wielu ksià˝ek i artyku∏ów
z dziedziny stosunków
mi´dzynarodowych i socjologii.

Milion chrzeÊcijan ˝yjàcych w Arabii,
g∏ównie najemna si∏a robocza np. z katolickich Filipin, mo˝e si´ modliç jedynie samotnie w swych domach. Swiss
Air przez lata nie mog∏y lataç do Arabii,
bo na kad∏ubach samolotów wymalowany jest krzy˝, symbol znajdujàcy si´
w herbie Szwajcarii. Muttawee, specjalna policja religijna, pi´ç razy dziennie przypomina, ˝e pora na modlitw´.
Zamiera wtedy ruch, zamykane sà bazary, sklepy i restauracje. Policja ta
czuwa tak˝e nad moralnoÊcià obywateli. Kobiety mogà znajdowaç si´ poza domem jedynie w towarzystwie
m´˝czyzny z jej rodziny. Muszà byç
„skromnie” ubrane. Obowiàzuje je
abaja, przykrywajàca ca∏e cia∏o, d∏onie
najlepiej w r´kawiczkach, czara przykrywajàca w∏osy i zas∏ona na twarz
– tylko oczy mogà byç ods∏oni´te. Wiele kobiet nosi ponadto pod welonami
burki – misterne maseczki z poz∏acanej
cz´sto skóry, przykrywajàce brwi, usta
i nos. Ale pod spodem niejednokrotnie
najlepsze kreacje z francuskich domów
mody – do zobaczenia tylko przez m´˝a albo inne kobiety.

W restauracjach osobne pomieszczenia dla rodzin – tylko tam ze swymi
najbli˝szymi mogà si´ znaleêç kobiety.
W uniwersytetach odr´bne wyk∏ady;
gdy wyk∏adowca jest m´˝czyznà, studentki mogà go oglàdaç tylko na ekranie telewizyjnym. Arabki nie mogà prowadziç samochodu, majà problem z wyjazdem za granic´ – do tego potrzeba
paszportu ze zdj´ciem. A jak swojà
twarz pokazaç obcemu m´˝czyênie?
W Arabii nie wolno spo˝ywaç ani alkoholu, ani narkotyków. Za posiadanie tych ostatnich grozi kara Êmierci
– wcià˝ wykonywana przez Êci´cie
mieczem, cz´sto na placu w centrum miasta. Ale tu˝ za piaszczystymi granicami królestwa Saudów dokonuje si´ rewolucja… W Bahrajnie,
Katarze i Omanie kobiety mogà swobodnie pracowaç z obcymi m´˝czyznami, prowadziç samochody, a nawet g∏osowaç. ˚ony miejscowych
szejków nierzadko przodujà w emancypacji. W Zjednoczonych Emiratach
Arabskich kobieta jest ministrem gospodarki, w Kuwejcie i Omanie kobiety sà ambasadorami, pracujà ja-

stàpi∏ telefon a plemienny system
rozstrzygania sporów – sàdy.
NajnowoczeÊniejszym chyba miastem
Êwiata sta∏ si´ Dubaj. Niedawno
otwarto tam pierwszy w Êwiecie hotel
siedmiogwiazdkowy. Ka˝dy pokój ma
swojego s∏u˝àcego, do restauracji zanurzonej w morzu doje˝d˝a si´ ∏odzià
podwodnà… Koƒczy si´ budowa
na morzu wielkiego osiedla luksusowych willi (po 1 mln dolarów), rozmieszczonych na… ogromnej mapie
Êwiata. Dla bogatych Rosjan
powsta∏ kompleks mieszkaniowy w kszta∏cie szachownicy (bia∏e pola to baseny
przy ka˝dym domu), dla
miejscowych koƒczy si´ budow´ osiedla na morzu
w kszta∏cie palmy. Pola golfowe z zielonà trawà, podlewanà bez przerwy przez 365
dni w roku (przez pó∏ roku
temperatura
przekracza
plus 40 stopni w cieniu).
W liczàcej 700 tys. mieszkaƒców stolicy ZEA, Abu Zabi, o kwiaty i krzewy w parkach-ogrodach dba 40 tys.
ogrodników. Po emirackich
autostradach jeêdzi wi´cej
Mercedesów serii 600 ni˝
w jakimkolwiek innym kraju.
Pozosta∏a nostalgia za pustynià, gdzie wyje˝d˝a si´
na weekend, jak my nad rzek´ lub do lasu. I wyÊcigi wielb∏àdów oraz polowania z soko∏ami.
Jednym ogromny post´p imponuje, sà
z niego dumni, pragnà dogoniç i wyprzedziç ca∏y Êwiat. Innych przera˝a
post´pujàca dearabizacja ich Êwiata.
A jeszcze inni, w innych krajach, nie
majàcy majàtków pochodzàcych z ropy, g∏´boko sfrustrowani swym zacofaniem i brakiem perspektyw, uciekajà
w fundamentalizm. I toczà walk´ z Zachodem, który obwiniajà za wszystkie
swoje problemy.
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ko prezenterki w telewizji, wyst´pu- ki. Dlatego cz´sto majà k∏opoty z mójàc z ods∏oni´tà twarzà. Stanowià wieniem poprawnie po arabsku.
wi´kszoÊç studiujàcych na miejsco- Powa˝nym problemem Êwiata arabwych uniwersytetach.
skiego jest ekspansja zachodniej kulCoraz rzadsze sà, dopuszczane przez tury i masowy nap∏yw imigrantów ze
Koran, przypadki wielo˝eƒstwa. O˝e- Wschodu. Miasta bogatej Arabii przynek to zresztà dla m´˝czyzn trudne pominajà amerykaƒskie metropolie:
wyzwanie. Dlatego w Emiratach od kil- drapacze chmur, autostrady, centra
ku lat prawo okreÊla, ˝e posag nie handlowe, lotniska i restauracje. Tylmo˝e przekraczaç 5.000 dolarów. By- ko meczety i stroje miejscowych przywa jednak, ˝e za ˝on´ trzeba zap∏aciç pominajà gdzie jesteÊmy. A i z tym
i 100.000 dolarów. Dlatego stworzo- bywa problem. W Emiratach Arabno specjalny fundusz bezzwrotnych po˝yczek posagowych. Zbudowano domy weselne, by uniknàç niebotycznych kosztów przyj´ç weselnych w pi´ciogwiazdkowych
hotelach. Tylko wesela dla
dzieci szejków to wcià˝ przyj´cia z krainy Szeherezady.
Kilka tysi´cy goÊci, 3 dni wystawnych posi∏ków. Ale pan
m∏ody swojà ˝on´ oglàda dopiero po Êlubie. Bo ma∏˝eƒstwa sà nadal ustalane przez
rodziny m∏odych. Dzi´ki temu
– twierdzà – rzadsze sà ni˝
na Zachodzie rozwody.
M∏oda, cz´sto ubo˝sza generacja znalaz∏a inne rozwiàzanie – m´˝czyêni ˝enià si´
z kobietami z zagranicy,
zw∏aszcza z Azjatkami. Nie
wymagajà posagu i sà uwafoto: Andrzej Kapiszewski
˝ane za bardziej pos∏uszne
i zaradne. Rodzi to jednak
powa˝ny problem wynarodowienia. skich ponad 70% mieszkaƒców i poDlatego w wielu krajach pó∏wyspu pra- nad 90% zatrudnionych to obcokrawo zakazuje tego typu zwiàzki; do- jowcy. Na ulicy cz´Êciej s∏yszy si´ hinpuszcza si´ je tylko po przekroczeniu di, patani, bengali czy angielski ni˝
pewnego wieku albo w przypadku arabski. W szpitalach miejscowi mao˝enku z „obcà”, kiedy ju˝ ma si´ jà k∏opoty z porozumieniem si´ z hinpierwszà ˝on´ Arabk´. Te z kolei ma∏- duskimi doktorami lub indonezyjski˝eƒstwa bardzo cz´sto koƒczy rozwód. mi piel´gniarkami. Kina pokazujà wyBogactwo, którego êród∏em jest ropa ∏àcznie amerykaƒskie filmy (ponaftowa, sprawia i inne problemy. za Arabià Saudyjskà), a dzieci chcà
Arabskie dzieci coraz cz´Êciej sà wy- jeÊç tylko w Mac Donald’s. Tradycyjchowywane przez azjatyckie opiekun- ne rozmowy w domowych majlis za-
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W trzecim kwartale sprzeda˝ wzros∏a o oko∏o
10 procent w porównaniu z analogicznym
okresem 2003 roku, natomiast o dwie
trzecie zmniejszy∏y si´ straty operacyjne.
Wyniki te Êwiadczà o osiàgni´ciu celu, jakim
by∏o uzyskanie równowagi do koƒca roku.
Sprzeda˝ roÊnie, a wynik operacyjny jest coraz lepszy. Widaç to z danych
ekonomicznych trzeciego kwarta∏u. Ze sprzeda˝y uzyskano 10,6 miliardów
euro, co w porównaniu z analogicznym okresem ubieg∏ego roku, oznacza
wzrost o prawie miliard euro. Wynik operacyjny, choç jeszcze ujemny (97 milionów euro), Êwiadczy jednak o wyraênym post´pie, poniewa˝ strata zmniejszy∏a si´ o ponad dwie trzecie w porównaniu z ubieg∏ym rokiem. Osiàgni´to
zatem zamierzony cel, jakim by∏o uzyskanie w bie˝àcym roku równowagi
operacyjnej Grupy oraz popraw´ przep∏ywu Êrodków pieni´˝nych z dzia∏alnoÊci operacyjnej („operating cash flow”).
We wzroÊcie dochodów uczestniczy∏y prawie wszystkie Sektory. W porównaniu z trzecim kwarta∏em zesz∏ego roku, w spó∏ce Fiat Auto sprzeda˝ wzros∏a
o 11 procent, w CNH o 10, w Iveco o 16%. Bardzo dobrze wypad∏y równie˝ Ferrari (+8%), Teksid (+13%) i Magneti Marelli (+20%). Przeciwnà
tendencj´ stwierdzono natomiast w firmie Comau, która zmieni∏a zakres
operacyjny sprzeda˝y, oraz w Business Solutions, na wyniki której wp∏yn´∏a cesja Fiata Engineering.
Nawet jeÊli w wyniku operacyjnym odnotowuje si´ jeszcze strat´ (97 milionów), trzeba podkreÊliç znacznà popraw´ w porównaniu z analogicznym
okresem sprzed roku (303 miliony), zwiàzanà przede wszystkim z dobrym
funkcjonowaniem CNH i Iveco, jak równie˝ z rozwojem Fiata Auto. Jest to
siódmy kwarta∏, z kolejno nast´pujàcych po sobie, w którym poprawia si´
wynik ekonomiczny. To wa˝ny i dodajàcy otuchy sygna∏.

LaPresse/G.M. D’Aberto

firma

Grupa
ma si´
lepiej
Wynik przed opodatkowaniem jest
ujemny (469 milionów euro). W okresie lipiec – wrzesieƒ 2003 by∏ dodatni dzi´ki przychodom w wysokoÊci 1,3 miliarda euro, wynikajàcym
z cesji FiatAvio. Z tego samego powodu pogorszy∏ si´, w porównaniu
z trzecim kwarta∏em zesz∏ego roku,
równie˝ skonsolidowany wynik netto.
JeÊli jednak porówna si´ Êrodki netto
wynikajàce z operacji nadzwyczajnych, uzyskujemy wynik dodatni,
kszta∏tujàcy si´ na poziomie 378 milionów. P∏ynnoÊç finansowa, po zwrocie po˝yczek w wysokoÊci 1,8 miliarda euro, wynosi 4,6 miliardów. Pozycja finansowa netto Grupy na
dzieƒ 30 wrzeÊnia ubieg∏ego roku
by∏a ujemna na 5,5 miliarda (4,3
na koniec czerwca).
JeÊli chodzi o funkcjonowanie g∏ównych Sektorów, firma Fiat Auto

Po zakoƒczeniu posiedzenia
Zarzàdu, Luca Cordero di
Montezemolo oraz Sergio
Marchionne wraz z Herbertem
Demelem zwiedzili zak∏ad
Mirafiori.

nad 10 procent w porównaniu z trzecim kwarta∏em 2003 roku. Nastàpi∏o
to pomimo wzmocnienia euro wzgl´dem dolara, który jest walutà obowiàzujàcà w tym Sektorze. Wzrost, wyra˝ony w dolarach, po uwzgl´dnieniu
kursu, wynosi 14 procent.
W ciàgu kwarta∏u firma Iveco sprzeda∏a 36 mln samochodów (+16,6%)
za 2,1 mln euro. Jest to wynik uzyskany przede wszystkim dzi´ki zwi´ksze-

niu sprzeda˝y oraz podwy˝szeniu ceny.
Wyniki takie zosta∏y osiàgni´te w momencie, gdy Grupa dzia∏a∏a w warunkach gospodarczych, w których strefa
euro, a zw∏aszcza W∏ochy, w niewielkiej mierze uczestniczy∏y w o˝ywieniu
Êwiatowej koniunktury.
Fiat Auto, prowadzàcy swojà dzia∏alnoÊç na bardzo trudnym rynku europejskim, na którym panuje ostra konkurencja pod wzgl´dem cen, zamknie
rok obrachunkowy stratà mniejszà ni˝
w roku ubieg∏ym. Sektor, który od
1 wrzeÊnia ma nowà, bardziej p∏askà
i skuteczniejszà struktur´, b´dzie
przyk∏ada∏ du˝à wag´ do umocnienia
zespo∏u mened˝erów, którzy wp∏ynà
z powodzeniem na rozwój i wylansowanie nowych modeli.

WYNIKI EKONOMICZNE GRUPY FIAT
III kwarta∏ 2004

SKONSOLIDOWANY
9.837
1.248
(285)

593
348
(151)

610
365
(145)

(144)

(145)

b.d.

(84)

WYNIK OPERACYJNY ZGODNY Z CELAMI

Sta∏a poprawa

(miliony euro)

(w takich samych warunkach)

Pierwszy kwarta∏

Drugi kwarta∏

Trzeci kwarta∏

Czwarty kwarta∏

2002 2003 2004

2002 2003 2004

2002 2003 2004

2002 2003

18
132
+118
(100)

(97)

(158)
+206
+284

(248)
(303)

(442)
(510)

(441)

(149)
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zmniejszy∏a straty operacyjne o 61
milionów euro (z – 331 milionów
w drugim kwartale do – 270 milionów). Wynik taki uzyskano dzi´ki
wprowadzeniu wy˝szych mar˝ w nowych modelach oraz redukcji kosztów. Mimo wcià˝ trudnego rynku,
Sektor Auto sprzeda∏ 402.500 samochodów (+11 procent) w ciàgu kwarta∏u. Natomiast przez pierwsze dziewi´ç miesi´cy roku zarejestrowano
ponad 1.332 tysiàce samochodów
Fiat, Lancia i Alfa Romeo oraz samochodów dostawczych (wzrost o 8,4
procent). W ostatnim kwartale gama
samochodów poszerzy∏a si´ dzi´ki
wprowadzeniu na rynek samochodów
Fiat Panda 4x4, Lancia Musa oraz
prezentacji Alfa Romeo Crosswagon
Q4. Intensywnie roÊnie sprzeda˝ firmy
CNH, która osiàgn´∏a wielkoÊç 2,4
miliarda euro, co jest wzrostem o po-

(w milionach euro)
SKONSOLIDOWANY
PRZYCHODY NETTO
10.648
ZYSK OPERACYJNY BRUTTO
1.599
WYNIK OPERACYJNY
(97)
WYNIK PRZED OBLICZENIEM ODSETEK
I PRZED OPODATKOWANIEM (E.B.I.T.)
(238)
ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM
(469)
WYNIK NETTO
(554)
WYNIK NETTO GRUPY
I SPÓ¸EK TRZECICH
(554)
WYNIK NETTO B¢DÑCY
W KOMPETENCJI GRUPY
(554)

III kwarta∏ 2003
PO UWZGL¢DNIENIU
CESJI DZIA¸ALNOÂCI
9.731
1.202
(303)
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Uhonorowanie

wspólnego
wysi∏ku

Kiedy o produkcie mówi si´ „najwy˝szej
jakoÊci”, mo˝e to byç slogan reklamowy
lub szczera prawda. W przypadku tyskiej
fabryki FAP i nowego Fiata Panda nie ma
wàtpliwoÊci, ˝e chodzi o to drugie.
Przede wszystkim potwierdza to iloÊç zamówieƒ od klientów, do których
dotàd trafi∏o 300 000 egzemplarzy tego modelu. Innym usankcjonowaniem
najwy˝szej jakoÊci wykonania nowego Fiata Panda sà rozliczne nagrody, które model ten otrzyma∏ od chwili, gdy pojawi∏ si´ na rynku – w tym presti˝owy tytu∏ Samochodu Roku 2004. Na poczàtku listopada Zak∏ad Karoserii
w Tychach, w którym na liniach produkcyjnych powstaje Panda, otrzyma∏ Polskà Nagrod´ JakoÊci w kategorii „Wielkich organizacji produkcyjnych”. Podczas uroczystoÊci na Zamku Królewskim w Warszawie 11 XI 2004 roku, zorganizowanej z okazji jubileuszowej X edycji konkursu, statuetk´ PNJ wr´czy∏
dyrektorowi Zdzis∏awowi Arletowi premier Marek Belka.
Nagroda przyznawana jest co roku przez Polskie Centrum Badaƒ i Certyfikacji, Krajowà Izb´ Gospodarczà i Klub Polskie Forum ISO 9000. Celem tego
konkursu jest propagowanie zarzàdzania przez jakoÊç w polskich przedsi´biorstwach – poprzez nagradzanie tych najlepszych. Wyznacznikiem podczas
prac Komitetu PNJ jest m.in. przyj´cie przez firm´ Zarzàdzania przez JakoÊç
(TQM) i zasady ciàg∏ego doskonalenia zarzàdzania oraz wprowadzenie nowoczesnych metod zapewnienia jakoÊci, a tak˝e popularyzowanie wÊród za∏ogi
pro-jakoÊciowego sposobu myÊlenia.
„Nagroda ta jest dla nas przede wszystkim uhonorowaniem wspólnego wysi∏ku ca∏ej 3,5-tysi´cznej za∏ogi – mówi∏ podczas uroczystoÊci dyrektor Zdzis∏aw Arlet. – A jednoczeÊnie stanowi potwierdzenie s∏usznoÊci kierunku,
który obraliÊmy kilkanaÊcie lat temu. Ze swej strony chcia∏bym zapewniç, i˝

nie jest ona zakoƒczeniem ˝adnego
etapu – wiemy, ˝e wcià˝ jeszcze du˝o
mamy do zrobienia. Powiem krótko
– choç to nie∏atwe wyzwanie, któremu dotàd nie sprosta∏a ˝adna polska
firma, ju˝ teraz myÊlimy o Europejskiej Nagrodzie JakoÊci”.
Zdaniem dyrektora Arleta Polska Nagroda JakoÊci ma wÊród innych wyjàtkowe znaczenie. Dlatego, ˝e w wi´kszoÊci przypadków nagradzany jest
produkt (nowy Fiat Panda otrzyma∏
dotàd 17 krajowych i mi´dzynarodowych nagród), którego sukces jest wynikiem doskona∏ej pracy projektantów,
a dopiero w drugiej kolejnoÊci producenta i dostawców. W tym przypadku
nagroda przyznana zosta∏a tylko fabryce – za to, jak funkcjonuje i za to,
jak pracujà zatrudnieni tutaj ludzie.
W s∏owach skierowanych do tegorocznych laureatów Prezydent RP
Aleksander KwaÊniewski stawia ich,
w tym tak˝e Fiat Auto Poland, za wzór
przedsi´biorczoÊci – jako tych, którzy
upowszechniajà wizerunek wysokiej
jakoÊci polskich produktów, poprawiajà stan polskiej gospodarki i poziom ˝ycia Polaków.

Dyrektor Zdzis∏aw Arlet odbiera
statuetk´ Polskiej Nagrody JakoÊci
z ràk premiera RP Marka Belki

Arlet – twardziel o dobrym
sercu – mówi o swoich 3500
pracownikach, którzy produkujà
dziÊ prawie 300.000
samochodów rocznie (...) jak
o rodzinie, dla której zak∏ad
i jego wyroby le˝à ludziom
na sercu jak ich w∏asne domy,
a to dlatego, ˝e potrafià ceniç
wartoÊç pracy, z której mogà
byç dumni. A dziÊ przede
wszystkim mogà byç z niej
dumni, gdy˝ firma odbiera
nagrod´ za jakoÊç przyznawanà
tym, którzy z sukcesem potrafià
wdro˝yç najnowoczeÊniejsze
systemy zarzàdzania.

W trakcie obrad Komitet Polskiej Nagrody JakoÊci przyzna∏ w tym roku
w sumie cztery nagrody g∏ówne w ka˝dej z wyznaczonych kategorii (wielkich
organizacji produkcyjnych, bardzo du˝ych organizacji produkcyjnych, ma∏ych i Êrednich organizacji us∏ugowych
oraz organizacji publicznych), a tak˝e
trzynaÊcie wyró˝nieƒ i trzy nagrody honorowe. Oddêwi´k na ∏amach prasy,
zarówno polskiej, jak i zagranicznej by∏
bardzo du˝y. Prócz tego dzieƒ
przed uroczystoÊcià wr´czenia statuetki PNJ na Zamku Królewskim w Warszawie, tyskà fabryk´ odwiedzi∏a delegacja w∏oskich dziennikarzy reprezentujàcych najwi´ksze i najpoczytniejsze
dzienniki Italii. Obok prezentujemy
fragmenty artyku∏ów w∏oskich oraz
polskich gazet i czasopism.

Zak∏ad w Tychach, który
eksportuje 85% swojej
produkcji, wykorzystuje m.in.
TQM, czyli Total Quality
Management – metod´
zarzàdzania poprzez jakoÊç we
wszystkich procesach
przedsi´biorstwa.(...) Obecnie
[zak∏ad] wytwarza fiaty panda
(∏àcznie z wersjà 4x4 oraz
seicento. W tym roku fabryka
ma wyprodukowaç 310 tys. aut,
czyli prawie o po∏ow´ wi´cej,
ni˝ przed rokiem. Do takich
wyników przyczyni∏ si´ zw∏aszcza
rynkowy sukces Pandy - jednego
z najm∏odszych modeli Fiata.
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Listy gratulacyjne z okazji przyznania
tyskiej fabryce Polskiej Nagrody JakoÊci przys∏ali m.in. Luca Cordero di
Montezemolo – prezes Grupy Fiat,
John Elkann – wiceprezes Grupy Fiat
i Sergio Marchionne – dyrektor pe∏nomocny i generalny Grupy Fiat oraz
Prezydent RP Aleksander KwaÊniewski
(patrz na nast´pnej stronie).
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Drogi in˝ynierze Arlet,
gratuluj´ Panu uzyskania tak wa˝nej nagrody za JakoÊç, jaka dziÊ zosta∏a przyznana w Warszawie Fiatowi Auto Poland.

Pragn´ przekazaç s∏owa uznania zarówno Panu, jak i Paƒskim wspó∏pracownikom za uzyskanie presti˝owej
„Polskiej Nagrody JakoÊci”, która przyznana zosta∏a Fiatowi Auto Poland.

Ta nagroda Êwiadczy zarówno o Paƒskich zdolnoÊciach, jak i zdolnoÊciach
Pana wspó∏pracowników, które objawiajà si´ profesjonalizmem, entuzjazmem
oraz umiej´tnoÊcià pracy zespo∏owej.

Potrafi´ doceniç ten dowód uznania,
poniewa˝ bardzo mile wspominam
okres, kiedy pracowa∏em w Polsce.
Mog∏em wówczas ceniç profesjonalizm, zaanga˝owanie i entuzjazm
osób, które pracujà dla Fiata w Waszym kraju.

Sà to cechy, dzi´ki którym przedsi´biorstwo staje si´ coraz bardziej doskona∏e,
a sukces techniczny i handlowy Waszych wyrobów jest tego najlepszym
potwierdzeniem.

Korzystajàc z okazji przesy∏am serdeczne pozdrowienia

Luca di Montezemolo
Prezes Grupy Fiat

John Elkann
Wiceprezes Grupy Fiat

Rozmowa ze Zdzis∏awem Arletem,
Dyrektorem Zak∏adu Karoserii
Fiat Auto Poland w Tychach
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Fiat Wokó∏ Nas: Tyska fabryka Fiata Auto Poland otrzyma∏a ju˝ wiele
nagród, podobnie jak nowy Fiat
Panda. Jakie znaczenie ma wÊród
nich Polska Nagroda JakoÊci?
Zdzis∏aw Arlet: Z ca∏à pewnoÊcià
presti˝owe. Jest dla nas bardzo wa˝na, poniewa˝ docenia wszystko to, co
w ciàgu ostatnich kilku lat uda∏o nam
si´ w fabryce osiàgnàç. Poza tym
– jesteÊmy przekonani, ˝e tego typu
nagrody b´dà mia∏y znaczenie dla naszej centrali w Turynie, kiedy za jakiÊ
czas podejmowane b´dà ró˝ne decyzje o przysz∏oÊci tego zak∏adu.
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Wyniki [Fiat Auto Poland] sà
zach´cajàce: produkcja
na pracownika osiàgn´∏a
poziom 87 samochodów
rocznie (Japoƒczycy przeci´tnie
produkujà od 75 do 92
samochodów na pracownika);
odsetek wadliwych egzemplarzy
mieÊci si´ w granicach 6%
(celem jest uzyskanie wyniku
Toyoty, czyli poziomu 5%).

Kto jest przede wszystkim twórcà
tego sukcesu?
Bez dwóch zdaƒ wszystkie osoby zatrudnione w fabryce. Dlatego teraz
statuetka Polskiej Nagrody JakoÊci
nie stan´∏a na pó∏ce w gabinecie dyrektora, tylko krà˝y po fabryce i odwiedza poszczególne odcinki na liniach produkcyjnych, a pracownicy
robià z nià sobie grupowe zdj´cia. To
oznacza, ˝e czujà si´ wspó∏twórcami
sukcesu naszego zak∏adu.
Jak wyglàda∏y przygotowania do
startu w konkursie?
Nagroda przyznawana jest ju˝ od dziesi´ciu lat i regu∏y sà zawsze takie same. Firmy startujà zwykle najpierw
do regionalnej nagrody
jakoÊci,
a póêniej do krajowej. My zdecydowaliÊmy si´ na
start od razu
do edycji ogólnopolskiej – i, co
warte podkreÊlenia, zostaliÊmy
laureatami w naszej kategorii ju˝
za pierwszym po-

Podczas, gdy w Sali Balowej
Zamku Królewskiego
w Warszawie wr´czano firmie
Fiat Auto Poland Polskà
Nagrod´ JakoÊci, w odleg∏oÊci
kilkuset zaledwie metrów,
w Pa∏acu Prezydenckim,
Prezydent RP, Aleksander
KwaÊniewski, odznacza∏ Enrico
Pavoniego, Prezesa Fiata
w Polsce, Krzy˝em
Komandorskim Orderu Zas∏ugi
Rzeczypospolitej Polskiej,
najwy˝szym odznaczeniem
paƒstwowym przyznawanym
cudzoziemcom. To dwa znaki
symbolizujàce najwy˝szy
poziom wykonywanej pracy
i ogólnej dzia∏alnoÊci w∏oskiej
grupy w Polsce.

Wspania∏e osiàgni´cia FIAT AUTO POLAND, poparte sukcesem, jaki odnios∏a
Panda, sà dla ca∏ego naszego przedsi´biorstwa fantastycznym punktem
odniesienia, a jednoczeÊnie stanowià
bodziec do ciàg∏ego doskonalenia naszych umiej´tnoÊci.
Prosz´ przyjàç moje s∏owa uznania
Sergio Marchionne
Dyrektor Pe∏nomocny i Generalny Grupy Fiat

Przyczynà sukcesu jest
niezwyk∏a dba∏oÊç o jakoÊç
produkcji i pracowitoÊç polskiej
za∏ogi, która ma motywacj´, by
daç z siebie wszystko. Du˝a
w tym zas∏uga Johna Elkanna,
obecnie wiceprezesa Fiata,
który w 1999 roku odbywa∏
sta˝ w tyskiej fabryce. Wpad∏
on na pomys∏ organizowania
konkursów brygad: zwyci´zcy
dostajà puchar, wspólne
zdj´cie, a na ich czeÊç firma
wydaje wielkie przyj´cie.
dejÊciem. Warunkiem zg∏oszenia
do konkursu by∏o przygotowanie dokumentu zawierajàcego samoocen´,
która nast´pnie by∏a przez wizytujàcych nasz zak∏ad ekspertów weryfikowana. A sam dokument w naszym
przypadku sk∏ada∏ si´ z ponad trzystu
stron – i tak na marginesie, bardzo si´
cieszymy, ˝e powsta∏. Dotàd bowiem
nie mieliÊmy takiego kompleksowego,
historycznego opracowania wszystkiego, co w ostatnich latach zrobiliÊmy
w naszej fabryce.
Specjalna komisja podda∏a weryfikacji
to, co napisaliÊmy, wed∏ug swoich kryteriów przyzna∏a punkty i po og∏oszeniu
wyników okaza∏o si´, ˝e w swojej kategorii zostawiliÊmy konkurentów w tyle.

To presti˝owe wyró˝nienie Êwiadczy,
˝e podj´te przez Paƒstwa dzia∏ania
na rzecz zapewnienia jakoÊci na
wszystkich stanowiskach pracy przynoszà zak∏adane efekty, zapewniajàc
Waszej Firmie trwa∏à i silnà pozycj´
na rynku. Do∏àczyliÊcie Paƒstwo do
grona liderów, których produkty i
us∏ugi cieszà si´ zaufaniem odbiorców oraz uznaniem w Êrodowisku gospodarczym.
˚ycz´, aby otrzymany tytu∏ sta∏ si´
bodêcem do podejmowania nowych
wyzwaƒ.
Z powa˝aniem
Aleksander KwaÊniewski
Prezydent RP

Zak∏ad w Tychach ju˝ wczeÊniej
produkowa∏ samochody wysokiej
jakoÊci – gdyby by∏o inaczej, produkcja Pandy zapewne rozpocz´∏aby si´ gdzie indziej. Czy od tego
czasu zasz∏o w fabryce wiele zmian?
Tak, poniewa˝ nie mamy wàtpliwoÊci,
˝e zawsze jest coÊ do poprawienia i zawsze mo˝na coÊ robiç lepiej, wydajniej,
mniej kosztownie. W chwili, gdy rozpoczynaliÊmy produkcj´ nowej Pandy,
koƒczyliÊmy ju˝ integrowanie naszych
systemów zarzàdzania jakoÊcià, bezpieczeƒstwem pracy i ochronà Êrodowiska. W∏aÊciwie od poczàtku wdra˝amy system TPM, poniewa˝ pojawi∏y si´
nowe roboty, nowe maszyny i urzàdzenia oraz zupe∏nie nowe procesy.
Uruchomienie produkcji spowodowa∏o, i˝ przyj´liÊmy do fabryki siedmiuset
nowych pracowników. To by∏o najwi´ksze wyzwanie, musieliÊmy bowiem wyposa˝yç ich w tà
samà wiedz´, którà
mieli ludzie pracujàcy tutaj od lat.
Uda∏o si´ i dziÊ ju˝
nie∏atwo zauwa˝yç
ró˝nice mi´dzy nimi.
WczeÊniej podkreÊla∏ Pan, jak
wa˝ne dla sukcesu firmy jest nastawienie wszystkich pracowni-

Od momentu uruchomienia
produkcji w po∏owie lat 70.
z linii monta˝owych tyskiej
fabryki Fiata zjecha∏o ju˝ ponad
6,5 mln samochodów. 94%
[z nich] ma doskona∏à jakoÊç,
co stanowi znakomity wynik.
ków. W czym przede wszystkim
mo˝na je zaobserwowaç?
Osiem tysi´cy pomys∏ów, które od poczàtku roku zg∏osili pracownicy, to liczba, która Êwiadczy za siebie. A zarazem dowód, ˝e ludzie przyk∏adajà si´
do swojej pracy, ˝e zale˝y im, by koƒcowy produkt charakteryzowa∏a najwy˝sza
jakoÊç. Jest to czytelny sygna∏, ˝e akceptujà kierunek, w jakim idziemy.
Dlaczego mamy takie efekty? Poniewa˝
wszyscy robimy to, co kochamy.
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W tym trudnym okresie, w którym musimy doprowadziç do o˝ywienia naszego przedsi´biorstwa, przyk∏ad post´powania Paƒskich wspó∏pracowników
wnosi wiele optymizmu i pozwala uwierzyç w nasze umiej´tnoÊci i mo˝liwoÊci
osiàgania wyjàtkowo dobrych wyników.

15

Giancarlo Riolfo

firma
fiat wokó∏ nas LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2004

16

Wszystkie
tajemnice Alfy

Crosswagon

Marka wraca do wersji station wagon 4x4,
proponujàc model zaprojektowany
i wyprodukowany przy zastosowaniu
najnowoczeÊniejszych rozwiàzaƒ
technologicznych. Celem projektantów by∏o
zapewnienie maksimum bezpieczeƒstwa
i przyjemnoÊci prowadzenia.
Oferujàc nowà Crosswagon Q4 firma Alfa Romeo wraca do segmentu pojazdów z nap´dem na cztery ko∏a. Przed wprowadzeniem samochodu na rynek
chcielibyÊmy przybli˝yç czytelnikom histori´ powstania modelu, prace nad projektem oraz kategori´ klientów, do której skierowany jest samochód. Pomo˝e
nam w tym specjalista znajàcy najlepiej Crosswagon Q4 – Oskar De Vita, in˝ynier mechanik, lider grupy „performance engineer”, która pracowa∏a nad modelem, ale przede wszystkim ekspert systemów nap´du, zajmujàcy si´ przez
cztery lata projektem nap´du na cztery ko∏a przeznaczonego dla tego samochodu.
„Projekt Crosswagon – opowiada – powsta∏ dwa lata temu, ale nap´dem
na cztery ko∏a zajmowaliÊmy si´ w rzeczywistoÊci ju˝ od 2000 roku. Przeprowadzajàc testy próbne sprawdzaliÊmy bowiem ró˝ne systemy tego typu nap´du,
by zdecydowaç, który z nich oferuje osiàgni´cie jednoczeÊnie doskona∏ej mobilnoÊci na ka˝dym rodzaju nawierzchni i dynamicznego zachowania, zgodnego
z duchem tradycji Marki”. Zespó∏, z którym pracowa∏ De Vita, przeanalizowa∏
ró˝ne samochody z nap´dem 4x4, które sà obecne na rynku, m.in. BMW, Subaru, Audi, Mitsubishi, Volvo. Na bazie tych testów zadecydowano, jakie osiàgi
powinna mieç Alfa Romeo z nap´dem na cztery ko∏a, by znalaz∏a si´ nie tylko
o stopieƒ wy˝ej od konkurencji, ale by jednoczeÊnie oferowa∏a poziom zwrotnoÊci, przyczepnoÊci do pod∏o˝a i bezpieczeƒstwo, jakiego oczekuje si´ od pojazdu tej marki. „Pod uwag´ wzi´liÊmy dotychczasowà tradycj´ technologicznà Alfy Romeo – t∏umaczy in˝. De Vita – i na tej podstawie wybraliÊmy rozwiàzania
najbardziej do niej pasujàce”.

Oscar De Vita.
Obok: Alfa Crosswagon Q4
demonstruje swoje zalety
na drogach o ró˝nym
rodzaju nawierzchni.

Po licznych próbach, z których wiele
przeprowadzono w warunkach zimowych, na lodzie, w oÊrodku prób eksperymentalnych w Arjeplog, sto kilometrów od Arktycznego Ko∏a Polarnego, in˝. De Vita i jego koledzy stan´li przed koniecznoÊcià wyboru najlepszego rozwiàzania. „Pierwsze polega∏o na dwóch ko∏ach nap´dzanych przednich, ze sprz´g∏em hydraulicznym sterowanym elektronicznie, zdolnym do przeniesienia momentu na oÊ tylnà w razie utraty
przyczepnoÊci przez przednià. Drugie
rozwiàzanie oferowa∏o zastosowanie
czterech kó∏ nap´dzanych i mechanizmu ró˝nicowego Torsen”. To urzàdzenie, w pe∏ni mechaniczne, pozwala na rozdzielenie momentu pomi´dzy przednià i tylnà oÊ zgodnie
z prze∏o˝eniem ustalonym wst´pnie.
Jednak w czasie jazdy prze∏o˝enie to
zmienia si´ automatycznie w zale˝noÊci od przyczepnoÊci kó∏. Poza tym, zmieniajàc procent momentu nap´dowego pomi´dzy przednià
a tylnà osià, mechanizm Torsem koryguje automatycznie nadsterownoÊç i podsterownoÊç.
De Vita dodaje: „W tym momencie
nie mieliÊmy ju˝ wàtpliwoÊci. Chocia˝
nasi koledzy z Saaba, którym musieliÊmy udost´pniç projekty nap´du
w ramach Platformy „Premium”, nalegali na wybór pierwszego rozwiàzania, to wed∏ug nas, mechanizm Torsen, jako jedyny zapewnia∏ osiàgni´cie wyznaczonych celów. Umo˝liwia∏
nam uzyskanie najlepszego zachowania dynamicznego tak na asfalcie, jak
i na nawierzchni o niskiej przyczepnoÊci: wyboistej, zaÊnie˝onej, czy te˝ oblodzonej. WoleliÊmy zatem, aby przewag´ mia∏a oÊ tylna (58% momentu
obrotowego w normalnych warunkach), poniewa˝ chcieliÊmy uzyskaç
zachowanie samochodu zadowalajàce kierowców, którzy przyspieszajàc
„Êcinajà” zakr´ty.

Przy wyborze tym kierowano si´ zarówno przyjemnoÊcià prowadzenia,
jak i bezpieczeƒstwem. Powodujàc
natychmiastowà zmian´ przeniesienia momentu obrotowego pomi´dzy
dwoma osiami, centralny mechanizm ró˝nicowy pozwala uniknàç nag∏ej reakcji nadsterownoÊci lub podsterownoÊci równie˝ przy przyspieszaniu lub zwalnianiu. „PrzeprowadziliÊmy wiele prób na Êniegu i lodzie
– mówi in˝. De Vita – i uznaliÊmy, ˝e
zachowanie Crosswagon Q4 by∏o
nadzwyczajne. Aby zacieÊniç zakr´t
nie trzeba zdejmowaç nogi z gazu ani
pracowaç kierownicà: wystarczy nieco bardziej nacisnàç peda∏ przyspieszenia a samochód natychmiast pos∏usznie reaguje. Nawet po od∏àczeniu systemu kontroli dynamicznej,
aby sprowokowaç nadsterownoÊç,
samochód reagowa∏ bardzo ∏agodnie. Do jego opanowania wystarczy∏o
lekko wyrównaç ko∏a. Samochód nigdy nie reaguje gwa∏townie i robi dok∏adnie to, czego chcemy”.
Zalety drogowe Crosswagon Q4 sà
godne podziwu, ale nowy model marki Alfy Romeo ma jeszcze jeden dodatkowy atut: zdolnoÊç jazdy nie tylko
po asfalcie. Trzeba bowiem wyraênie
podkreÊliç, ˝e Crosswagon nie jest
samochodem terenowym. Niemniej
odpowiednia wysokoÊç od pod∏o˝a
(6,5 centymetra wi´cej w stosunku
do Sportwagon) i nap´d integralny,
pozwalajà ze spokojem stawiç czo∏a
nawet wyboistym drogom. W najtrudniejszych sytuacjach interweniuje
elektroniczny system antypoÊlizgowy,
którego efekty dzia∏ania – ∏àcznie
z mechanizmem Torsen – pozwalajà
samochodowi na pokonanie przeszkód nawet po zapadni´ciu si´ kó∏
w Êniegu lub b∏ocie”.
Dla nowej Alfy z nap´dem na cztery
ko∏a wybrano silnik turbodiesel 1.9
JTD 16v M-Jet. Dynamiczny, osiàgajàcy moc 150 KM.

Carola Popaiz
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NowoÊci
z Salonu
w Pary˝u
W Pary˝u odby∏a si´ prapremiera nowej
Alfy 147, dost´pnej z szeÊcioma
wersjami silnika. Uwag´ zwraca∏y
oryginalne kolorystyczne po∏àczenia
proponowane przez Lanci´ i trzy
specjalne modele Fiata Stilo.
Debiutujàca podczas Salonu Samochodowego w Pary˝u nowa
Alfa 147, sportowa i elegancka, prezentuje „muskularnà”
lini´. W cz´Êci przedniej elementem charakterystycznym
jest os∏ona ch∏odnicy o du˝ych wymiarach oraz reflektory o wyd∏u˝onym kszta∏cie. Z ty∏u natomiast uwag´
przyciàga pokrywa baga˝nika o nowym kszta∏cie
oraz lampy zespolone, których profil podkreÊla
chromowana listwa ozdobna. Dla nowej Alfy 147 przewidziano szeÊç silników: trzy benzynowe (1.6 Twin Spark 16v o mocy 105
i 120 KM, 2,0 16v o mocy oko∏o 150 KM)
oraz trzy turbodiesel. WÊród tych ostatnich
znajduje si´ mocny silnik 1,9 JTD 16v Multijet o mocy 150 KM, a oprócz niego silniki 1,9 JTD o mocy 100 KM i 115 KM. NowoÊcià jest równie˝ zrobotyzowana skrzynia
biegów, b´dàca kolejnym etapem rozwoju
s∏awnej ju˝ skrzyni Selespeed, która daje mo˝liwoÊç wyboru dzia∏ania r´czno-sekwencyjnego
oraz automatycznego. W sposób wyjàtkowy dopracowano ustawienie zawieszeƒ w celu zapewnienia dynamiki na szczytowym poziomie Êwiatowej produkcji w sektorze motoryzacyjnym.

Lancia Ypsilon
b-colore, elegancka
i ∏obuzerska
Klasa i typowo w∏oski styl na stoisku
Lancii, gdzie pomi´dzy konstrukcjami
z marmuru i drewna Weng¯, zadebiutowa∏y dwa samochody Ypsilon „b-colore” w niespotykanej do tej pory wersji (dwukolorowa karoseria i ekskluzywne wn´trze). Oba samochody proponowane z wyposa˝eniem Argento
i silnikiem 1.3 Multijet o mocy 70 KM,
posiadajà dwustrefowà klimatyzacj´,
instalacj´ Hi-Fi Bose, Cruise Control,
obr´cze ze stopu lekkiego, kierownic´

Obok: nowa Alfa 147,
powy˝ej: wn´trze Ypsilon
oraz samochód na drodze.
Fiat Stilo „firmowany” przez
Schumachera. Po prawej:
Stilo Uproad i Racing
oraz Lancia
Thesis w wersji
paryskiej.

Fiat Stilo
firmowany
przez Schumachera
Na stoisku Fiata znalaz∏y si´ trzy nowe
wersje Stilo: limitowana seria specjalna „Schumacher”, seria „Racing”
oraz Multiwagon „Uproad”, przeznaczona dla tych, którzy chcà sp´dzaç
wolny czas na ∏onie natury. Ju˝ sama
nazwa wskazuje, ˝e „Schumacher”
i „Racing” to dwie wersje sportowe.
Pierwsza (seria limitowana – 3.500
samochodów) dost´pna jest w wersji
trzydrzwiowej o agresywnym wyglàdzie: zestaw Zender (zderzaki przednie i tylne, ozdobne os∏ony i spoiler
tylny w kolorze karoserii), 17” obr´cze
kó∏ ze stopu lekkiego, karoseria „Rosso Corsa” z napisem „M. Schumacher”. Dwa silniki: 2.4 20V i 1.9 Multijet 16V. We wn´trzu: zespó∏ peda∏ów
i sportowe listwy progów. W standardzie: window bag, system ESP, automatyczny uk∏ad klimatyzacji dwustrefowej, instalacja Hi-fi z odtwarzaczem CD i przyciski sterowania radiem na kole kierownicy, sky window.
Podobnie sportowà sylwetk´ prezentuje Fiat Stilo Racing. Troje drzwi, silniki 1.4 16V, 6-biegowa skrzynia, 1.6, 1.9 JTD i 1.9 Multijet 16V.
W standardzie 17” ko∏a ze stopu lekkiego spoiler tylny, nak∏adki b∏otników,
peda∏y i podnó˝ki typu sportowego,
sterowanie radiem na kole kierownicy,
radio, CD, lakier metalizowany i r´cznie sterowany uk∏ad klimatyzacji.

Thesis
– jedyny samochód
w dwóch kolorach
Nie mo˝na nie zauwa˝yç dwukolorowej Lancii Thesis: wersji nie b´dàcej
w produkcji seryjnej, charakteryzujàcej si´ karoserià w kolorach tabaczkowym i ciemnobràzowym. Wn´trze
samochodu z wyposa˝eniem Emblema i silnikiem 2.4 JTD o mocy
175 KM jest wytworne i podobnie jak
karoseria dwukolorowe, wykonane
z wysokogatunkowych i mi∏ych w dotyku materia∏ów: skóry „Poltrona
Frau”, „Alcantary” i we∏ny.
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oraz skórzany uchwyt i os∏on´ dêwigni
zmiany biegów, a ponadto przyciski
sterowania radiem na kole kierownicy. Kolory: pierwszy model – ciep∏a
i ujmujàca czerwieƒ (w górnej cz´Êci),
po∏àczona z wyrafinowanà koÊcià s∏oniowà; drugi model – intensywny bràz
w górnej cz´Êci i delikatna koÊç s∏oniowa. Nieobecna na salonie, ale dost´pna w gamie wyrobów, jest równie˝ trzecia wersja samochodu Ypsilon b-colore: szara i bràzowa. We
wszystkich trzech przypadkach ostatecznym rezultatem jest niezwyk∏y,
nowy i zdecydowany kontrast kolorystyczny. Naturalnie wn´trza komponujà si´ z karoserià.
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Rewolucja
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W miesiàc po salonie w Pary˝u, mi∏oÊnicy
motoryzacji spotkali na Motorshow
w Bolonii, gdzie Lancia prezentowa∏a
Ypsilon w tonacjach, które odwo∏ujà si´
do barw oferowanych w samochodach
z przesz∏oÊci – pudrowym ró˝u i lazurze.
Podoba∏o si´ to szczególnie ludziom m∏odym.
W coraz bardziej ujednoliconym Êwiecie, najlepszym sposobem na wyró˝nienie si´ od innych nie polega na próbie zaskakiwania za wszelkà cen´,
ale na byciu sobà i podà˝aniu za indywidualnym stylem. Ta prawda dotyczy
nie tylko ludzi, ale tak˝e samochodów. Taka w∏aÊnie jest Lancia Ypsilon: samochód o wyraênie okreÊlonym charakterze, którego nie da si´ pomyliç z ˝adnym innym. Pod wzgl´dem detali i proporcji przywo∏uje na myÊl niektóre wspania∏e Lancie z przesz∏oÊci, ale jest jednoczeÊnie zupe∏nie inna od wielu modeli
w stylu retro, które widzimy na ulicach. WÊród niepowtarzalnych i oryginalnych
cech Ypsilon, paleta barw jest z pewnoÊcià warta podkreÊlenia. Lancia odwa˝nie postawi∏a na kolory odmienne od tych, które spotykamy na co dzieƒ. Chodzi, na przyk∏ad, o szczególny odcieƒ czerwieni metalizowanej oraz koÊç s∏oniowà – pastelowy kolor bardzo popularny w latach pi´çdziesiàtych i szeÊçdziesiàtych, który wydawa∏ si´ ju˝ zapomniany. Wybór ten zrozumieli i docenili
odbiorcy. Sukces nowych odcieni sk∏oni∏ Lanci´ do wzbogacenia gamy Ypsilon o chromowane zestawy dwukolorowe, a nast´pnie do zaprezentowania
na Motorshow w Bolonii dwóch innych odcieni „vintage”: pudrowego ró˝u i lazuru. Podczas trwania imprezy samochodowej mo˝na by∏o zauwa˝yç, ˝e odcienie te podobajà si´ nie tylko pi´çdziesi´ciolatkom, lecz równie˝, a mo˝e
przede wszystkim, osobom m∏odym i bardzo m∏odym.
Oprócz koloru nadwozia, dwie Lancie Ypsilon wystawione na Motorshow,
wzbogacono o oryginalne wn´trza wyposa˝one w tkaniny nawiàzujàce
do Êwiata marynistyki i charakterystycznych dla niego strojów. Siedzenia foteli majà ten sam, co nadwozie, ró˝owy lub niebieski odcieƒ oraz czarne boki. Rewolucja kolorów, którà proponuje Lancia nie koƒczy si´ na ma∏ej Ypsilon. W Bolonii zadebiutowa∏a bowiem Phedra w premierowym odcieniu karoserii: Golden White, czyli jasna per∏a, do której wkrótce do∏àczy specjalny
odcieƒ pastelowej szaroÊci.

Reggae na lodzie w Doblò
WÊród ciekawostek Motorshow w Bolonii, na pierwszoplanowe miejsce zas∏uguje specjalna wersja Fiata Doblò Giamaica (Jamajka) z ˝ó∏to-zielono-czarnym nadwoziem, symbolizujàcym barwy flagi tej karaibskiej wyspy. Samochód zostanie przekazany, w ramach sponsoringu Igrzysk Olimpijskich Turyn 2006, prezesowi i wiceprezesowi Jamajskiej Federacji Bobslejowej, która sta∏a si´ jednym z g∏ównych bohaterów Olimpiady Zimowej w Calgary
w 1988 roku. Udzia∏ w tej dyscyplinie sympatycznych Jamajczyków, którzy
z ca∏à pewnoÊcià nie mogà si´ poszczyciç tradycjà sportów zimowych, wzbudzi∏ entuzjazm publicznoÊci i sta∏ si´ tematem s∏ynnego filmu p.t.: Cool runnings (Reggae na lodzie). Skàdinàd film ten sta∏ si´ inspiracjà dla zabawnej
reklamy lansujàcej Fiata Doblò.

WÊród nowoÊci boloƒskiego Motorshow wyró˝niajà si´ liczne
„show car” opracowane przez Centrum Stylistyczne Fiata. Ich wyposa˝enie powsta∏o specjalnie z myÊlà o m∏odych ludziach. Jest
oryginalne i cz´sto lekko prowokujàce. Tak jak dwa Fiaty Idea z limitowanej serii, które nawiàzujà do pluszów i toreb Fiat Vintage.
Nadwozia – jedno w kolorze granatowy metalik, a drugie per∏owej
koÊci s∏oniowej, sà ozdobione paskami w kolorze niebieskim, kremowym i czerwonym, natomiast umieszczony na masce numer 04
oznacza obecny rok. W Êrodku, tapicerka z d˝insu po∏àczona a Alcantarà, a na zag∏ówkach wzrok przyciàgajà kolory w∏oskiej flagi.
„Zadziorny” wyglàd prezentujà natomiast Fiat Punto, Idea i Multipla z wyposa˝eniem w wersji Sport i z nadwoziem w kolorze ˝ó∏tej
miki i kit Zender. Multipla Sport prezentowana w Bolonii b´dzie
natomiast przekazana Fiat Freestyle Team, dru˝ynie z∏o˝onej z pi´ciu sportowców narodowej kadry snowboardu i freestylu. WÊród
prezentowanych modeli wzrok przyciàga tak˝e oryginalna Panda
z dwukolorowym nadwoziem oraz baga˝nikiem dachowym, wyposa˝onym w kosz z wikliny. Podobnie jak wersja ogrodowa 130
spoza serii, którà Giovanni Agnelii jeêdzi∏ kiedyÊ w St. Moritz.
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Fiat na Motorshow
Styl i prowokacja
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Trójz´bu

Ca∏a seria udanych modeli sprawia,
˝e obchodzàca 90-lecie firma Maserati
w ostatnim czasie triumfalnie powraca
na motoryzacyjnà scen´. Historia tej
marki wype∏niona jest wybitnymi
osobistoÊciami, które rozs∏awi∏y jà
w Êwiecie, jak Nuvolari, Fangio, szach
Persji, czy De Tomaso.
Maserati koƒczy 90 lat. Jubileusz zbiega si´ w czasie z równie istotnym momentem w dziejach marki, jakim jest jej sportowe i przemys∏owe odrodzenie.
Nieprzypadkowo do ˝yczeƒ z okazji tej okràg∏ej rocznicy przy∏àczy∏ si´ sam prezydent W∏och, Carlo Ciampi, piszàc: „Maserati i Ferrari w najwi´kszym stopniu
przyczyni∏y do wytworzenia wszystkiego, co w dzisiejszym Êwiecie nazywane jest
perfekcjonizmem w∏oskiego przemys∏u motoryzacyjnego”.
W d∏ugiej historii tej firmy chwile radoÊci przeplata∏y si´ z momentami trudnymi, a marka wielokrotnie zmienia∏a swoich w∏aÊcicieli. W 1997 roku zosta∏a
przej´ta przez Ferrari i odnalaz∏a Êrodki do odÊwie˝enia swojego przemys∏owego wizerunku i osiàgni´cia znaczàcych sukcesów handlowych. W roku 1998
przez bramy wiekowego zak∏adu przy viale Ciro Menotti w Modenie wyjecha∏o 666 samochodów. W tym roku, z ca∏kowicie ju˝ zmodernizowanej linii produkcyjnej, zejdzie ich ponad 4500, a sprzeda˝ powinna si´ podwoiç. Do tego
gwa∏townego wzrostu w najwi´kszym stopniu przyczyniajà si´ nowe modele oraz
ekspansja na pr´˝nie rozwijajàcych si´ rynkach, takich jak Chiny i Rosja.
„Dzisiaj – jak powiedzia∏ Martin Leach, nowy dyrektor generalny Maserati – odnotowujemy wzrost na rynkach ca∏ego Êwiata. JesteÊmy obecni w 50 krajach,
posiadamy 250 koncesjonariuszy. Naszym celem jest przekroczenie w roku 2005
bariery pi´ciu tysi´cy sprzedanych samochodów, a zmierzamy do niego próbujàc
wykorzystaç nasz potencja∏ produkcyjny, który wynosi 10 tys. aut rocznie”.
W roku 2004 na rynku pojawi∏y si´ a˝ cztery nowoÊci: Quattroporte, GranSport,
nowy Spyder i „supersamochód” MC12 (w praktyce dopuszczony do ruchu drogowego samochód wyÊcigowy, wyprodukowany zaledwie w 25 egz., którego cena wynosi 600 000 euro, nie uwzgl´dniajàc VAT-u i kosztów rejestracji). „DokonaliÊmy poprawy zarówno iloÊciowej, jak i jakoÊciowej – kontynuuje Leach.

Maserati Tipo 26 z 1926 roku.
Poni˝ej: najnowszy Spyder.

– PostanowiliÊmy bezpoÊrednio zarzàdzaç dystrybucjà na najwa˝niejszych rynkach, takich jak Francja czy
Wielka Brytania, podj´liÊmy tak˝e
dzia∏ania w Rosji i Chinach, krajach,
które w niedalekiej przysz∏oÊci b´dà
mia∏y dla nas decydujàce znaczenie”.
Do odrodzenia marki przyczyniajà si´
tak˝e wydarzenia sportowe. Z okazji 90-lecia Maserati pojawi∏o si´ ponownie na torach wyÊcigowych Mistrzostw FIA GT, na których MC12
odnosi znaczàce sukcesy. W ten sposób marka powraca do swoich korzeni, bowiem – podobnie jak jej „kuzynka” i jeszcze do niedawna konkurentka, Ferrari – zosta∏a stworzona po to,
by zwyci´˝aç w wyÊcigach. Oto najwa˝niejsze wydarzenia z jej historii:
1 grudnia 1914 r. Alfieri Maserati rejestruje w boloƒskiej Izbie Handlowej
firm´ „Societa” Anonima Officine Alfieri Maserati”. Jak przysta∏o na syna
maszynisty, Alfieri zna si´ na mechanice i jest Êwietnym kierowcà. Zresztà tà dziedzinà interesuje si´ ca∏a rodzina. Brat Carlo, projektant silników
do motocykli, przechodzi do Fiata,
do Isotta-Fraschini, gdzie wkrótce
do∏àczà do niego kolejni bracia: Alfieri, Ettore i Bindo. Silnikami zajmuje
si´ tak˝e najm∏odszy z braci, Ernesto.
Kiedy Alfieri zak∏ada∏ w∏asnà firm´
i otwiera∏ warsztat na boloƒskiej via
del Pepoli, zamierza∏ tylko przygotowywaç samochody ró˝nych marek
do wyÊcigów. Niestety, w zwiàzku
z wybuchem I wojny Êwiatowej
wstrzymano dzia∏alnoÊç nie zwiàzanà
z produkcjà militarnà. Pojazdy „dopieszczane” przez Maseratiego pojawi∏y si´ na torach w 1921 r., ale za to
natychmiast zacz´∏y odnosiç sukcesy.
W 1926 roku powstaje pierwszy model Maserati, w ca∏oÊci zaprojektowany i skonstruowany w Bolonii: to
Tipo 26, nap´dzane 8-cylindrowym
silnikiem o pojemnoÊci 1500 cm3.
Na jego ch∏odnicy widnieje logo Trój-

DwieÊcie Maserati
w rajdzie dooko∏a W∏och
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Z okazji jubileuszu ponad 200 modeli Maserati
przemierzy∏o niemal ca∏e W∏ochy, od Mediolanu
po Rzym. Dzi´ki specjalnej folii na karoseriach
modeli 90 Spyder i Coupé GT, mo˝na by∏o
podziwiaç najwa˝niejsze wydarzenia na Êwiecie,
jakie mia∏y miejsce w ka˝dym kolejnym roku
celebrowanego przez firm´ 90-lecia: od przelotu
Lindbergha na trasie Nowy Jork-Pary˝ (1927)
do zdobycia przez Fangio (oczywiÊcie na Maserati)
tytu∏u mistrza Êwiata (1957); od pierwszego
cz∏owieka na Ksi´˝ycu (1969), po wprowadzenie
euro (2002). SpoÊród innych atrakcji z okazji 90.
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z´bu, zapo˝yczone z posàgu Neptuna
na piazza Maggiore, b´dàcego jednym z symboli miasta.
Trudno marzyç o lepszym debiucie:
samochód, którym kieruje sam Alfieri
Maserati, zwyci´˝a w swojej klasie
w presti˝owym wyÊcigu Targa Florio.
Ale to dopiero poczàtek d∏ugiego pasma sukcesów firmy. W roku 1929
na torze Monza, na zawodach z cyklu
Grand Prix W∏och, debiutuje V4, bolid
nap´dzany pot´˝nym, 16-cylindrowym silnikiem. Prowadzàcy go Borzacchini osiàga zawrotnà pr´dkoÊç 246 km/godz., ustanawiajàc nowy rekord Êwiata. Rok póêniej w Trypolisie – znów za sprawà Borzacchiniego – Maserati po raz pierwszy
triumfuje w wyÊcigu Grand Prix. Marka zyskuje rozg∏os, równie˝ dzi´ki innowacyjnym rozwiàzaniom technicznym, których w samochodach ze
znaczkiem Trójz´bu naprawd´ nie
brakuje. WÊród nich jest nawet nap´d
na przednie ko∏a, testowany w 1932 r.
na modelu 8C 2500. Skonfigurowanie takiego pojazdu okazuje si´ jednak trudnym wyzwaniem, efekty sà
dalekie od oczekiwanych, ale autorom tej rewolucyjnej idei technicznej
nie sposób odmówiç odwagi.
W tym samym roku 1932 Alfieri Maserati zapada na ci´˝kà chorob´

urodzin s∏ynnej marki warto jeszcze wspomnieç
o wyprodukowanym w limitowanej serii Maserati
Spyder 90th Anniversary, które wyró˝nia si´
bogatym wyposa˝eniem oraz ekskluzywnà,
niebiesko-szarà tapicerkà.

i wkrótce potem umiera, pozostawiajàc losy firmy w r´kach swego rodzeƒstwa. Rok póêniej za sterami jednoosobowych bolidów z Bolonii zasiada
Tazio Nuvolari, najwi´kszy as wÊród
ówczesnych kierowców rajdowych.
Sportowe sukcesy gwarantujà wzgl´dnà stabilizacj´ ekonomicznà, ale Ettore, Ernesto i Bindo majà ÊwiadomoÊç,
˝e do zapewnienia firmie spokojnej
przysz∏oÊci konieczne jest pozyskanie
obcego kapita∏u. W 1937 r. podpisujà
porozumienie z rodzinà Orsich, przemys∏owców z Modeny. Przedsi´biorstwo zmienia w∏aÊciciela, a braterskie
trio Maserati zachowuje prawo do decydowania w kwestiach technicznych.
W paêdzierniku 1939 r. siedziba firmy
zostaje przeniesiona do Modeny, do fabryki
przy viale Ciro
Menotti.
W roku 1939,
gdy nad Europà
ponownie zbierajà si´ czarne
chmury, Amerykanin
Wilbur
Show, zasiadajàcy za kierownicà
Maserati
8CTF, triumfuje

w legendarnym wyÊcigu 500 Mil Indianapolis, a sukces ten powtarza
równie˝ rok póêniej. ˚adnemu innemu
w∏oskiemu producentowi samochodowemu nigdy wi´cej nie udaje si´
wygraç w tej porfirowej „niecce”.
W 1946 r., gdy cichnà echa wojennej
zawieruchy, Maserati wraca na sportowà scen´ wypuszczajàc model A6GC
który, prowadzony przez Alberto Ascariego w wyÊcigu wokó∏ Modeny, odnosi bezapelacyjne zwyci´stwo. Bracia
Maserati postanawiajà wycofaç si´
z interesu i wróciç do Bolonii. Zanim
za∏o˝à firm´ Osca, konstruujà jeszcze
jedno cacko - A6, protoplast´ d∏ugiej
dynastii samochodów turystycznych.
Lata 50. to prawdziwy „z∏oty wiek”

Zew toru

Maserati. W Formule 1 model 250F
potwierdza swà klas´ jako jeden z
najbardziej niezawodnych bolidów
wyÊcigowych. W roku 1954 umo˝liwia Juanowi Manuelowi Fangio zdobycie drugiego, a w 1957 – piàtego
tytu∏u mistrza Êwiata. Sukcesom
sportowym towarzyszy rozwój dzia∏alnoÊci przemys∏owej. W czasach „Dolce vita” Maserati 3500 GT jest jednym z najpi´kniejszych, najszybszych
i najbardziej zaawansowanych technologicznie samochodów na Êwiecie.
Jego 6-cylindrowy silnik dysponuje
podwójnym zap∏onem, a od 1962 r.
równie˝ wtryskiem, którym zastàpiono tradycyjny gaênik. W latach 60.
gam´ modeli uzupe∏niajà Sebring,

Quattroporte
dla Kwiryna∏u
Carlo Azeglio Ciampi otrzyma∏
niedawno najnowsze Maserati
Quattroporte. G∏owie Paƒstwa W∏och
kluczyki do auta wr´czy∏ Luca Cordero
di Montezemolo, prezes Fiata i Grupy
Ferrari-Maserati. Jako symbol
najwy˝szej technologii i w∏oskiego stylu
Quattroporte b´dzie s∏u˝y∏o do celów
reprezentacyjnych równie˝ premierowi
W∏och i najwa˝niejszym ambasadom.

poczekaç do kolejnego wyÊcigu, tym razem
w niemieckim Oschersieben, gdzie 19 wrzeÊnia,
dok∏adnie w dniu oficjalnych obchodów 90-lecia
Maserati, Andrea Bertonili i Mika Salo stanà
na najwy˝szym stopniu podium.

Mistral, nap´dzany 8-cylindrowym silnikiem 5000 GT, Messico, Ghibli
i Quattroporte. WÊród klientów Maserati sà królowie, magnaci i znamienite osobistoÊci, jak szach Persji, Aga
Khan, Marcello Mastroianni, Alberto
Sordi, Anthony Quinn, Peter Ustinov,
Jean-Paul Belmondo i inni. Maserati
jeêdzi nawet Leonid Bre˝niew.
Rok 1968 to rok dramatycznych wydarzeƒ. W USA nasilajà si´ protesty
przeciwko wojnie w Wietnamie, w zamachach ginà Martin Luther King
i Robert Kennedy, a do Czechos∏owacji wkraczajà radzieckie czo∏gi. Spory
ferment panuje równie˝ w Êwiecie
motoryzacji, a jednym z jego efektów
jest przejÊcie Maserati pod skrzyd∏a
Citroëna. Maria˝ ten umo˝liwia firmie
wypuszczenie na rynek modeli Bora
i Merak – nowych, sportowych samochodów z silnikiem centralnym. Owocem zwiàzku z francuskim potentatem jest tak˝e „SM” z silnikiem Maserati oraz nap´dem na przednie ko∏a i hydrodynamicznym zawieszeniem
Citroëna. Model ten triumfuje w roku 1971 w Rajdzie Maroka, ale nie
robi kariery. Póêniej, na skutek fuzji
Citroëna z Peugeotem oraz kryzysu
paliwowego wywo∏anego wojnà Jom
Kippur, Francuzi wystawiajà w∏oskiego
producenta na sprzeda˝. Jego nabyw-

cami zostajà Gepi – spó∏ka paƒstwowa zajmujàca si´ wspieraniem firm
znajdujàcych si´ w trudnej sytuacji
ekonomicznej – oraz argentyƒski
przedsi´biorca (i swego czasu kierowca rajdowy) Alejandro De Tomaso.
Wkrótce powstaje nowe Quattroporte.
Plan reaktywowania marki z Trójz´bem De Tomaso opiera na idei niewielkiego coupé, sportowego, ale
czteromiejscowego (niemal rodzinnego), o doskona∏ych osiàgach i w miar´ przyst´pnej cenie. Dla obejÊcia
w∏oskich przepisów podatkowych,
szczególnie surowych w przypadku silników o pojemnoÊci ponad 2 l, w nowym modelu montowany jest 6-zaworowy silnik 1996 cm3, zasilany dwoma turbokompresorami. Zadebiutowawszy na rynku w 1981 r., Biturbo
zostaje wyprodukowany w 40 tys. egz.
W 1993 r. firm´ Maserati wykupuje
Fiat. W nast´pnym roku na rynku pojawia si´ kolejne Quattroporte, model
zwiastujàcy obecnà gam´, opracowanà wspólnie z Ferrari i wyposa˝onà
w 8-cylindrowe silniki dwurz´dowe.
Kroniki ostatnich miesi´cy pe∏ne sà
zapisków o licznych sukcesach handlowych oraz fotek Coupé GT, Spydera i powsta∏ej niedawno najnowszej
wersji Quattroporte. Teraz Maserati
z optymizmem patrzy w przysz∏oÊç.
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Po 47 latach od triumfu Fangio w Mistrzostwach
Formu∏y 1 i po 37 latach od zwyci´stwa Pedro
Rodrigueza za kierownicà samochodu
Cooper-Maserati w Grand Prix Po∏udniowej Afryki
(1967), marka spod znaku Trójz´bu znów staje
do mi´dzynarodowych zawodów, bioràc udzia∏
w Mistrzostwach FIA GT. Startujàcy w nich bolid to
wyÊcigowa wersja modelu MC12 (Maserati Corsa
z silnikiem 12-cylindrowym), który ju˝ w swej
dopuszczonej do ruchu drogowego odmianie, osiàga
pr´dkoÊç przekraczajàcà 330 km/godz. 5 wrzeÊnia
na torze w Imola Maserati MC12 plasujà si´
na drugim i trzecim miejscu. Na zwyci´stwo trzeba
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Auta

jak
malowane
Co powoduje, ˝e ocynkowane, szare blachy
nadwozia zmieniajà si´ w pi´knà,
pomalowanà w przyjemne kolory karoseri´?
Na przyk∏adzie Fiata Panda i tyskiej fabryki
przyglàdamy si´, jak funkcjonuje
nowoczesna lakiernia samochodowa.
Tyska Lakiernia jest z ca∏à pewnoÊcià jednà z najnowoczeÊniejszych w Europie. W du˝ej cz´Êci zautomatyzowana i funkcjonujàca w oparciu o system
autocertyfikacji, gwarantuje najwy˝szà jakoÊç wszystkich nak∏adanych
na nadwozie warstw. A jak wyglàda to w rozbiciu na poszczególne etapy?
Zgrzane nadwozie, po umieszczeniu na saniach i zabezpieczeniu elementów
ruchomych, wje˝d˝a do agregatu, w którym na blach´ nak∏adana jest pierwsza krystaliczna, fosforanowa pow∏oka ochronna.
„Proces fosforanowania odbywa si´ wieloetapowo – wyjaÊnia Wojciech Rymer, szef Jednostki Produkcyjnej Lakiernia – nast´puje mycie wysokociÊnieniowe,
odt∏uszczanie, aktywacja, fosforanowanie, pasywacja
i p∏ukanie wodà zdemineralizowanà. Ca∏e nadwozie zanurzane jest w specjalnej wannie, co powoduje na∏o˝enie drugiej (a pierwszej organicznej) warstwy ochronnej
metodà kataforezy – przy wykorzystaniu ró˝nicy potencja∏u mi´dzy nadwoziem, które jest katodà, a anodami
umieszczonymi na brzegach wanny. Pow∏oka kataforetyczna podlega suszeniu w temperaturze 170ºC przez 30 minut. Obie warstwy dajà pe∏ne zabezpieczenie antykorozyjne nadwozia”.
Nast´pnie nadwozie wje˝d˝a na linie uszczelniania, gdzie wszystkie po∏àczenia blach sà zabezpieczane w celu eliminacji infiltracji wody, przedmuchów
powietrza, tam te˝ nak∏adane sà p∏yty wyg∏uszajàce oraz (od spodu) masa
chroniàca podwozie. Przygotowane w ten sposób nadwozie malowane jest
podk∏adem z zewnàtrz i ponownie wje˝d˝a do kolejnej suszarki, gdzie w temperaturze 150ºC przebywa przez pó∏ godziny.

Po odpowiednim przygotowaniu nadwozia sà lakierowane. W Lakierni
funkcjonujà dwie kabiny lakiernicze,
w których odbywa si´ proces malowania nawierzchniowego. Najpierw nak∏adana jest baza pastelowa lub metalizowana, a nast´pnie transparentna. Wn´trza nadwozi lakierowane sà
r´cznie. Proces lakierowania powierzchni zewn´trznych przeprowadzany jest przez szesnaÊcie nowoczesnych robotów stosujàcych natrysk
elektrostatyczny, które w sierpniu tego
roku zakupi∏ Fiat Auto Poland.
Nadwozie jest ponownie suszone
w temperaturze 140º C przez pó∏ godziny, po czym wje˝d˝a na lini´ koƒcówki, gdzie usuwane sà drobne wtràcenia i dokonywane sà ostatnie, drobne zabiegi lakiernicze. Tak przygotowane nadwozie otrzymuje certyfikat
i przesuwa si´ w stron´ Monta˝u.
Ca∏y proces trwa oko∏o szeÊciu godzin.
„Przez ca∏y czas, na wszystkich etapach malowania funkcjonuje system
autocertyfikacji – podkreÊla kierownik
Rymer. – Oznacza to, ˝e ka˝dy pracownik przejmuje odpowiedzialnoÊç
za prac´ wykonanà na swoim stanowisku i jej zgodnà z wymogami jakoÊç
potwierdza w∏asnym podpisem.
Na wybranych nadwoziach S∏u˝ba
Kontroli przeprowadza audyty sprawdzajàce, a jednoczeÊnie nad przebiegiem procesu i jakoÊcià wszystkich

warstw nak∏adanego lakieru czuwa laboratorium chemiczne lakierni”.
Na obszarze Lakierni w systemie trzyzmianowym pracuje obecnie oko∏o 500
osób. ZdolnoÊci produkcyjne tej jednostki wynoszà 1250 polakierowanych
nadwozi na dob´. Poszczególne egzemplarze Fiata Panda opuszczajà fabryk´ w jednym z 11 kolorów (najpopularniejszy jest „srebrny” metalizowany i pastelowe „wanilia” oraz czerwony).
Grzegorz
Tomkiewicz,
technik zespo∏u,
instruktor TPM
na Lakierni.
„Jednym z najciekawszych rozwiàzaƒ, które funkcjonujà obecnie na terenie Lakierni, jest

system okreÊlany jako TPM. Jego
wdra˝anie
rozpocz´liÊmy
ju˝ w 1996 roku.
G∏ównà ideà tej
metodologii
jest zajmowanie
si´ przez ka˝dego z pracowników od poczàtku
do koƒca wszystkimi procesami,
ja kie zachodzà
na danym stanowisku pracy, a
nast´pnie sugerowa nie ta kich
rozwiàzaƒ, które
mog∏yby poprawiç z jednej strony efektywnoÊç
pracy, a w d∏ugofalowym efekcie
zmniejszaç koszty. Takie rozwiàza nie pozwala
na coraz lepszà
organizacj´ niemal w ka˝dym punkcie linii produkcyjnej – a przecie˝
nikt tak dobrze nie zna poszczególnych stanowisk pracy, jak ludzie,
któ rzy przez wie le lat sp´ dza jà
na nich osiem godzin dziennie. Takim bardzo obrazowym przyk∏adem
mogà byç zmiany, których dokonaliÊmy ju˝ jakiÊ czas temu - wczeÊniej
malowaliÊmy na jeden kolor maksymalnie trzy nadwozia pod rzàd,
obecnie nawet do pi´tnastu. Dzi´ki temu uda∏o nam si´ dokonaç
bar dzo zna czà cych oszcz´d no Êci
zu˝ywanego rozpuszczalnika, którym p∏u kaç na le ˝y au to mat
przy ka˝dorazowej zmianie koloru.
Posz∏y za tym z jednej strony korzyÊci finansowe, z drugiej – w du˝ym
stopniu odczu∏o to na pewno pozytywnie Êrodowisko naturalne”.

Krzysztof
Kumurowski,
pracownik
linii.
„TPM to bardzo dobry projekt.
Sami
ch´tnie dà˝ymy do tego,
by w oparciu o codziennà prac´ znajdowaç rozwiàzania sprzyjajàce poprawianiu tego, co jeszcze da si´ poprawiç. Przyk∏adem mogà byç wymyÊlone
przez nas specjalne szafki na klapki
od wlewów paliwa – wczeÊniej wszystkie le˝a∏y na szafce, pracownik, by znaleêç odpowiednià barw´ musia∏ przebieraç wÊród innych. Teraz wszystko
jest posortowane i u∏o˝one w konkretnych przedzia∏ach. Prócz tego – wymyÊliliÊmy dla siebie specjalne stojaki
od polerowania klapek – wczeÊniej czynnoÊci te wykonywane by∏y w r´kach”.
Wies∏aw
Âcieszka,
pracownik
linii.
„Niedawno
wpadliÊmy
na
pomys∏
ustawienia
obok linii stojaków do wieszania szlifierki – sà odtàd ∏atwo dost´pne, nie tak jak wczeÊniej, kiedy
odk∏adaliÊmy je po prostu na ziemi´.
Podobnie jest z pojemnikami na elementy, wieszakami na narz´dzia itp.
Naszym najnowszym rozwiàzaniem
jest zamocowanie specjalnych ramion
na w´˝e, którymi nast´puje odciàganie powietrza ze szlifierek. Dotàd w´˝e
by∏y pod∏àczone do zespo∏ów przygotowania powietrza znajdujàcych si´
przy Êcianach kabiny. Obecnie zwisajà
z ramion obrotowych, nie majà mo˝liwoÊci dostania si´ pod sanie. Praca operatora sta∏a si´ wygodniejsza, zmniejszy∏o si´ zagro˝enie wypadkowe”.
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Tyska
Lakiernia
jest z ca∏à
pewnoÊcià
jednà
z najnowoczeÊniejszych
w Europie.
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Zwieƒczenie

trudnego
etapu

Fabryka pracuje pe∏nà parà. Zje˝d˝ajàcy
z taÊmy produkcyjnej pó∏milionowy
egzemplarz silnika 1.3 SDE by∏ jednym
z wielu, ale mimo to – wyjàtkowym.
Wszystkie parametry techniczne ma takie same, jak jego poprzednicy – owa wyjàtkowoÊç dotyczy wi´c czego innego, opiera si´ na ÊwiadomoÊci za∏ogi i kierownictwa firmy, ˝e oto kolejny krok w rozwoju fabryki zosta∏ uczyniony. 500-tysi´czny small diesel wyprodukowany w zak∏adzie
Fiat-GM Powertrain Polska w Bielsku-Bia∏ej zjecha∏ z taÊmy 19 listopada 2004 roku. Poniewa˝ ka˝dy z silników produkowanych w bielskiej fabryce jest przypisany do konkretnego odbiorcy, od poczàtku wiadomo by∏o, i˝
egzemplarz ten trafi pod mask´ Fiata Punto.
UroczystoÊç zorganizowana z tej okazji by∏a skromna, by nie komplikowaç funkcjonowania fabryki i nie powodowaç przestojów. W∏adze spó∏ki
spotka∏y si´ z pracownikami w oddanym niedawno do u˝ytku Centrum
Informacji Business Plan Development, by podzi´kowaç za dotychczasowà prac´, za zaanga˝owanie i sukces firmy, ale równie˝ by podzieliç
si´ planami na przysz∏oÊç. A tak˝e, by przy silniku o wyjàtkowym numerze, zrobiç sobie pamiàtkowe zdj´cie.
Produkcja nowoczesnego silnika diesla rozpocz´∏a si´ prawie dwadzieÊcia
miesi´cy temu – 26.03.2003. Jak podkreÊla dyrektor generalny spó∏ki Tadeusz Âwierczek, jednostka nap´dowa z numerem 500.000 jest zwieƒczeniem pewnego etapu, ale z ca∏à pewnoÊcià niczego nie koƒczy.
„Wiele jest jeszcze do zrobienia – mówi dyrektor Âwierczek. – To prawda, ˝e
w ciàgu stosunkowo krótkiego czasu zrobiliÊmy kilka znaczàcych kroków naprzód. Nasz zak∏ad wszed∏ w er´ nowoczesnych technologii, w pe∏ni opartych
na najnowszych systemach informatycznych, a tak˝e przejà∏ i zaadaptowa∏
na swoje potrzeby, najlepsze praktyki z wszystkich fabryk Fiat-GM Powertrain”.

Z pewnoÊcià mo˝na powiedzieç, ˝e
europejski boom na silniki Diesla mia∏
poÊredni wp∏yw na wielkoÊci produkcyjne. Oznacza∏o to koniecznoÊç
znacznego zwi´kszenia produkcji. Dyrektor Âwierczek przyznaje, ˝e wydawa∏o si´ to niemo˝liwe, by w tak krótkim czasie mo˝na by∏o si´ wystarczajàco przygotowaç na zmiany, jakie zasz∏y na rynku, ale ca∏a za∏oga spisa∏a
si´ znakomicie i po przeszkoleniu zdolna by∏a sprostaç wymaganiom.
„Warto te˝ dodaç, ˝e dzi´ki temu
znacznie wzros∏o zatrudnienie – podkreÊla Tadeusz Âwierczek. – Przyj´liÊmy do pracy ponad 400 nowych ludzi, wielu nowych pracowników pojawi∏o si´ tak˝e u naszych dostawców”.
Obecnie przed Fiat-GM Powertrain
Polska w∏adze spó∏ki stawiajà dwa

Fiat GM Powertrain
Polska w skrócie:

g∏ówne cele: ciàg∏à popraw´ jakoÊci
i znaczàce obni˝enie kosztów produkcji silnika. Zdaniem dyrekcji, mimo i˝
w tym zakresie uda∏o si´ ju˝ wiele
osiàgnàç, wcià˝ jeszcze mo˝na uzyskaç du˝à popraw´ – Êwiadczà o tym
wyniki kilkudziesi´ciu przedsi´wzi´ç,

które realizowane sà na wszystkich
etapach procesu produkcyjnego
i przez pracowników wszystkich szczebli.
„Âwiat wcià˝ mknie do przodu – dodaje Tadeusz Âwierczek. – ˚eby dotrzymaç mu kroku, my równie˝ nieustannie musimy si´ rozwijaç”.

Nowoczesny small-diesel
Silnik Turbo Diesel 1.3 SDE to nowa, 16-zaworowa, o zredukowanych
wymiarach jednostka nap´dowa, zapewniajàca cichà i przyjemnà
prac´ oraz niski poziom drgaƒ, jak równie˝ odznaczajàca si´
doskona∏ymi parametrami technicznymi i zaawansowanym
systemem wtrysku paliwa Multijet. Zastosowane w silniku
wyszukane technologie majà wp∏yw na obni˝enie poziomu zu˝ycia
paliwa i uzyskanie dobrych osiàgów z równoczesnym
poszanowaniem Êrodowiska naturalnego (silnik ju˝ teraz spe∏nia
wymagania emisji spalin EURO 4, które jeszcze nie obowiàzujà).

Spó∏ka powsta∏a 1 grudnia
2000 roku, w wyniku Sojuszu
Przemys∏owego Fiata i General
Motors na terenie Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Bielsku-Bia∏ej i jest cz´Êcià
(jeden z siedemnastu zak∏adów)
FIAT-GM Powertrain – zajmujàcej
si´ w Europie i Ameryce
Po∏udniowej projektowaniem oraz
produkcjà zespo∏ów nap´dowych
do samochodów.
Inwestycja zwiàzana
z uruchomieniem produkcji
silnika 1.3 SDE w Bielsku-Bia∏ej
poch∏on´∏a blisko 370 milionów
euro. Zak∏ad zatrudnia obecnie
blisko 1300 osób. Spó∏ka
korzysta z us∏ug 105 dostawców
krajowych i zagranicznych,
z czego 24 – to dostawcy
z Polski. Nowy silnik, w g∏ównej
mierze wysy∏any na eksport,
jest montowany w samochodach
produkowanych przez Fiata
i General Motors (trafia
pod mask´ takich marek,
jak Fiat, Opel, Lancia, Suzuki).
Zak∏ad od grudnia ubieg∏ego
roku funkcjonuje w systemie
trzyzmianowym. Obecnie
z taÊmy schodzi blisko 2 tys.
silników na dob´.

Tomasz Libich
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Partnerstwo
i sukces

Pi´çdziesiàty samochód dostarczony firmie
Tematrans przez Iveco Poland uÊwietni∏
uroczystoÊç zorganizowanà z okazji rocznej
wspó∏pracy obu firm.

Przedstawiciele spó∏ek Grupy Fiat, kooperanci i partnerzy biznesowi,
duchowni, samorzàdowcy i dziennikarze – w sumie kilkaset osób goÊci∏o
w siedzibie spó∏ki Tematrans Poland w Sosnowcu na spotkaniu zorganizowanym wspólnie z Iveco Poland.
A okazja by∏a nie byle jaka – przed wielkà halà magazynowà dumnie stan´∏y
ostatnie nabytki spó∏ki transportowej – samochody ci´˝arowe Iveco Stralis,
których liczba si´gn´∏a w taborze pi´çdziesi´ciu. Dostaw nowych pojazdów dla
Tematrans Poland firma Iveco Poland dokonywa∏a niemal regularnie
– po pi´ç, dziesi´ç sztuk co dwa miesiàce. Spotkanie, w którym udzia∏ wzi´li
m.in. Antonio Orlando, dyrektor generalny Iveco Poland oraz Dino Grasso, szef
Tematrans Poland, sta∏o si´ okazjà do prezentacji osiàgni´ç obu firm w budowaniu partnerskich stosunków i wspó∏pracy w dziedzinie transportu i logistyki.
Jakie sà zalety u˝ytkowanych przez Tematrans samochodów Iveco Stralis?
Przedstawiciele w∏adz firmy transportowej nie majà wàtpliwoÊci.
„Bardzo dobrym rozwiàzaniem jest podpisanie pi´cioletnich kontraktów serwisowo-naprawczych w zakresie obs∏ugi zakupionych przez nas pojazdów
– mówi Dino Grasso. – Oznacza to, ˝e p∏acimy co miesiàc okreÊlonà kwot´,
jako swoiste zabezpieczenie przed wszystkimi koniecznymi operacjami serwisowymi oraz ewentualnymi awariami – jak równie˝ przed tymi, których nie
sposób przewidzieç. To z jednej strony pozwala nam uniknàç kosztów zwiàzanych z koniecznoÊcià budowy w∏asnego zaplecza serwisowego, z drugiej
– spaç spokojnie w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych”.
Ale to nie wszystko. Odpowiedê na pytanie, dlaczego Iveco Stralis nie ma
w swoim segmencie konkurencji, dajà u˝ytkownikom same pojazdy. Za siebie
mówi bowiem przede wszystkim spalanie (29 l/100 km) oraz przebieg na fabrycznym zbiorniku bez tankowania do 4000 km (1200 l). Prócz tego liczy si´

niewàtpliwie dostosowanie do transportu materia∏ów niebezpiecznych oraz
mo˝liwoÊç sta∏ego kontrolowania pojazdu i monitorowania pracy silnika
za pomocà systemów GPRS i GPS.
„Du˝e znaczenie ma równie˝ fakt, ˝e
samochody Iveco sà dziÊ w czo∏ówce
europejskiej w zakresie ekologii
i ochrony Êrodowiska – mówi Mariusz
Spyra, dyrektor generalny Tematrans
Poland. – Spe∏niajà bowiem nie tylko
aktualne normy ekologiczne Euro 3,
ale sà gotowe tak˝e do Euro 4 i Euro 5.
Te ostatnie co prawda jeszcze nie obowiàzujà, ale owa gotowoÊç do ich przestrzegania pozwala w kilku krajach korzystaç z ulg podatkowych, a co za tym
idzie – obni˝aç koszty transportu”. Iveco Stralis sprawdza si´ doskonale.
„Samochody wyposa˝one sà w komputer pok∏adowy, który umo˝liwia pe∏-

Wspó∏praca
partnerów
Tematrans Poland powsta∏a
w listopadzie 2001 roku, zajmuje
si´ transportem mi´dzynarodowym
i krajowym, a tak˝e spedycjà
w zakresie 1,5t – 3,5t – 25t oraz
pozagabarytowà spedycjà
∏adunków drobnicowych, zbiórkà
materia∏ów, dystrybucjà
i magazynowaniem. Pod koniec
2003 roku, kiedy rozpocz´∏a
Êwiadczenie us∏ug transportowych
za pomocà w∏asnego taboru,
firma zakupi∏a od Iveco Poland
pi´ç pierwszych ci´˝arówek
Stralis – od tego momentu flota
samochodowa sukcesywnie
zwi´ksza∏a si´, by z koƒcem tego
roku osiàgnàç liczb´
pi´çdziesi´ciu sztuk. Ze wzgl´du
na sta∏y rozwój Tematrans Poland
zak∏ada rozbudow´ taboru
do 100 jednostek w po∏owie
przysz∏ego roku.

nà analiz´ przebiegu trasy z wyszczególnieniem wszystkich parametrów, takich jak: droga, spalanie, praca silnika,
miejsce i iloÊç tankowaƒ oraz czas pracy i czas jazdy” – potwierdza W∏odzimierz Jamski, szef sprzeda˝y Iveco Poland. Powy˝sze parametry sprawdzane
sà przez wspomniany ju˝ wczeÊniej
Od lewej: Franco Fenoglio
– wiceprezes zarzàdu Iveco
SpA, Carlo Bonzano – prezes
Tematrans SpA, Natale Antonio
Rigano – dyrektor ds.
sprzeda˝y i marketingu Iveco
SpA na Europ´ Wschodnià,
W∏odzimierz Jamski – szef
Business Unit „Samochody
ci´˝arowe” Iveco Poland
i Antonio Orlando – dyr.
zarzàdzajàcy Iveco Poland

GPRS system Auto Guard, który jednoczeÊnie zapewnia mo˝liwoÊç monitorowania pojazdu oraz natychmiastowà
reakcj´ w przypadku np. kradzie˝y.
„Wspó∏praca z Tematrans Poland stanowi dla nas powód do prawdziwej satysfakcji – mówi Natale Rigano, szef Iveco
na Europ´ Ârodkowà i Wschodnià. – To

firma, która korzystajàc z naszych samochodów wcià˝ si´ rozwija i ma du˝e
szanse nie tylko na polskim, ale i wspólnym, europejskim rynku. Z tych samych
powodów Iveco darzy Polsk´ du˝ym zainteresowaniem, bowiem jej umiejscowienie w centralnym punkcie Europy
daje ogromne mo˝liwoÊci rozwoju”.

Tomasz Libich
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CNH
zdobywa
szczyty
Pi´ciolecie istnienia celebruje spó∏ka
Case New Holland. Pozycja koncernu
na rynkach mi´dzynarodowych umacnia
si´, a ambicje rosnà.
CNH to marka oznaczajàca lidera w bran˝y producentów maszyn rolniczych i budowlanych. Z firmà zwiàzanych jest ponad 12000 dealerów
w 160 krajach. Firma ∏àczy wiedz´ i doÊwiadczenie marek Case i New Holland, opierajàc si´ przede wszystkim na silnej mi´dzynarodowej handlowej,
przemys∏owej i finansowej organizacji.
Swojà dzia∏alnoÊç rozpocz´∏a pi´ç lat temu – jubileusz Êwi´towany by∏ 15 listopada tego roku we wszystkich zak∏adach CNH na ca∏ym Êwiecie.
W strukturze tej znajduje si´ tak˝e spó∏ka CNH Polska. Równie˝ i jej pracownicy przy∏àczyli si´ do Êwi´towania jubileuszu pi´ciolecia istnienia marki
CNH, mimo i˝ poczàtki historii p∏ockiej fabryki datowane sà znacznie wczeÊniej. Firma przybra∏a Êwiàteczny wyglàd – na szczycie budynku biurowca
zawis∏ megaboard (o wymiarach 13 x 10 metrów) z wizerunkiem kombajnów przy pracy oraz logo jubileuszu. Na hali produkcyjnej co krok zobaczyç
by∏o mo˝na mi´dzy innymi plakaty ze zdj´ciami z zak∏adu i innych fabryk
koncernu, a tak˝e zdj´cia wyrobów.
Zbigniew Pokorski (dyrektor ds. Operacji Przemys∏owych) spotka∏ si´ i rozmawia∏ z pracownikami na temat pi´ciu lat koncernu, w tym czasie prezentowany by∏ równie˝ film o dzia∏alnoÊci CNH Global oraz sfilmowane przemówienie Paolo Monferino, prezesa zarzàdu i dyrektora wykonawczego CNH Global. Wszyscy pracownicy otrzymali pamiàtkowe breloczki, a z okazji jubileuszu
og∏oszony zosta∏ specjalny konkurs fotograficzny.

O poczàtkach firmy, jej aktualnej pozycji i planach na przysz∏oÊç mówi Paolo
Monferino, prezesem zarzàdu i dyrektor wykonawczy CNH Global.
Jakiego rodzaju firm´ oznacza Case
New Holland bardzo wyraênie widaç
w filmie reklamowym na temat CNH,
który prezentowaliÊmy podczas uroczystoÊci jubileuszowych – kiedy ojciec
mówi do syna: „CNH to wiele pomys∏ów i wiele umiej´tnoÊci, wiele zasobów i wielu ludzi, którzy ˝yjà i pracujà
dla jednego celu – by tworzyç maszyny,
które budujà i uprawiajà ziemi´ na ca∏ym Êwiecie. Mo˝emy byç dumni ze
ÊwiadomoÊci, ˝e tworzymy fundamenty podtrzymujàce i rozwijajàce Êwiat
wokó∏ nas. Praca, którà wykonujemy
coÊ znaczy.” Ale byç mo˝e najbardziej
unikalnym aspektem CNH – tym, co
czyni nas naprawd´ ró˝nymi od kogo-

Paolo Monferino - prezes
zarzàdu i dyrektor wykonawczy
CNH Global:
„Stoimy mocno na nogach
i mamy o wiele lepsze warunki, by
skupiç si´ na trudnych zadaniach,
które wynikajà z naszego rozwoju”.

kolwiek innego w tej bran˝y – jest nasza globalna obecnoÊç, a zarazem ró˝norodnoÊç wÊród naszych fabryk.
Z ca∏à pewnoÊcià jubileusz pi´ciolecia
firmy to dla nas chwila donios∏a. To
w∏aÊnie w tym czasie, w 1999 roku,
marka handlowa CNH po raz pierwszy
pojawi∏a si´ na nowojorskiej gie∏dzie,
znaczàc tym samym narodziny nowej
firmy. I to w∏aÊnie w tym dniu rozpocz´liÊmy realizacj´ wielkiego zadania,
jakim by∏a budowa nowej firmy.
To, co uda∏o nam si´ do dzisiaj osiàgnàç to zas∏uga bez wyjàtku wszystkich
ludzi pracujàcych na rzecz CNH. Dlatego prosz´ mi pozwoliç wyraziç swoje
osobiste i g∏´bokie podzi´kowania dla
wszystkich pracowników za to, co zrobili dotàd, by zbudowaç silny kapita∏
dla naszej firmy. To z ich pomocà, dzi´ki ich umiej´tnoÊciom i determinacji,

a tak˝e ci´˝kiej pracy, CNH dotar∏
do punktu, w jakim znajduje si´ dzisiaj.
Na poczàtku drogi mieliÊmy do czynienia z dwoma firmami - odmiennymi,
o ró˝nych korzeniach kulturowych
i ró˝nych stylach zarzàdzania, z ró˝nà
strukturà, procesami i systemami.
MusieliÊmy wi´c znaleêç drog´, by po∏àczyç wszystkie te ró˝norodne elementy w jednà spójnà ca∏oÊç. A jednoczeÊnie, ze wzgl´du na sytuacj´
w jakiej si´ znajdowaliÊmy, dokonaç
znaczàcej redukcji kosztów. Oznacza∏o
to koniecznoÊç si´gni´cia do naszych
wieloletnich, przemys∏owych doÊwiadczeƒ, ustanowienia gamy naszych
produktów i zdecydowania w jaki sposób z powodzeniem realizowaç naszà
strategi´ multibran˝owà.
Podsumowujàc w kilku s∏owach,
od 1999 roku niemal zupe∏nie wyrów-
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Na zdj´ciu z lewej: hala
produkcyjna zak∏adu CNH Polska
w P∏ocku.
U góry: megaboard na budynku
p∏ockiej spó∏ki z okazji
pi´ciolecia dzia∏alnoÊci CNH
Global.
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naliÊmy poziom produkcji, stosowanej
technologii i procesów zwiàzanych
z obs∏ugà posprzeda˝nà w naszych zak∏adach na ca∏ym Êwiecie. Ca∏kowicie
zaimplementowaliÊmy naszà strategi´
i zakoƒczyliÊmy najwi´kszy wspólny
program renowacji produktów, jaki
kiedykolwiek widzia∏a ta bran˝a. Mnóstwo nagród, które zdobyliÊmy (dotàd
ponad 80), to wyraêny dowód naszych
umiej´tnoÊci i kompetencji.
Rozpocz´liÊmy szósty rok w lepszym
kszta∏cie, ni˝ kiedykolwiek. Nasza pozycja finansowa jest du˝o mocniejsza,
nasza stabilnoÊç – wyraênie wzmocniona. Dzi´ki pomocy Fiata, ca∏kowicie
odwróciliÊmy nasze wskaêniki zad∏u˝enia – z 75% do 24%, a to jeden z najlepszych wskaêników w naszej bran˝y.
Stoimy na twardych nogach i mamy
o wiele lepsze warunki, by skupiç si´
na trudnych zadaniach, które wynikajà z naszego rozwoju.
Naszym priorytetowym zadaniem jest
obni˝enie kosztów niektórych niedawno uruchomionych nowych produktów. W przypadku innych musimy podnieÊç jakoÊç i niezawodnoÊç, byÊmy
byli najlepsi w swojej klasie. Powoli zaczynamy osiàgaç zyski, choç jeszcze
nie na poziomie, którego oczekujemy.
˚àdamy od siebie doskona∏oÊci operacyjnej i najlepszej efektywnoÊci finansowej.

CNH Racine - Wisconsin - USA

Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e dla CNH to wyzwanie ogromne. Kolejna góra,
na którà musimy si´ wspiàç. Ale – jednoczeÊnie – jesteÊmy przecie˝ ju˝ ca∏kiem dobrzy we wspinaniu si´ na góry.
Dlatego t´ równie˝ zdob´dziemy. Potrzebujemy jeszcze tylko jednego...
kontynuacji wspólnej pracy i dalszego
wk∏adu si∏ wszystkich pracowników.
Mamy za sobà pi´ç lat, które pozwoli∏y na zebranie doÊwiadczeƒ umo˝liwiajàcych nam teraz planowanie – co
zrobiç, by jeszcze bardziej wzmocniç t´
nowà firm´, którà w∏aÊnie zbudowaliÊmy. Za tymi doÊwiadczeniami powinniÊmy podà˝aç.
To, co robimy, skàd pochodzimy i kim
jesteÊmy w ka˝dym punkcie naszego
globu to cz´Êç naszej to˝samoÊci
– to˝samoÊci CNH. I nie powinniÊmy
traciç jej z oczu, kiedy b´dziemy szli
naprzód. To prawda, ˝e wszyscy mamy
ró˝ne tradycje kulturowe i ró˝ne punkty widzenia. Ale – po pi´ciu latach
ci´˝kiej pracy – jesteÊmy jednà firmà.
Jest to naprawd´ powód do wielkiej
dumy wszystkich – od managementu
po pracowników fizycznych. I nie mam
wàtpliwoÊci – jeÊli wszyscy, ka˝dego
dnia b´dziemy t´ dum´ z sobà przynosiç do pracy – osiàgniemy wielki sukces i zdo∏amy sprostaç ka˝demu zadaniu, jakie przed nami stanie w bli˝szej i dalszej przysz∏oÊci.

Fabryka w St. Valentin (Austria)

Pi´ç
Êwieczek
na torcie dla
CNH Global
W ramach koncernu CNH
Global istniejà fabryki, spó∏ki
joint-venture oraz centra
badawczo-rozwojowe
usytuowane na pi´ciu
kontynentach, obs∏ugiwane
przez dealerów w 160 krajach
Êwiata. Zak∏ady z logo CNH
produkujà maszyny rolnicze
i budowlane w Austrii, Belgii,
Francji, Niemczech, W∏oszech,
Polsce, Wielkiej Brytanii,
Turcji, Chinach, Indiach,
Pakistanie, Uzbekistanie,
Brazylii, Meksyku, Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie
i Australii. Jubileusz
pi´ciolecia firmy Êwi´towali
jej pracownicy na ca∏ym
Êwiecie.
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Zakoƒczy∏y si´ tegoroczne zmagania
na torach wyÊcigowych. Pomimo ostrej
konkurencji i zmiennego szcz´Êcia, zespo∏y
oraz samochody Fiata i Alfa Romeo mogà
uznaç ten sezon za udany.
Dla zespo∏u rajdowego Fiata, startujàcego w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski za kierownicà ˝ó∏tego Fiata Punto 1600, sezon
ten nie nale˝a∏ do ∏atwych. Ale chocia˝ Sebastiana Frycza i Macieja Wodniaka trapi∏y ró˝ne przygody, pokazali jednak mistrzowskie doÊwiadczenie,
zdobywajàc drugie miejsce w klasyfikacji Super 1600. Sezon 2004 rozpoczà∏ si´ w maju od Rajdu Elmot. Zespó∏ Fiat Selenia Rally Team skoƒczy∏ te
zmagania zajmujàc drugà pozycj´ w swojej kategorii. Kolejnym dobrym wynikiem za∏oga Fiata cieszy∏a si´ w Rajdzie Polskim. I to mimo przeÊladujàcego jà pecha. Rozp´dzona rajdówka Fiata najecha∏a bowiem na kamieƒ,
a uderzenie uszkodzi∏o p∏yt´ i karter silnika. Frycz i Wodniak zdo∏ali dojechaç
do mety odcinka, a w∏oskiej firmie Procar, która przygotowuje Fiata Punto
Super 1600 do rajdów, uda∏o si´ szybko usunàç awari´. Team Fiata wywalczy∏
drugie miejsce w kategorii Super 1600 i dziesiàte w klasyfikacji generalnej.
W Rajdzie Kormoran za∏oga Fiata zacz´∏a odzyskiwaç energi´. Zespó∏ skoƒczy∏ rajd na trzecim miejscu w klasyfikacji Super 1600. Pech przeÊladujàcy
zespó∏ da∏ o sobie znaç ponownie w Rajdzie Nikon. Punto zacz´∏o mieç bowiem k∏opoty ze wspomaganiem uk∏adu kierowniczego. „Od rana rywalizowaliÊmy bez wspomagania, co na kr´tych i wàskich drogach jest praktycznie niemo˝liwe – mówi∏ Frycz. – UznaliÊmy, ˝e powinniÊmy wycofaç si´ z rajdu”. Straty uda∏o si´ odrobiç w Rajdzie Rzeszowskim. Po poczàtkowych problemach zwiàzanych ze zmiennà pogodà, w drugim etapie Frycz zaczà∏ przyspieszaç i w efekcie zespó∏ awansowa∏ na trzecie miejsce w klasyfikacji Super 1600. Jednak prawdziwà klas´ mistrzowskà ekipa Fiata pokaza∏a

w koƒczàcym sezon Rajdzie Warszawskim. Ju˝ po pierwszym etapie zespó∏
zyska∏ bezpiecznà przewag´ nad konkurentami z klasyfikacji Super 1600.
˚ó∏ty Fiat Punto Super 1600 spisywa∏
si´ doskonale tak˝e podczas drugiego
etapu, a rajdowa za∏oga Fiata osiàgn´∏a met´ na pierwszym miejscu
w swojej klasie (i dziewiàtym w klasyfikacji generalnej). Frycz z Wodniakiem pokonali drugà w kolejnoÊci za∏og´ o ponad 50 sekund! Punkty zdobyte na mazowieckich szutrach wystarczy∏y do wywalczenia przez Frycza
i Wodniaka tytu∏u wicemistrzowskiego
w krajowej klasyfikacji Super 1600.
Zespó∏ fabryczny „Fiat Selenia Rally
Team”, oprócz drugiego miejsca
w klasyfikacji Super 1600, koƒczy sezon tak˝e na drugim miejscu w rywalizacji zespo∏ów producenckich.
Frycz i Wodniak b´dà równie˝ w przysz∏ym roku reprezentowali Fiata

Barbórka
pe∏na
niespodzianek

w RSMP. Decyzj´ takà Fiat Auto Poland podjà∏ bioràc pod uwag´ drugie
miejsce zespo∏u w klasyfikacji Super 1600 oraz wyniki testów przeprowadzonych we W∏oszech.

Czekajàc
na z∏oto
Po czterech latach zwyci´stw w kategorii kierowców w Mistrzostwach Europy Klasy Turystycznej (trzy tytu∏y Fabrizio Giovanardiego i jeden Gabriele Tarquiniego) Alfa Romeo w sezonie
2004 ustàpi∏a miejsca rywalom.
O przegranej przesàdzi∏ ostatni wyÊcig,
odbywajàcy si´ na egzotycznym torze
w Dubaju, w Emiratach Arabskich. Tarquini wygra∏ wprawdzie obydwa biegi,
jednak ostatni tytu∏ europejskiego mistrza kierowców – ostatni, poniewa˝
od przysz∏ego roku najprawdopodobniej rozgrywane b´dà ju˝ tylko mistrzo-

stwa Êwiata – przypad∏ w udziale kierowcy BMW, Anglikowi Andiemu
Priaulx. O zaciek∏ej walce w mistrzostwach Êwiadczy ostateczna klasyfikacja – dwaj pierwsi zawodnicy zdobyli tyle samo punktów (Priaulx wygra∏ zatem
dzi´ki zajmowanym pozycjom), zaÊ
trzeciemu zabrak∏o do nich jedynie 5.
W 2004 roku Gabriele Tarquini wygra∏
w mistrzostwach najwi´cej wyÊcigów.
Jego Alfa Romeo 156 szeÊciokrotnie
przekracza∏a jako pierwsza lini´ mety.
Poza nim zwyci´stwa na swoim koncie
odnotowywali Giovanardi oraz Anglik
James Thompson, który czterokrotnie
startowa∏ w reprezentacji Autodelta.
Bogate jest tak˝e wywalczone przez
kierowców pole position. Na 10 wyÊcigów Alfa Romeo pi´ciokrotnie rusza∏a
z pierwszej pozycji startowej.
Pomimo tych sukcesów ostateczne
zwyci´stwo i tytu∏ mistrza w kategorii
kierowców nie przypad∏ w udziale ze-

Sebastiana Frycza i Macieja
Wodniaka mogliÊmy obejrzeç
jeszcze w rajdzie „Barbórka”
(4.12). Towarzyszyli im specjalni
goÊcie z W∏och: Paolo Andreucci
i Anna Andreussi, jadàcy tak˝e
Fiatem Punto Super 1600.
Rajd Barbórka nie jest zaliczany
do ˝adnej klasyfikacji a mimo to
cieszy si´ zainteresowaniem.
W tym roku do walki stan´∏o
blisko 70 aut! Warszawskie
odcinki sà krótkie, ale
skomplikowane. Przekonali si´
o tym kierowcy Punto. Ju˝
na pierwszym oesie Paolo
Andreucci wywalczy∏ siódmy,
a Sebastian Frycz ósmy czas
odcinka, wyprzedzajàc nawet
Ho∏owczyca. Frycz objà∏ równie˝
pozycj´ lidera w klasyfikacji
polskich kierowców Super 1600.
Kolejny odcinek skoƒczy∏ na 11.
pozycji i ponownie by∏ pierwszy
w Super 1600. Mniej szcz´Êcia
mia∏ Andreucci, który wypad∏
z trasy i zjecha∏ z oesu. Na trzecim
odcinku pech dopad∏ Frycza,
który z∏apa∏ kapcia i niemal ca∏y
odcinek musia∏ przejechaç bez
powietrza w prawej oponie
– cz´Êç straty odrobi∏ na czwartym
oesie. W Rajdzie Barbórka
najwa˝niejszy jest odcinek
„Karowa”, w którym czasy
klasyfikowane sà w ramach tzw.
Kryterium Asów. Andreucci
uzyska∏ tam najkrótszy czas,
wyprzedzajàc o 0,2 s Tomasza
Czopika. Frycz skoƒczy∏ zaledwie
dwie sekundy po Andreuccim, co
da∏o mu siódme miejsce
w „Kryterium” (20. w klasyfikacji
koƒcowej). To dowodzi, ˝e
w „Barbórce” walczy si´ do koƒca.

spo∏owi Alfy. Autodelta Squadra Corse
z wynikiem 220 punktów musia∏a si´
zadowoliç jedynie zwyci´stwem w kategorii marek, przed niemieckim zespo∏em BMW, który zebra∏ ich 205.
Przypomnijmy w skrócie tegoroczny
sezon. Dla teamu Autodelta rozpoczà∏
si´ on od zwyci´stwa Tarquiniego
w otwierajàcym ME wyÊcigu w Monzy,
powtórzonego nast´pnie w Hiszpanii,
podczas drugiego wyÊcigu sezonu
na torze w Walencji. Tarquini zdoby∏
pierwsze miejsce tak˝e w dwóch wyÊcigach w Imoli, na krótko przed podwójnym zwyci´stwem w Emiratach.
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European Alfa Challange
to wyÊcig, w którym udzia∏
biorà tylko Alfy 147 GTA
Cup. Rozgrywany jest w 6
etapach na 6 najbardziej
presti˝owych torach
w Europie. Edycja 2004
roku by∏a bardzo
widowiskowa. Na starcie
stawi∏o si´ wielu
kierowców z W∏och,
Holandii, Hiszpanii,
Finlandii, Irlandii, Czech,

Inauguracji toru w Dubaju dokona∏
ostatni w tym sezonie wyÊcig Mistrzostw Europy Klasy Turystycznej.
Rozpoznanie toru ograniczone zosta∏o
poprzedniego dnia do rozgrzewki.
Tymczasem piasek przyniesiony na tor
wraz z wiatrem, znacznie utrudnia∏ jazd´. Tarquini nie pope∏ni∏ b∏´du i zamknà∏ sezon dwoma zwyci´stwami.
KonkurencyjnoÊç Alfy 156 nie zosta∏a
jednak podwa˝ona, co daje nadziej´
na sukces w przysz∏ym sezonie,
podczas walki o tytu∏ Mistrza Âwiata.
Pierwsze zawody mistrzostw rozpocznà si´ 10 kwietnia 2005 w Monzy.

Polski i Portugalii.
Ostatni wyÊcig sezonu
odby∏ si´ w Imola, 4 i 5
wrzeÊnia. Jego zwyci´zcà
zosta∏ W∏och Simone
Iacone, który wygra∏ równie˝
w kategorii poni˝ej 25 lat.
Tu˝ za nim w klasyfikacji
generalnej znalaz∏ si´
Maurizio Campani.
W sezonie 2004 po raz
pierwszy wystartowali
Polacy. RAM Racing Team
stanowili Robert Kisiel,
Andrea Mancin (syn
W∏ocha, mieszkajàcy

Nazywaç si´ b´dà World Touring Car
Championship i – wed∏ug ekspertów
– b´dzie to goràcy sezon.
Na starcie stanie 6 zespo∏ów (w tym
nowe marki, jak Chrysler i Ford oraz
nowy team Peugeota), reprezentujàcych 6 producentów z Alfà Romeo
na czele. Utrzymywanie si´ wcià˝
na pierwszym miejscu jest niezwykle
trudne, ale istniejà wszelkie dane ku
temu, by w 2005 roku ponownie si´gnàç po z∏oto. Pojazdy reprezentujà
niezwykle wysoki standard techniczny,
a kierowcy sà zahartowani w boju i bogatsi o kolejny rok doÊwiadczeƒ.

w Polsce) oraz Maciej
Staƒco, startujàcy tylko
w niektórych wyÊcigach.
Polscy zawodnicy po
zakoƒczeniu wyÊcigu
(Kisiel na 15 miejscu
a Mancin na 24) przyznali,
˝e nie spodziewali si´ a˝
tak trudnych warunków,
zw∏aszcza problemów z
utrzymaniem si´ na torze.
Zapewniajà jednak, ˝e ten
pierwszy sezon potraktowali
jako nauk´, a do walki
o czo∏owe lokaty w∏àczà
si´ w przysz∏ym roku.

Klasyfikacja fina∏owa
European Alfa Challange
Generalna: 1. Iacone
(W∏ochy); 2. Campani
(W∏ochy), 3. Heino
(Finlandia).
Debiutanci: 1. Heino
(Finlandia), 2 Murray
(Irlandia), 3. Chacon
(Hiszpania), 4. Brogi
(W∏ochy), 5. Jirik (Czechy),
6. Magalhaes (Portugalia),
7. Kisiel (Polska),
8. Giraudi (W∏ochy),
9. Van Den Berg (Holandia),
10. Mancin (Polska).

Ponad szeÊçdziesi´ciu dziennikarzy z ca∏ej Polski zgromadzi∏y zmagania
na torze w Miedzianej Górze ko∏o
Kielc. Tegoroczne, XI Grand Prix zorganizowane zosta∏o przez spó∏k´ Fiat Auto Poland na poczàtku listopada, przy
wspó∏udziale Autoklubu Dziennikarzy
Polskich. Tym razem ka˝dy z zawodników stawa∏ w szranki z konkurentami
zasiadajàc za kierownicà Fiata Panda.
Przed czterema fabrycznymi modelami tej marki oraz ponad dziesi´ciokrotnie wi´kszà liczbà kierowców stan´∏o nie∏atwe zadanie. Pi´ç prób sportowych (ka˝da przeje˝d˝ana dwukrotnie) na specjalnie do tego celu przygotowanych odcinkach toru, wymaga∏o
bowiem doskona∏ego wyczucia, precyzji w prowadzeniu samochodu i ca∏ko-

witego panowania nad kierownicà.
Zawodnikom nie brakowa∏o ambicji,
fantazji, a momentami nawet brawury
– kilka przejazdów, prócz dobrego czasu, cechowa∏a równie˝ sugerujàca
prawdziwe zawodowstwo efektownoÊç. Sportowy duch nie odst´powa∏
zawodników ani na krok, przeszkodà
nie by∏a wi´c nawet listopadowa aura.
Dziennikarzom stworzono tak˝e mo˝liwoÊç wzi´cia udzia∏u w teÊcie z przepisów ruchu drogowego, a równolegle
prowadzona by∏a klasyfikacja dru˝ynowa dziennikarzy reprezentujàcych poszczególne redakcje.
Zmaganiom przez oba dni przyglàda∏
si´ dyrektor handlowy FAP Fabrice
d’Arche, który równie˝ zasiad∏ za kierownicà Fiata Panda, by poza zawo-

dami spróbowaç swoich si∏ na tej samej trasie. GoÊcinnie wystartowa∏
tak˝e kierowca Fiat Selenia Rally Team Sebastian Frycz, który by∏ oczywiÊcie najszybszy!
W tym roku najlepszy okaza∏ si´ Grzegorz Zakrzewski z redakcji Êwi´tokrzyskiej gazety „Echo Dnia”, uzyskujàc 465,88 punktów w klasyfikacji generalnej. Drugi by∏ Jan Chmielewski,
trzeci Marek Wicher. WÊród paƒ, laur
zwyci´stwa przypad∏ debiutujàcej
na torze Anicie Werner z telewizji TVN.
Najlepszà dru˝yn´ stanowili panowie
Grzegorz Chmielewski, Jan Chmielewski i Tomasz Wa˝yƒski z magazynu
WRC, a najlepszà znajomoÊcià przepisów wykaza∏ si´ Jaros∏aw Zabiega
z Super Expressu. Atrakcyjne nagrody
ufundowane przez Fiat Auto Poland
wr´cza∏ osobiÊcie Fabrice d’Arche.
Impreza sta∏a si´ tak˝e okazjà do zorganizowania konferencji prasowej,
w której aktualnà sytuacj´ Fiata Auto
Poland na rynku polskim przedstawi∏
dyrektor handlowy, a najnowsze modele Fiata, Alfy Romeo i Lancii brand
managerowie poszczególnych marek.
Opinie na temat imprezy by∏y bardzo
pozytywne – jak twierdzà jej uczestnicy,
stanowi ona doskona∏à okazj´ do integracji Êrodowiska dziennikarskiego,
a przy tym do uzyskania u êród∏a wielu
informacji o nowoÊciach motoryzacyjnych. Przede wszystkim jednak oznacza rywalizacj´ i emocje z mo˝liwoÊcià
sportowej oceny walorów trakcyjnych
samochodów seryjnych.

firma

Pisk opon, bryzgajàce ka∏u˝e i du˝a
pr´dkoÊç. Dziennikarzom w Fiatach
Panda towarzyszy∏y emocje od pierwszej
do ostatniej chwili.

Grzegorz Zakrzewski, Jan
Chmielewski i Marek Wicher
odbierajà nagrody za zwyci´stwo
w XI Grand Prix FAP
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duch Fiata
Panda

Tomasz Libich

Sportowy
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Wspó∏. pismo Qualitas, fot. L. Bourbon/Spin 360

danie specjalne

Przedsi´wzi´cie, które wydawa∏o si´
niemo˝liwe do realizacji, sta∏o si´ faktem.
Sycylijczyk, Angelo D’Arrigo, przelecia∏ lotnià
nad „dachem Êwiata”. Mistrz lotniarstwa
opowiada o swoich wra˝eniach oraz
trudnoÊciach, na jakie napotka∏ podczas
lotu nad Mount Everestem.
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Nevio Di Giusto, dyrektor zarzàdzajàcy spó∏ki
Elasis, wyjaÊnia z kolei, dlaczego Fiat Auto
sponsoruje takie przedsi´wzi´cia oraz jakà
rol´, w tej przygodzie na granicy ludzkich
mo˝liwoÊci, odegra∏y badania i technologia.
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Lotnià nad

Everestem

fiat wokó∏ nas LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2004

44

Angelo D’Arrigo. 24 maja, baza
g∏ówna w Syangboche (Himalaje):
„Od razu wiedzia∏em, ˝e nadszed∏ w∏aÊnie ten dzieƒ. Po d∏ugim oczekiwaniu, wynikajàcym z niesprzyjajàcych
warunków meteorologicznych, wreszcie niebo si´ otworzy∏o. Prognozy pogody by∏y uspokajajàce.
Lecimy. Richard Meredith, swojà lotnià nap´dzanà silnikiem, wyciàga
mnie na odpowiedni pu∏ap. W miar´
wznoszenia si´, roÊnie si∏a wiatru.
Obóz g∏ówny po∏o˝ony jest w odleg∏oÊci zaledwie trzydziestu kilometrów
od szczytu Everestu, ale chcàc osiàgnàç odpowiedni pu∏ap, musimy lecieç daleko. Musimy si´ wr´cz
„oprzeç” o po∏udniowo-zachodnie
wierzcho∏ki Nuptse Wall i Lhotse. Stàd

kierujemy si´ ku Czomolungmie – Bogini Matki Ziemi, jak nazywajà Tybetaƒczycy najwy˝szy szczyt na ziemi.
Wiatr stale si´ wzmaga. Wydaje si´
nawet, ˝e ca∏a jego si∏a skierowana jest przeciwko nam. Temperatura
spada do – 50 stopni. A potem, nareszcie, pod nami, w odleg∏oÊci 150
metrów, szczyt. Podziwiam lodowce. Widz´ ekspedycj´, która wspina si´ pod gór´. A potem nast´puje trzask, linka, która ∏àczy∏a mnie
z Meredithem, odczepia si´ pod
wp∏ywem si∏y wiatru.
Przez chwil´ nie wiem, co mam robiç
– zrezygnowaç czy kontynuowaç?
Z g∏ównego obozu, za poÊrednictwem
radia informujà mnie, ˝e niebo si´
w∏aÊnie zamyka: warunki meteorolo-

giczne nie pozwalajà na wylàdowanie.
Zaczynam schodziç nad szczytem.
W rozrzedzonym na tej wysokoÊci powietrzu, osiàgam 200 kilometrów
na godzin´. Kieruj´ si´ w stron´ obozu, który widzia∏em podczas wykonywania lotów próbnych. Jest po∏o˝ony
w pobli˝u „piramidy” laboratorium
W∏oskiego OÊrodka Badaƒ (CNR),
na wysokoÊci ponad pi´ciu tysi´cy
metrów. Udaje mi si´ wylàdowaç mimo ob∏´dnej pr´dkoÊci. Ludzie z laboratorium wychodzà mi naprzeciw
i prowadzà do oÊrodka. Mierzà mi poziom tlenu we krwi. Wszystko w porzàdku. Uda∏o si´”.
Angelo D’Arrigo wyjecha∏ z W∏och
do stolicy Nepalu Kathmandu 19
kwietnia tego roku. Dnia 26 kwietnia

wraz ze swoim zespo∏em za∏o˝y∏ obóz
w Luce, miejscu po∏o˝onym na wysokoÊci 2800 metrów. Tu rozpocz´to
przygotowania techniczne do misji oraz
wykonano kilka lotów rozpoznawczych.
10 maja, ca∏y zespó∏ przeniós∏ si´
do Syangboche, bazy, po∏o˝onej
na wysokoÊci oko∏o 4000 metrów
i w∏aÊnie w tym miejscu rozpocz´to
próbny przelot.
„Podczas lotu, podobnie jak na morzu
lub w górach, nie ma miejsca na improwizacj´. Trzeba znaç technik´, trzeba si´ przygotowaç. Potrzebna jest te˝
pokora” – mówi Arrigo. Akcent zdradza, ˝e wiele lat sp´dzi∏ we Francji, zanim zdecydowa∏ si´ na zamieszkanie
u podnó˝a Etny, gdzie obecnie prowadzi szko∏´ latania. Ojciec Kataƒczyk
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Na sàsiedniej stronie: etapy szkolenia w bazie
g∏ównej w Syanboche, w odleg∏oÊci trzydziestu
kilometrów od szczytu Mount Everestu.
Poni˝ej: Angelo z tybetaƒskà dziewczynkà
i jednym z or∏ów nepalskich, które
przygotowywa∏ do ˝ycia w naturalnych
warunkach.
Poni˝ej: badania lekarskie.
Na poprzednich stronach:
przelot nad dachem Êwiata.
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(Sycylia), matka pary˝anka. D’Arrigo
od dawna fascynujà ró˝ne dyscypliny
sportu. W m∏odoÊci jeêdzi∏ na nartach
oraz uprawia∏ wspinaczk´ górskà. Potem poÊwi´ci∏ si´ lataniu we wszystkich jego formach: lotnia, paralotnia,
szybowiec, samolot i helikopter. Lista
jego osiàgni´ç jest d∏uga. Nale˝à
do nich pierwszy przelot na lotni z Afryki na Sycyli´, rekord wysokoÊci w klasie samolotów ultralekkich (9100 metrów), rajd na motolotni z Katanii
do Kairu i z Kairu do Casablanki.
Od 2001 roku, w ramach Projektu
Metamorphosis, D’Arrigo podjà∏ seri´ przelotów na lotni, Êledzàc migracje ptaków.
„Ptaki szybujà po niebie od milionów
lat. My dopiero od wieku. Tak narodzi∏
si´ pomys∏, który popchnà∏ mnie
do badania reakcji i schematów zachowywania si´ ptaków, aby mnie rozpoznawa∏y i abym móg∏ z nimi lataç”.
Po przebyciu w towarzystwie or∏a Sahary i cz´Êci Morza Âródziemnego,
od Tozeur do Sycylii, w 2002 roku
D’Arrigo uda∏o si´ poprowadziç stado migrujàcych ˝urawi syberyjskich.
Eksperyment ten przeprowadzony
zosta∏ wspólnie z rosyjskimi naukowcami. Równie˝ przy okazji ostatniej
ekspedycji „Over Everest”, Angelo
próbowa∏ zwróciç naturalnemu Êrodowisku par´ urodzonych w niewoli
or∏ów nepalskich.
„Do lotu nad Everestem potrzebowa∏em ponad dwóch lat pracy. Analizowa∏em sytuacj´ meteorologicznà i przeprowadza∏em wizje lokalne. Starannie
wybiera∏em sprz´t, a w mi´dzyczasie
fundowa∏em sobie bardzo ci´˝kie treningi fizyczne. Znaczàcà pomoc otrzyma∏em ze strony Fiata Auto oraz W∏oskiego Lotnictwa Wojskowego. Pierwsza firma umo˝liwi∏a mi bezterminowe
poddawanie sprz´tu próbom w tunelu
aerodynamicznym oraz w komorze klimatycznej na przedmieÊciach Turynu.
Przez dwa miesiàce sprawdza∏em lot-

Przygotowania Angelo D’Arrigo: analiza najbardziej ergonomicznej pozycji (1);
komora niskich ciÊnieƒ w Centrum Medycyny Lotniczej Aeronautica (2);
tunel aerodynamiczny w Centrum Badawczym Fiata (3).

1.

ni´, kask aerodynamiczny, specjalny
kombinezon termiczny, przyrzàdy oraz
butl´ tlenowà w temperaturach dochodzàcych do 40 stopni poni˝ej zera
i przy pr´dkoÊciach wynoszàcych 130 km na godzin´.
Dzi´ki
komorze
hipobarycznej
w OÊrodku Medycyny Lotniczej Instytutu Lotnictwa w Pratica di Mare,
sprawdzi∏em natomiast swoje warunki
fizyczne na bardzo du˝ych wysokoÊciach. Oddychajàc czystym tlenem,
osiàgnà∏em takie ciÊnienie jak na wysokoÊci 13.100 metrów. Ponadto,
próbowa∏em obyç si´ bez tlenu na wysokoÊci oÊmiu tysi´cy metrów, korzy-

stajàc ze specjalnej techniki oddychania. Poddajàc sprz´t próbom w komorze klimatycznej odkryliÊmy, na przyk∏ad, ˝e plastikowa rurka tlenowa p´ka w temperaturach podobnych
do temperatur, które wyst´pujà
na bardzo du˝ych wysokoÊciach. To
mog∏oby spowodowaç Êmierç.
Dlatego nad najwy˝szà górà na ziemi,
poza tym niesamowitym uczuciem
wolnoÊci, by∏em ca∏kowicie skoncentrowany na tym, co robi´. Nie mog∏em
si´ rozpraszaç. Musia∏em kontrolowaç
wiele parametrów zwiàzanych z bezpieczeƒstwem – trajektorià lotu, zapasami tlenu, stopniem oblodzenia, któ-

Paolo Bertolini

ry zaczà∏ pokrywaç skrzyd∏o i mojà mask´, aparatem fotograficznym, zamontowanym na lotni, który rejestrowa∏ ca∏e przedsi´wzi´cie. Poza tym
musia∏em zachowaç spokój, mimo
podniecenia, by po prostu nie udusiç
si´; musia∏em tak˝e poruszaç niektórymi cz´Êciami cia∏a, aby nie zamarznàç w temperaturze 53 stopni poni˝ej
zera. Tak wi´c, nie mia∏em zbyt du˝o
czasu na myÊlenie. Ale mimo to udowodni∏em, ˝e mo˝na lataç nad „dachem Êwiata”, korzystajàc z tak prostego sprz´tu, jakim jest lotnia. I na tym nie koniec moich wyczynów. Mam kilka nowych pomys∏ów,

3.
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ale jeszcze nie wiem, które wybraç.
Na pewno b´dà tak fascynujàce, jak
te, które ju˝ prze˝y∏em”.

Rola badaƒ
w locie D’Arrigo
„Kiedy by∏em tam w górze – wspomina Angelo D’Arrigo – cz´sto myÊla∏em

o Nevio, poniewa˝ tam napotka∏em
na rzeczy, o których mi mówi∏ podczas
prób w tunelu aerodynamicznym: pozycja, jakà musz´ przyjàç, po∏o˝enie
lotni, wp∏yw ciÊnienia na organizm... I to by∏o niesamowite, bo zda∏em sobie spraw´, ˝e dzi´ki laboratoriom Fiata mo˝na przewidzieç wszystkie zjawiska fizyczne, które prze˝y∏em
tam wysoko, w chmurach”.
Nevio Di Giusto przez wiele miesi´cy
towarzyszy∏ Angelo D’Arrigo w przygotowaniach do tej przygody. By∏
w owym czasie odpowiedzialnym
za rozwój wyrobu Fiat/Lancia, dziÊ jest
dyrektorem zarzàdzajàcym firmy Elasis - nale˝àcej do Grupy Fiat w∏oskiej
spó∏ki specjalizujàcej si´ w dzia∏alnoÊci badawczo-rozwojowej in˝ynierii
samochodowej.

Na Êcianach jego biura samoloty, niebo i turbiny bijà si´ o miejsce z samochodami, torami i kierowcami Formu∏y 1. Di Giusto Êledzi∏ pilnie ca∏e przedsi´wzi´cie, poniewa˝ lotnia jest tak˝e
jego pasjà, a „Angelo robi to, o czym
ja zawsze marzy∏em”. Odczuwa∏ tak˝e
satysfakcj´ z uczestnictwa Fiata
w przedsi´wzi´ciu o wa˝nym aspekcie
technicznym i naukowym, nie mówiàc
ju˝ o jego aspekcie sportowym.

Fiat
na dachu Êwiata
„Pozna∏em Angelo D’Arrigo – mówi Di
Giusto – w momencie, kiedy przygotowywa∏ sprz´t do lotu nad Mount Everestem. Mia∏ jeszcze wybraç i przetestowaç kombinezon, kask i pozycj´,

jakà jego cia∏o powinno przyjàç podczas kilku godzin lotu. Razem ustaliliÊmy potrzebne przyrzàdy oraz pomiary,
które nale˝y wykonaç, planujàc próby
w tunelu aerodynamicznym i w komorze klimatycznej. Naszym celem by∏o
uzyskanie maksymalnej wiedzy na temat czynników aerodynamicznych:
zwi´kszenia wydajnoÊci lotni, szybkoÊci wznoszenia, pr´dkoÊci dla przezwyci´˝enia bardzo silnych wiatrów wiejàcych na EvereÊcie z pr´dkoÊcià 140
kilometrów na godzin´. Gdyby lotnia
okaza∏a si´ wolniejsza, po dotarciu
do szczytu zosta∏aby zepchni´ta do ty∏u przez strumieƒ powietrza.
Na podstawie prób w tunelu aerodynamicznym ocenialiÊmy po∏o˝enie
g∏owy i tu∏owia wzgl´dem lotni, zachowanie si´ kasku, wprowadzaliÊmy

ulepszenia do linek, badajàc ich wytrzyma∏oÊç, która mog∏a si´ stopniowo
zmniejszaç. W tunelu symulowaliÊmy
te˝ temperatur´: Angelo przebywa∏
przez dwie godziny w temperaturze 40
stopni poni˝ej zera, przy pr´dkoÊci 120 kilometrów na godzin´ (w powietrzu, nad Everestem musia∏ sp´dziç oko∏o czterech godzin w temperaturze 50 stopni poni˝ej zera). OdkryliÊmy kilka s∏abych punktów sprz´tu,
na przyk∏ad kruchoÊç rurki doprowadzajàcej tlen: gdyby p´k∏a na du˝ej
wysokoÊci, by∏by dramat”.

Ocena ryzyka
W tego typu przedsi´wzi´ciach nie nale˝y lekcewa˝yç strachu, ale jednoczeÊnie strach nigdy nie powinien zyskaç

przewagi. Zdaniem D’Arrigo, ten, kto
uprawia sporty ekstremalne, zawsze
powinien kontrolowaç sytuacj´.
„Naszym zadaniem – mówi Di Giusto
– by∏o zredukowanie zagro˝eƒ do minimum. WiedzieliÊmy bowiem doskonale, ˝e Angelo, po dotarciu do miejsca przeznaczenia, znajdzie si´ naprawd´ w krytycznej sytuacji: bardzo
silny wiatr, turbulencje, powietrze rozrzedzone z niewielkà iloÊcià tlenu,
bardzo niskie ciÊnienie. Tymczasem
on powinien tam dotrzeç, jeÊli nie wypocz´ty, to przynajmniej jak najmniej
zm´czony i zdolny do reagowania.
Wiemy przecie˝ doskonale, ˝e zm´czenie os∏abia zdolnoÊç reakcji,
a w takich warunkach niemo˝noÊç
podj´cia decyzji mo˝e przynieÊç fatalne skutki. Dlatego pracowaliÊmy
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Andrea Brambilla

Z lewej: D’Arrigo w czasie
lotu z jednym z or∏ów
przeszkolonych na Sycylii.
Skrzyd∏o lotni jest tak
zaprojektowane, ˝eby mog∏o
wytrzymaç pr´dkoÊç 150
km/h. Powy˝ej: jeden z
samochodów Panda 4x4,
które towarzyszy∏y D’Arrigo
w jego przedsi´wzi´ciu,
wje˝d˝ajàc na wysokoÊç
ponad 5000 metrów.
Na stronie obok: próby
w komorze hipobarycznej.
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nad ograniczeniem zm´czenia, spowodowanego u∏o˝eniem g∏owy, w celu zredukowania wysi∏ku podczas patrzenia przed siebie. I to te˝ okaza∏o
si´ przydatne, tam w górze: na filmie,
kr´conym podczas lotu, widaç dobrze, ˝e Angelo prze˝y∏ krytyczny moment, w którym utrata jasnoÊci umys∏u oraz kontroli nad lotnià, by∏yby
bardzo niebezpieczne”.
By osiàgnàç sukces nale˝a∏o dok∏adnie odtworzyç warunki, w jakich Angelo znajdzie si´ na EvereÊcie oraz
przygotowaç go do nich. „Firma
przy okazji udowodni∏a równie˝ swoje
mo˝liwoÊci badawcze, które byç mo˝e, nie sà w pe∏ni doceniane. Angelo, tam w górze, napotka∏ na wiele
sytuacji, które odtworzyliÊmy dla niego w tunelu aerodynamicznym. MyÊl´, ˝e nikt inny nie móg∏by si´ znaleêç w bardziej ekstremalnych sytuacjach. Lecz to w∏aÊnie przedsi´wzi´cie pokazuje wszystkim, poza odwagà i determinacjà D’Arrigo, mo˝liwoÊci Fiata Auto w dziedzinie innowacji
i badaƒ, poniewa˝ dok∏adnie taki
sam sprz´t jest stosowany w przypadku wszystkich nowych modeli”.

Próba
wytrzyma∏oÊci
„Robiàc doÊwiadczenia w nowych samochodach pracujemy równie˝ w warunkach granicznych: w tunelach
sprawdzamy zachowanie si´ w przypadku bocznego wiatru, sprawdzamy
wytrzyma∏oÊç materia∏ów na dzia∏anie
ekstremalnych temperatur oraz Cx,
a na drodze poddajemy samochód
próbom w krytycznych warunkach
przyczepnoÊci oraz trzymania si´ drogi. Gdyby nawet, choçby tylko jeden

Motolotnia nale˝àca do Richarda
Maredita oraz D’Arrigo w czasie
lotu w stron´ szczytu.

raz, klient znalaz∏ si´ w takich warunkach granicznych, natychmiast odczu∏by ile uwagi i profesjonalizmu poÊwi´cono tym zagadnieniom po to,
aby prowadzenie samochodu by∏o ∏atwiejsze. Na szcz´Êcie nie zdarza si´
to cz´sto, lecz w∏aÊnie to „bezpieczeƒstwo na granicy” gwarantuje poczucie
wi´kszej stabilnoÊci, w przypadku normalnej eksploatacji”.

Pandy na wysokoÊci
5300 m
„Sà trzy powody, dla których zaanga˝owaliÊmy si´ w t´ przygod´. Pierwszy, to wizerunek. Niewiele osób zdaje sobie spraw´ z mo˝liwoÊci Fiata.
Dlaczego nie mielibyÊmy ich pokazaç, dlaczego nie mielibyÊmy w∏àczyç
si´ do inicjatyw, w których potrzebne
sà planowanie, organizacja i innowacje na najwy˝szym poziomie oraz odpowiednie przygotowanie i ocena ryzyka? Wydawa∏o nam si´ Êwietnym
pomys∏em pomóc D’Arrigo w testowaniu jego sprz´tu w naszych tunelach, a nast´pnie, razem z nim, poddaç nasze samochody próbom
„na dachu Êwiata”. I rzeczywiÊcie,
w przeddzieƒ wypuszczenia na rynek
samochodu Panda 4x4, w∏àczyliÊmy
do ekspedycji dwa jego egzemplarze,
które dojecha∏y prawie na wysokoÊç 5300 metrów bez przestojów
i awarii, w odró˝nieniu od du˝o masywniejszych ci´˝arówek, bioràcych
udzia∏ w tym przedsi´wzi´ciu. Wspania∏a próba wytrzyma∏oÊci”.

Kopiowanie
natury
„Drugi powód to poszerzenie wiedzy.
Zadaniem in˝yniera jest projektowanie
jak najlepszych przedmiotów, ale ˝aden konstruktor nie wygra z naturà
w poprawianiu rzeczywistoÊci. Zwiàzek
mi´dzy badaniami Angelo, majàcymi

na celu zmierzenie si´ z naturà i naszymi badaniami, tzn. badaniami in˝ynierów „kopiujàcych” natur´ za pomocà bardzo zaawansowanych technik,
bardzo nas zbli˝a do siebie.
Jest jeszcze trzeci aspekt, który uwa˝am za niezwykle istotny: umo˝liwienie naszym specjalistom i konstruktorom spojrzenia na ich prac´ pod innym kàtem, a wi´c zdobycia dodatkowej motywacji. WyjaÊni´ to bardziej precyzyjnie: badanie wytrzyma∏oÊci aerodynamicznej lub rozk∏adu
powietrza wewnàtrz samochodu jest
badaniem bardzo skomplikowanym,
wyjàtkowo z∏o˝onym, ale jeÊli ktoÊ
zajmuje si´ tymi sprawami na co
dzieƒ, wszystko jest dla niego oczywiste i w pewien sposób niedocenia
w∏asnych mo˝liwoÊci. JeÊli skonfrontuje si´ z zupe∏nie innà dziedzinà
– i to tak ekstremalnà – zrozumie wag´ tego, co robi, zrozumie przydatnoÊç swojej pracy oraz doceni swoje
mo˝liwoÊci. Jest to swego rodzaju
szok, po którym wykonuje si´ prac´
z nowà i wi´kszà satysfakcjà”.

Zawód: konstruktor
samochodów
„Wszystkie te elementy, razem wzi´te,
pozwoli∏y nam zrozumieç, ˝e jesteÊmy
zdolni do uczestniczenia w projektach
o wielkim rozmachu, na granicy nauki
i nie zwiàzanych bezpoÊrednio i wy∏àcznie z zakresem naszej dzia∏alnoÊci. D’Arrigo i jego lotnia stworzy∏y
nam okazj´, aby przypomnieç, zarówno nam jak i otoczeniu, ˝e mamy trudny zawód, który wymaga ÊwiadomoÊci, rygoru i dok∏adnoÊci, by mo˝na by∏o projektowaç samochody bezpieczne a jednoczeÊnie nie szkodzàce
Êrodowisku. Nie wystarczy jednak kierowaç si´ tymi ideami w pracy. Trzeba
jeszcze o tym mówiç i w∏àczyç si´
do gry poprzez konfrontacj´ z innymi.
Zastanawiam si´ tak˝e, co jest wa˝-

niejsze w tej przygodzie: odwaga czy
technika? Zapewne oba te czynniki.
Podobnie jak w naszej pracy: technika jest niezb´dna, lecz potrzebna jest
równie˝ odwaga, aby spróbowaç”.

Gra zespo∏owa
Angelo D’Arrigo cz´sto mówi o sprawach, które, na pierwszy rzut oka,
zupe∏nie si´ ze sobà nie ∏àczà. Mówi
o du˝ym przedsi´biorstwie i specjaliÊcie od wyczynów niemo˝liwych, ale
tak˝e o koniecznoÊci „latania wysoko”, bez wzgl´du na wyzwanie, które
trzeba podjàç, o przygotowaniu
do niego, które w jego przypadku nazywa si´ treningiem, a w przypadku
Fiata metodologià, o znaczeniu gry
zespo∏owej, tak w organizacji przedsi´biorstwa, jak i w przedsi´wzi´ciach sportowych, w których wszystko zale˝y od odwagi „samotnego bohatera, prawie romantycznego
w swojej samotnoÊci”.
„Cz∏owiek, który dokonuje jakiegoÊ
czynu w Êwiat∏ach reflektorów, jest tylko wierzcho∏kiem góry lodowej – podkreÊla D’Arrigo. – Za nim stoi zespó∏
specjalistów, którzy go wspierajà i pomagajà mu osiàgnàç cel, zespó∏, który podobnie jak on, jest zobowiàzany
do przekroczenia granic i który ostatecznie umo˝liwia mu wejÊcie na podium zwyci´zców”.
I w∏aÊnie dlatego Angelo tak bardzo
docenia wspó∏prac´ z Fiatem Auto:
bez prób wykonywanych w tunelu
aerodynamicznym i w komorze klimatycznej OÊrodka Badawczego Fiata nie by∏oby mo˝liwe przetestowanie sprz´tu, jak równie˝ sprawdzenie
reakcji organizmu na dzia∏anie
w ekstremalnych warunkach. „Niemo˝liwe sta∏o si´ mo˝liwe dzi´ki
analizom, badaniom i dzi´ki technologii. Trzeba marzyç, ale chcàc zrealizowaç marzenia, nale˝y mieç oczy
szeroko otwarte”.

Joanna Polak

filmy

Starzy

znajomi

Zimowe ch∏ody nie nastrajajà do ruszania si´ spod ciep∏ego kocyka, nie
warto wi´c katowaç organizmu niskà
temperaturà i lepiej pozostaç w domu, korzystajàc z bogatej oferty dystrybutorów dvd. Mo˝na wybraç lekkà
tematyk´, aby dostosowaç si´ do panujàcego wsz´dzie nastroju karnawa∏owego. Wszyscy wielbiciele fantastyki znajà z pewnoÊcià twórczoÊç Philipa K. Dicka. Na podstawie jednej z jego najg∏oÊniejszych powieÊci powsta∏
film „Pami´ç absolutna”, która nale˝y do Êcis∏ego kanonu filmów z gatunku fantasy. Obraz bogaty jest nie
tylko w Êwietne efekty specjalne, ale
równie˝ w interesujàcà i drobiazgowo
pomyÊlanà fabu∏´. Arnold Schwartzenegger gra g∏ównego
bohatera, który wybiera si´ w rutynowà,
turystycznà podró˝
na Marsa. W mi´dzyczasie pojawiajà si´
w jego umyÊle wspomnienia, które wczeÊniej wykasowano mu
z pami´ci. Doug Quaid
dowiaduje si´ wi´c o sobie m.in., ˝e
by∏ kiedyÊ agentem do zadaƒ specjalPREMIERY
„Jednoroczna wdowa”.
Ekranizacja powieÊci
Johna Irvinga.
Ma∏˝eƒstwo bohaterów
prze˝ywa kryzys,
spowodowany Êmiercià
dziecka. Mà˝ wydaje si´
nie zauwa˝aç groêby

nych, wykonujàcym tajne misje w kosmosie. Nie pozostaje mu zatem nic
innego, jak wybraç si´ na Marsa, by
odnaleêç swà utraconà to˝samoÊç.
Dystrybutorzy zadbali
równie˝
o wielbicieli komedii. Prawdziwy
król komedii – Leslie Nielsen ma
swoich zagorza∏ych zwolenników,
których ucieszy
z pewnoÊcià pojawienie si´ na dvd
„Egzorcysty 2 i 1/2”. Genialny egzorcysta Jedidiah Czymoge powraca
w wielkim stylu. Jego najwi´kszy wróg
– demon, który przed laty zosta∏ wygnany z cia∏a ma∏ej Nancy, powraca.
Tym razem plan wichrzyciela jest jednak bardziej ambitny
– zamierza op´taç nie
tylko doros∏à ju˝ Nancy,
ale marzy mu si´ w∏adza
nad ca∏ym Êwiatem. Jedidiah ma przed sobà
niezwykle trudne zadanie. Mo˝na si´ domyÊleç, ˝e po wielu
perturbacjach uda mu si´ osiàgnàç
sukces, a widz uÊmieje si´ do ∏ez.

tej sytuacji,
˝ona natomiast
od roku znajduje si´
w stanie kompletniej
oboj´tnoÊci. Zmian´
sytuacji przynosi
pojawienie si´ w ich
otoczeniu m∏odego
m´˝czyzny – to nowo

„Rambo” jest Êwietnie znany ka˝demu widzowi. Na dvd ukaza∏a si´ w∏aÊnie trzecia czeÊç przygód dzielnego
Johna Rambo. Tym razem przesz∏oÊç
wraca do bohatera w postaci dawnego dowódcy z Wietnamu, któremu
trzeba przyjÊç na ratunek. Rambo, jako lojalny ˝o∏nierz, deklaruje si´ pomóc w potrzebie, ryzykujàc jak zwykle
˝ycie. Pu∏kownik Trautman zostaje
uwi´ziony w radzieckiej bazie wojskowej w czasie wykonywania misji
w Afganistanie. Dzia∏ania dyplomatyczne spe∏zajà na niczym, jedynà
szansà ocalenia jest wi´c samotna,
tajna misja Johna Rambo.
Posileni ucztà duchowà, mo˝emy bez
wyrzutów sumienia udaç si´ na bal
karnawa∏owy lub zajàç si´ wyjadaniem pozosta∏oÊci poÊwiàtecznych.

Warto te˝ czasem wybraç si´ do kina, aby przeÊledziç bie˝àce propozycje filmowe.

przyj´ty przez bohatera
asystent. Jak ∏atwo si´
domyÊleç, narobi on
zamieszania zw∏aszcza
w ˝yciu bohaterki granej
przez Kim Basinger.
Re˝.: Tod Williams,
wyst.: Jeff Bridges,
Kim Basinger.

„Gnój” to jedna z najg∏oÊniejszych
ksià˝ek sezonu. Laureatka Nagrody
Nike 2004, na jej podstawie napisano scenariusz rewelacyjnego filmu „Pr´gi” Magdaleny Piekorz.
OpowieÊç o skomplikowanych stosunkach na linii ojciec – syn
jest obrazoburcza, dotyka bowiem jednej z najbardziej
uÊwi´conych w Polsce rzeczy
– rodziny. A to, ˝e jest to typowa Êlàska rodzina, wzmaga
jeszcze efekt z∏amania pewnego tabu. Kuczok Êwietnie
operuje satyrà, co dodaje
ksià˝ce drapie˝noÊci, a jednoczeÊnie lekkoÊci. Nie jest to
powieÊç „∏atwa, lekka i przyjemna”,
ale dla kogoÊ, kto interesuje si´ tematykà spo∏ecznà,
lubi
penetrowaç
ciemnà stron´ ˝ycia
i ∏amaç konwenanse, to b´dzie idealna
alternatywa na karnawa∏owà noc.
Wojciech Kuczok:
Gnój. Wydawnictwo
WAB.
Warszawa
2004.

„The grudge”.
Nowa, przera˝ajàca
propozycja twórców
japoƒskiej wersji
„The ring”.
W pierwszym
tygodniu wyÊwietlania
film pobi∏ rekordy
frekwencji.

Ksià˝ka ta sta∏a si´ jednym z najwi´kszych Êwiatowych bestsellerów, prawa do ekranizacji kupiono za kilka milionów dolarów, ju˝ trwajà przygotowania do produkcji. Paryski Luwr
dzi´ki Brownowi prze˝ywa prawdziwe
obl´˝enie. Mimo ˝e
fabu∏a, wed∏ug naukowców, zawiera
wiele nieÊcis∏oÊci
i pewne fakty naciàgni´to do potrzeb akcji, spokojnie mo˝na to autorowi
wybaczyç,
gdy˝ dzi´ki temu
tempo ksià˝ki sta∏o
si´ naprawd´ zabójcze. „Kod” to gratka dla fanów czystej sensacji, portrety psychologiczne bohaterów okrojono bowiem do minimum, tym samym
skupiajàc uwag´ czytelnika na wydarzeniach, nie na ludziach. JeÊli ktoÊ
nie przeczyta∏ jeszcze „Kodu Leonarda da Vinci”, niech to zrobi jak
najszybciej. Na naszym rynku ukaza∏y
si´ ju˝ nast´pne ksià˝ki tego autora.
Dan Brown. Kod Leonarda da Vinci.
Wydawnictwo Albatros. Warszawa 2004.

W tokijskim
mieszkaniu ktoÊ
dokonuje
tajemniczych
morderstw. Ka˝dy, kto
wchodzi do tego
mieszkania, nie ma
prawa wyjÊç z niego
˝ywy. Film trzyma

w napi´ciu przez
ca∏y czas projekcji.
Dlatego przeznaczony
jest przede wszystkim
dla ludzi o silnych
nerwach. Re˝.:
Takashi Shimuzu,
wyst.: Sarah Michelle
Gellar, Jason Behr.

Joanna Polak

Robert Mak∏owicz to „etatowy” gaw´dziarz kulinarny. Ostatnia ksià˝ka jest
zbiorem felietonów, które regularnie
ukazywa∏y si´ krakowskim dodatku
„Gazety Wyborczej”. Tytu∏ rubryki brzmia∏ „Jad∏em w...” i faktycznie, poszczególne teksty to
dowcipne sprawozdania z wra˝eƒ smakowych
i estetycznych.
Ksià˝ka jest naprawd´ bardzo zabawna. Szczególnie
Êmieszne sà spotkania Mak∏owicza
z jad∏odajniami typu „GS”, tzn. miejscami, gdzie czas zatrzyma∏ si´ oko∏o 20 lat temu. Mo˝na byç
pewnym, ˝e jeÊli ktoÊ znalaz∏ pod choinkà „Czy wierzyç platynowym blondynkom”, nie b´dzie czu∏
si´ zawiedziony, to wspania∏a rozrywka na d∏ugie, zimowe wieczory.
Robert Mak∏owicz: Czy wierzyç platynowym blondynkom? Znak, Kraków 2004.

ksià˝ki

roku
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Marek Pacu∏a, Janusz Marcjan

rozrywka
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Z notatnika

satyryka
PAMI¢TNIK MARYNARZA
III RZECZYPOSPOLITEJ
Âroda 3 marca
Dooko∏a morze. P∏yniemy Êrodkiem.
A gdzie nie spojrzysz – woda. A my
Êrodkiem. Nawet jak skr´camy, to
niewa˝ne czy w lewo, czy w prawo,
bo na lewo bracie woda, a na prawo
to samo. A jak si´ jej napijesz, to
kaca masz wi´kszego ni˝ chcia∏byÊ
mieç, a chcia∏byÊ! Taka bracie woda. A po pok∏adzie mewy sobie spacerujà i tupià, i tupià… i tupià…
Musz´ koƒczyç, bo mam wacht´…
Czwartek 4 marca
Wody nie uby∏o, chyba powódê
wi´ksza ni˝ przypuszczaliÊmy. Mewy
tupià coraz g∏oÊniej. Przybywa ich
szybciej ni˝ wody... Wczoraj mia∏em
wacht´ i zauwa˝y∏em, ˝e za burtà
coÊ bulgota, a jak poszed∏em zobaczyç co, to si´ okaza∏o, ˝e to ten
cholerny ocean, bo mu si´ nasza
Êruba okr´towa w Êrodek wwierca
i nie jest to przyjemne. P∏yniemy ca-

∏à naprzód, oczywiÊcie Êrodkiem.
Pod wieczór wyprzedzi∏ nas kajak
z rejestracjà rumuƒskà. By∏o ich tylko trzynastu, ale wszyscy wios∏owali. Jak tak ka˝dy statek b´dzie p∏ynà∏
Êrodkiem, to b´dà same czo∏owe
zderzenia, ale kogo to obchodzi,
wszyscy Êpià…
Piàtek 5 marca
Nie spa∏em ca∏à noc, te cholerne
mewy tak tupa∏y po pok∏adzie. Rano
kapitan si´ wÊciek∏ i kaza∏ nam te˝
tupaç. PrzetupaliÊmy ca∏y dzieƒ.
Troch´ pomog∏o. Mewy przesta∏y tupaç, ale za to zacz´∏y Êpiewaç! A my
Êrodkiem, jak te cwaniaki.
Sobota 6 marca
Poszed∏em do lekarza okr´towego
ale on powiedzia∏, ˝e jemu te˝ tupià,
a jedna to nawet jest ca∏a ˝ó∏ta
i krzyczy na niego: balwierz-szalbierz, albo jeszcze gorzej: doktorek
co ma w dupie korek. Szybko wróci∏em do kajuty i w jej ciszy zastanawia∏em si´ jak dojÊç do mesy…

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

Niedziela 7 marca
Doszed∏em do mesy, ale by∏a zamkni´ta. W∏aÊciciel zszed∏ na làd
i nikt nie wiedzia∏ któr´dy. Pod os∏onà nocy wtargnà∏em do swojej kajuty. By∏a pusta!
Poniedzia∏ek 8 marca
Mi´dzynarodowy Dzieƒ (dawniej)
Kobiet.
Wtorek 9 marca
Mewy tupià i Êpiewajà, jakby wczoraj by∏o ich Êwi´to. Jeszcze raz spróbowa∏em wejÊç na pok∏ad. Pok∏adu
nie by∏o… Spróbowa∏em zejÊç
na làd… làdu nie by∏o… Straci∏em
g∏ow´ i poszed∏em Êrodkiem…
Piàtek 13.
Kiedy otworzy∏em oczy, przy moim
∏ó˝ku siedzia∏o dwóch ros∏ych marynarzy i gra∏o w… okr´ty. Szybko
przymknà∏em powieki i wtedy poczu∏em, jak moje ∏ó˝ko pop∏yn´∏o Êrodkiem a wiatr wia∏ dalej… Na szcz´Êcie te cholerne mewy ju˝ nie majà
o co tupaç… Koniec!

KINO FORM NIEDU˚YCH przedstawia:

krzy˝ówka z Fiatem nr 3

ROZWIÑZANIE MA¸EGO ZADANIA
Siena, Panda, Albea, Ducato, Punto, Ritmo, Tempra, Argenta, Stilo, Tipo, Palio, Idea.
Rozwiàzanie tego zadania przys∏a∏y dwie osoby - Aleksandra Iskrzycka z Czechowic-Dziedzic oraz W∏odzimierz Domaga∏a z BielskaBia∏ej. Zwyci´zcom wysy∏amy nagrody ksià˝kowe.

POCZET SATYRYKÓW
W 95. rocznic´ urodzin wspomnienie
o Stanis∏awie Jerzym Lecu, poecie
i satyryku. Jak wielu innych polskich
inteligentów, w m∏odoÊci zwiàza∏ si´
z ruchem lewicowym. W 1939 roku
jeden ze swych wierszy poÊwi´ci∏ nawet Stalinowi. W czasie wojny jeniec
obozu hitlerowskiego, a po ucieczce
dzia∏acz PPR i Armii Ludowej. Po wojnie poczàtkowo pisa∏ socrealistycznie i propagandowo. Przesz∏o mu
po roku 1956. Zmar∏ w roku 1966.

A mo˝e czyste r´ce powinny byç
d∏u˝sze?
B∏oto stwarza czasem pozory g∏´bi.
Ci, którzy majà ide´ wcià˝ w g´bie,
majà jà zazwyczaj i w pobliskim nosie.
Dialog pó∏inteligentów równa si´
monologowi çwierçinteligenta.
G∏upota nie zwalnia od myÊlenia.
I g∏os sumienia przechodzi mutacj´.
Jak pch∏y skaczà myÊli z cz∏owieka
na cz∏owieka. Ale nie ka˝dego gryzà.
Komu j´zyk pos∏uszny, ten cz´sto
milczy.

Litera prawa powinna byç w∏àczona do alfabetu.
Mów màdrze – wróg pods∏uchuje.
Niech sobie ten przypis przeczyta elita,
˝e ka˝da Êmietanka na deser jest bita.
Owoce zwyci´stwa? Gruszki na
wierzbie.
Sà urodzeni m´˝owie stanu – wyjàtkowego.
Wieko trumny od strony u˝ytkownika
nie jest ozdobne.
Zajàc lubi buraczki – takie jest zdanie kucharza.

WÊród uczestników naszej zabawy rozlosujemy nagrody ksià˝kowe.
Czekamy w redakcji na odpowiedzi.

POZIOMO: 1. habit 2. Scudo 8. Loara 10. Pirelli 11. Frycz 12. c´tka 13. pchanie 14. Seicento 18. totkowicz 20. chód 21. m˝awka
24. emisja 27. Nike 28. piktogram 30. oficerki 34. parking 35. Gingo 36. Simba 37. podjazd 38. trasa 39. koksa 40. katon PIONOWO:
1. hipopotam 2. Barchetta 3. Talento 4. Alice 5. safari 6. Ulysse 7. oszust 9. autoszczepionka 15. cedent 16. nogi 17. olej 19. wianie
22. ˝yto 23. wici 25. serwisant 26. Armagedon 29. ogródek 31. flisak 32. chomik 33. Regata 34. popas.
Do redakcji nie wp∏yn´∏o prawid∏owe rozwiàzanie.
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W¸AÂCIWE PO¸ÑCZENIE
WINA Z POTRAWAMI
Pierwsza z zasad mówiàcych o ∏àczeniu win z potrawami ka˝e zapomnieç
o sztywnych zasadach. Nie znaczy to
jednak, ˝e nie ma bardziej lub mniej
niefortunnych po∏àczeƒ: istniejà
w koƒcu pewne wyznaczniki gustu.
Najwa˝niejsze to wyczuç sk∏adniki
smakowe potrawy i zdecydowaç, który z nich chcemy podkreÊliç, a który
os∏abiç lub zrównowa˝yç winem. Potrawy s∏odkie, gorzkie, s∏one, kwaÊne,
pikantne oraz wszelkiego rodzaju
przyprawy za ka˝dym
razem
inaczej komponujà si´
w potrawie. Istotne jest, aby
po rozpoznaniu dominujàcych smaków wybraç takie wino, które albo wzmocni
albo z∏agodzi wybrane przez nas elementy za pomocà podobnych, czy te˝
wr´cz przeciwnych, walorów smakoUDANE PO¸ÑCZENIA
Przekàski – wytrawne wino
musujàce (podawane
w temperaturze 7°C);
Dietetyczne przystawki
rybne lub sa∏atka
z kurczaka – bia∏e
wytrawne o kwaskowatym

wych. By osiàgnàç optymalny efekt
koƒcowy nale˝y przede wszystkim zachowaç równowag´. Delikatne dania
wymagajà wina o delikatnych walorach smakowych, zaÊ intensywnym
smakom trzeba przeciwstawiç wino
o bardziej wyrazistej nucie. Po ka˝dym
k´sie spo˝ywanej potrawy kubki smakowe przesy∏ajà do mózgu coraz s∏abszy sygna∏; w coraz mniejszym stopniu zatem wyczuwamy smak spo˝ywanego dania. Dlatego w∏aÊnie wino
jest tak wa˝ne w konsumpcji, bo doskonale p∏ucze jam´ ustnà, harmonijnie zestawiajàc si´ z jedzeniem. Ka˝dy kolejny k´s staje si´ równie smakowity jak pierwszy.
PODSTAWOWE PO¸ÑCZENIA
Potrawy dosyç t∏uste nale˝y serwowaç
jà z winem wytrawnym, najlepiej lekko musujàcym, typu spumante (musujàcy charakter wina u∏atwia gruntowne wyp∏ukanie ust). Z kolei do dania, w którym przewa˝ajà sk∏adniki
kwaÊne, najlepiej nadaje si´ ∏agodne
bia∏e wino, o wyraênie zarysowanej
kwaskowatoÊci, które zrównowa˝y

posmaku, lekko
musujàce (10°C);
Szynka – wino ró˝owe,
lekkie lub m∏ode
czerwone (12-14°C);
Omlety – ró˝owe
o wyraênym bukiecie
smakowym (12-14°C);

fot. SATIZ Poland

wino

veritas

i zharmonizuje smak potrawy. Do potraw, których smak odczuwamy jeszcze d∏ugo po zjedzeniu, serwuje si´
zazwyczaj wino o porównywalnej trwa∏oÊci smakowej. Na przyk∏ad z oryginalnym w∏oskim parmezanem doskonale komponuje si´ d∏ugo le˝akowane czerwone wino dobrej marki.
Przy spo˝ywaniu makaronu, ry˝u lub
piero˝ków typu ravioli szczególnà
uwag´ nale˝y zwróciç na sosy oraz
nadzienia, bo to do nich w∏aÊnie,
a nie do makaronu, dobiera si´ wino.

Makaron z sosem
pomidorowym – bia∏e
wytrawne o lekkiej
kwasowoÊci (10°C);
Spaghetti alla ragu’ –
ró˝owe lub m∏ode
czerwone wino
o intensywnym

smaku (12-16°C);
Makaron w sosie
z owoców morza lub
warzyw – bia∏e delikatne
wytrawne (10-12°C);
Ryby z grilla lub sma˝one
– bia∏e wytrawne lub
lekkie ró˝owe (10-14°C);

PO¸ÑCZENIA, KTÓRYCH
POWINNO SI¢ UNIKAC
∑
Maria˝e, jak wiadomo, bywajà udane
albo chybione. Tych drugich, w miar´
mo˝liwoÊci, nale˝y unikaç. Zazwyczaj
nie najlepiej komponujà si´ z winami dania kuchni afrykaƒskiej,
po∏udniowoamerykaƒskiej,
blisko- i dalekowschodniej
oraz wszelkie potrawy
kuchni indyjskiej. Do daƒ
wywodzàcych si´ z tych
obszarów najlepiej spo˝ywaç napoje tradycyjne dla
danej kuchni, takie jak herbata lub sake.
W przypadku kuchni europejskiej,
zapoznajmy si´ ze sk∏adnikami daƒ
oraz z ich iloÊcià. Takie warzywa jak
karczochy, szpinak, koper w∏oski
i szparagi mogà byç spo˝ywane z winem, ale tylko po odpowiednim

bia∏e wytrawne lub
ró˝owe (12-14°C);
Królik – czerwone
umiarkowanie m∏ode,
lekkie, sch∏odzone;
Ciel´cina – lekkie,
m∏ode, czerwone (14°C);
Wieprzowina lub

przyrzàdzeniu. Na przyk∏ad karczochy zawierajà gorzkà substancj´ cynaryn´, która wypacza smak wina;
jednak nadziewane i gotowane
z dodatkiem oliwy z oliwek extravergine oraz aromatycznych zió∏ dobrze
komponujà si´ z bia∏ymi, m∏odymi,
∏agodnymi winami o umiarkowanym
stopniu kwasowoÊci. Sà jednak takie dania, z którymi win stanowczo
∏àczyç nie nale˝y. Na przyk∏ad potrawy zawierajàce du˝e iloÊci octu, jak
dobrze znana ryba marynowana.
Podobnie nie nale˝y podawaç wina z sa∏atami przyprawianymi
octem lub cytrynà. O winie zapomnieç trzeba spo˝ywajàc tuƒczyka
w oleju lub inne ryby z puszki, jak
sardynki lub makrele. Absolutny zakaz spo˝ycia wina obowiàzuje
wreszcie przy czekoladzie. Ale gdy
na koniec sutej kolacji podana zostanie szarlotka z czekoladowà polewà mo˝na spokojnie wznieÊç toast
kieliszkiem szampana lub muscata.

jagni´cina – czerwone,
o Êrednio g´stej
konsystencji (16°C);
Wo∏owina – wino
czerwone, dojrza∏e (16°C);
Mi´sa czerwone grillowane
– wyraziste pe∏ne
czerwone wino o Êrednim

okresie le˝akowania (18°C);
Mi´sa czerwone duszone
– czerwone o Êrednim
okresie le˝akowania (16°C);
Dziczyzna – czerwone,
d∏ugo le˝akowane,
o g´stej konsystencji
(18°C).
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Ryby pieczone w folii
lub duszone – ró˝owe
o Êrednio-g´stej
konsystencji (12-14°C);
Zupa rybna – ró˝owe
lub m∏ode czerwone
wino (12-16°C);
Kurczak lub indyk –

mo˝emy zawsze odÊwie˝yç podniebienie kieliszkiem wina musujàcego.

fot. SATIZ Poland

Inne rady i uwagi wynikajà z naszego
doÊwiadczenia: cierpkie czerwone wino êle komponuje si´ z delikatnym
i lekko s∏onawym smakiem ryb, dlatego spo˝ywamy je z bia∏ym winem.
Ale i w tym wypadku, jak si´ okazuje,
zdarzajà si´ wyjàtki: intensywna i g´sta w smaku zupa rybna, zazwyczaj
lekko pikantna, powinna byç
podawana z lekkim dobrze
sch∏odzonym czerwonym winem.
Z kolei Êwie˝e i surowe warzywa oraz owoce êle znoszà po∏àczenia z winem, efektem
takiego maria˝u jest
bowiem charakterystyczny metaliczny posmak, dosyç nieprzyjemny zresztà. Mi´sa
– oto prawdziwe królestwo czerwonego wina, którego wiek oraz struktura
smakowa zmieniajà si´ w zale˝noÊci
od receptury. Na osobnà uwag´ zas∏ugujà sery: lekkie i Êwie˝e najlepiej
komponujà si´ z bia∏ymi winami o wyraênym kwaÊnym posmaku, ale ju˝
sery o mi´kkiej konsystencji, dojrzewajàce z dodatkami przypraw lub zió∏,
najcz´Êciej dosyç t∏uste, doskonale
∏àczà si´ z winami s∏odkimi, deserowymi i zbli˝onymi do likierów: aby si´
o tym przekonaç wystarczy spróbowaç któryÊ z serów pleÊniowych z winem Marsala lub z Porto.
W przypadku deserów regu∏a kontrastu nie zdaje egzaminu, ze s∏odkoÊciami najlepiej komponujà si´ wina s∏odkie. Do tortów i ciast najlepiej
nadaje si´ wino rodzynkowe lub likiery. Po spo˝yciu kremowych rarytasów
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Firma Nokia przygotowa∏a dla swoich klientów wiele nowych, atrakcyjnych propozycji. Pierwszà z nich
jest nowoczesny zestaw samochodowy, kompatybilny z wi´kszoÊcià
modeli telefonów komórkowych firmy No kia, jak i z wi´kszoÊcià
uchwytów samochodowych.
Zestaw CK-10 to
funkcjonalne, proste w ob s∏u dze
i przy ja zne u˝yt kownikowi urzàdzenie. Mikrofon wbudowano w jednostk´ g∏oÊnomówiàcà,
co znacznie upraszcza obs∏ug´ CK-10.
System b´dzie dost´pny dla klientów
w pierwszych miesiàcach 2005 r.
Jed nym z te le fo nów, równie˝ dost´pnych w pierwszym kwar ta le ro ku, jest No kia 3230. To supernowoczesne
urzà dze nie
wy po sa ˝o ne
jest
w aparat fotograficzny o rozdzielSwojà premier´ mia∏a
w∏aÊnie nowa,
udoskonalona wersja
pasty do z´bów
Colgate Total 12.
Pasta jest na rynku
od kilku lat, jest
znana i lubiana,

czoÊci 1 megapiksela. Funkcja nagrywania i odtwarzania video jest
dodatkowo wzbogacona o tzw. Movie director, co pozwala na przekszta∏cenie nagrania video w samo dziel ny film. Ma te ria∏ mo˝ na wi´c urozmaicaç muzykà, efektami specjalnymi. Pliki dajà si´

w prosty sposób drukowaç lub
przesy∏aç dalej. Du˝y wyÊwietlacz
i nowa gra Agent V przekonajà
na wet naj bar dziej wy bred nych
klientów.

dlatego te˝ firma
Colgate stara si´
nieustajàco
modyfikowaç
receptur´ produktu.
Teraz mamy wybór
czterech smaków,
a sk∏ad dodatkowo

Ry nek urzà dzeƒ tech nicz nych,
zw∏aszcza tych zwiàzanych z informatykà, jest jednym z najdynamiczniej rozwijajàcych si´. Marka
Kensington znana jest z pewnoÊcià
u˝ytkownikom komputerów biurowych. Teraz, aby u∏atwiç prac´
osobom wpisujàcym du˝e iloÊci

szybsza ni˝ dotychczasowa. Firma
zapewnia, ˝e po 28 dniach z´by
b´dà widocznie wybielone. Szczoteczki elektryczne majà ten plus,
wzbogacono mi´dzy
innymi substancjà
wykazujàcà d∏u˝sze,
antybakteryjne
dzia∏anie. JeÊli zatem
zdecydujemy si´ dbaç
o nasze z´by
kompleksowo,

˝e oprócz dok∏adnego czyszczenia
uz´bienia, masujà dziàs∏a,
co zapobiega paradentozie. Zu˝ytà szczoteczk´
mo˝ na oczy wi Êcie
wymieniç, zmieniajàc ruchomà koƒcówk´.
Firma Eris przygo to wa ∏a
dla
swoich klientek
nowà seri´ kosmetycznà
Young & Unique.
Pro duk ty zo sta ∏y
opracowane z myÊlà o kobietach zapracowa nych, któ re
kilka godzin dziennie sp´dzajà w zamkni´tych pomieszcze niach. Es te tycz ne, proste opakowanie i pi´kny zapach
za chwy cà nie jed nà
panià. W kosmetykach za sto so wa no
no wa tor skie
sub stancje – kompleks
Ca ro SO ME na da je
skó rze
g∏ad koÊç
i ∏ad nie pod kre Êla
kar na cj´. W sk∏ad
ze sta wu
wcho dzà
mi´dzy innymi krem
na dzieƒ do dojrza∏ej
skó ry, krem re ge ne ru jà cy
na noc, ˝el do mycia twarzy.
Kremy wyposa˝ono w wysokiej
ochrony filtr przeciws∏oneczny.

mo˝emy skorzystaç
równie˝ z nowej
szczoteczki Colgate
Whitening, która
oprócz zwyk∏ych
w∏ókien zawiera
specjalne, gumowe
w∏ókna wybielajàce.
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danych do komputera, skonstruowa no
spe cjal nà
pod staw k´
pod dokumenty Copyholder USB.
Mo˝na umieÊciç jà bezpoÊrednio
obok monitora i ustawiç pod odpowied nim kà tem, tak aby szy ja
i kark by∏y minimalnie obcià˝one.
W podstawie podk∏adki znajduje
si´ port z wejÊciami do trzech
urzàdzeƒ zewn´trznych – na przyk∏ad dru kar ki, ska ne ra czy ze wn´trznej nagrywarki.
Szczoteczka Sonicare Elite 7500
to nowoczesne urzàdzenie, perfekcyjnie dbajàce o higien´ jamy ustnej. SzybkoÊç obrotu jest 3 razy
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54
54

150
150

6,0
6,0

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1108
1108

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

22.525
24.735

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

PANDA

ACTUAL
ACTIVE
DYNAMIC
ACTUAL VAN (4-miejscowy)

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
SEICENTO

ACTUAL
ACTIVE

3-drzwiowy
3-drzwiowy

187.143.2
187.243.2

• 009 – ABS z∏ 1.955 • 025 – Klimatyzacja z∏ 2.975 • 028 – Elektr. podnoÊnik szyb z∏ 595 • 030 – Przyciemniane szyby aterm. z∏ 255 • 082 – Przyst. pod radio z∏ 170 • 097 – Lampy przeciwmgielne z∏ 425 • 108 – Felgi alum. z∏ 1.062,50 •112 – Wpomaganie elektryczne kierownicy z∏ 1.615 • 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

25.330
26.945
30.430
28.475

1108
1108
1242
1108

54
54
60
54

150
150
155
150

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

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

169.010.0
169.022.0
169.033.0
271.221.0

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

PUNTO

ceny samochodów

CENA

1.2 ACTUAL
1.2 ACTIVE
1.3 MULTIJET 16V ACTIVE
1.2 8V SOUND (WER. SPECJALNA)
1.2 8V DYNAMIC
1.2 16V DYNAMIC
1.4 16V DYNAMIC
1.3 MULTIJET 16V DYNAMIC

30.260
32.470
41.820
34.425
34.765
37.145
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

31.450
33.660
43.010
35.955
38.335
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

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

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

32.385
35.955
39.525

1242
1242
1596

80
80
103

162
162
180

7,0
7,0
8,3

4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

172.263.0
172.273.0
172.274.0

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

153
167
167
186
153
167
167
186

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

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

173.262.0
173.263.0
173.273.0
173.274.0
277.312.1
277.313.1
277.323.1
277.324.1

STILO

1.4 16V ACTUAL
1.9 JTD 80 ACTUAL
1.4 16V ACTIVE
1.6 16V ACTIVE
1.9 JTD 115 ACTIVE
1.6 16V DYNAMIC
1.9 JTD 115 DYNAMIC
1.9 MULTIJET 16V 140 DYN.
2.4 20V ABARTH
1.4 16V ACTUAL
1.9 JTD 80 ACTUAL
1.4 16V ACTIVE
1.6 16V ACTIVE
1.9 JTD 115 ACTIVE
1.6 16V DYNAMIC
1.9 JTD 115 DYNAMIC
1.9 MULTIJET 16V 140 DYN.

43.690
50.490
48.025
51.425
58.140
54.995
61.710
65.280
78.115
45.390
52.190
49.725
53.125
59.840
56.695
63.410
66.980

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

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

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

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

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

192.3VA.2
192.3V7.2
192.3JA.2
192.3JX.2
192.3J8.2
192.32X.2
192.328.2
192.32R.2
192.3EZ.2
192.5VA.2
192.5V7.2
192.5JA.2
192.5JX.2
192.5J8.2
192.54X.2
192.548.2
192.54R.2

STILO MW

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

1.4 16V ACTUAL
1.9 JTD 80 ACTUAL
1.4 16V ACTIVE
1.6 16V ACTIVE
1.8 16V ACTIVE
1.9 JTD 115 ACTIVE
1.6 16V DYNAMIC
1.8 16V DYNAMIC
1.9 JTD 115 DYNAMIC
1.9 MULTIJET 16V 140 DYN.

47.940
54.740
52.275
55.675
59.075
62.390
59.245
62.645
65.960
69.530

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 – Automat.
klim. dwustrefowa z∏ 5.525 • 140 – Automat. 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.

60
80
80
103
60
80
80
103

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1242
1242
1242
1596
1242
1242
1242
1596

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

33.745
35.445
38.845
41.395
34.765
36.465
39.865
42.415

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

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

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
PALI0 WEEKEND

CENA
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62

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

39.695
43.265
48.705
45.815
41.480
45.050
50.490
47.600
49.980
55.420
47.770
53.210
50.320
64.005

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

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

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

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

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

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

MULTIPLA

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

1.6 16V ACTIVE
1.9 JTD ACTIVE
1.9 JTD DYNAMIC

ULYSSE

ceny samochodów

BARCHETTA

CENA

ACTIVE 2.0 16V
ACTIVE 2.0 JTD 16V
DYNAMIC 2.2 JTD 16V

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
119.850

1997
1997
2179

136
109
128

185
174
182

9,1
7,0
7,4

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

179.111.0
179.115.0
179.657.0

• 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)

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 MUSA

• 025 – Klimatyzacja z∏ 3.825 • 041 – Lusterka zewn. elektr. ust. i podgrz. z∏ 442 • 097 – Âwiat∏a p.mgielne 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 3-miejsc. z∏ 0 • 320 – Ko∏o kier. i ga∏ka dêwigni zm. biegów w skórze z∏ 425 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 510• 356 – Mapa Portugalii z∏ 1.360 • 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 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1 360 • 563 – Zmien. CD w baga˝. z∏ 1.870 • 564 – Radioodtw. CD z∏ 1.530 • 58B – Lakier opalizujàcy
z∏ 595 • 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∏eko∏o zapasowe z∏ 127,50 • 904 – Connect Nav+ z∏ 6 800 • 927 – Listwy przeciwuderzeniowe z∏ 170 • 989 – Kit dla palàcych z∏ 170 • 365 – Mapa Portugalii z∏ 1.360 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.360 • 533 – Mapa Niemiec
z∏ 1.360 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.360 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.360 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.360 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.360 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.360 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.360 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.360

1.4 16V ORO
1.4 16V D.F.N ORO
1.3 MULTIJET ORO
1.3 MULTIJET D.F.N. ORO
1.3 MULTIJET ORO

64.175,00
67.320,00
69.691,50
73.440,00
75.055,00

1368
1368
1248
1248
1910

95
95
70
70
100

175
175
159
159
179

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

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

184.112.0
184.152.0
184.115.0
184.155.0
184.117.0

LANCIA LYBRA

• 023 – Tylne szyby ster. elektr. z∏ 1.190 • 051 – Czujnik zmierzchu z∏ 595 • 070 – Boczne szyby tylne i tylna szyba przyciem. z∏ 680 • 097 – Âwiat∏a p. mgielne z∏ 595 • 108 – ko∏a ze stpów lekkich 15“ z∏ 1.530 • 129 – Sziedz.
przednie ogrzew., boczne pod. pow.* z∏ 2.210 • 140 – Autom. klimat. dwustref. z∏ 1.955 • 241 – Lakier met. z∏ 1.530 • 245 – Przyciski ster. radiem na kier. z∏ 765 • 320 – Ko∏o kier. i ga∏ka dêwigni zm. biegów w skórze z∏ 680
• 347 – Czujnik deszczu z∏ 680 • 357 – Relingi dach. z∏ 1.190 • 365 – Czujnik ciÊ. w oponach TPMS* z∏ 1.445 • 392 – System stab. toru jazdy ESP z∏ 2.210 • 400 – Elektr. otw. szklany dach GrandLuce z∏ 3.570 • 416 – Tempomat
z∏ 1.190 • 432 – Ko∏a ze stop. lekkich 16“, posz. opony 205/50 z∏ 1.955 • 433 – Ko∏a ze stop. lekkich 16“, 2-kolor. posz. opony 205/50 z∏ 2.125 • 4CQ – Pakiet Dolce Far Poco: autom. klim. dwustr., przed. pod∏okietn., regulacja l´dêw. foteli przed., czujnik zmierzchu, czujnik deszczu, czujnik parkowania, tempomat z∏ 4.675 • 4DK – Dezaktyw. pod. pow. pasa˝.* z∏ 255 • 4LG – Pod∏okiet. foteli przedn., reg. l´dêw. foteli przed. z∏ 680 • 4LK – Pakiet BOSE:
radioodtwarz. CD system Audio HiFi Bose, kier. i ga∏ka dêwigni zm. biegów w skórze, przyciski ster. radiem na kierown. (6 przycisków) z∏ 4.675 • 505 – Boczne pod. pow. z∏ 1.105 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 935 • 563 – Zmien. CD
w baga˝. z∏ 1.700 • 564 – Radioodtw. CD z∏ 1.530 • 631 – Uchwyty tylne Isofix do mocow. fot. dla dzieci* z∏ 340 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 850 • 709 – Ster. radiem na kierow. do systemu nawig.* z∏ 850 • 707 – Radioodtwarzacz
CD + MP3 z∏ 1.615 • 718 – System audio HiFi Bose z∏ 2.975 • 823 – Gniazdo 12V w baga˝. z∏ 340 • 833 – Przyst. do monta˝u telef. z∏ 595 • 904 – Connect Nav+ z∏ 6.800 • 989 – Kit dla palàcych z∏ 340 • 365 – Mapa
Portugalii z∏ 1.445 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.445 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.445 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.445 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.445 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.445 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.445 • 548 – Mapa
Austrii z∏ 1.445 • 549 – Mapa Danii i Szwecji z∏ 1.445 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.445
* – opcja niedost. podczas premiery

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 – systemstabilizacji toru jazdy z∏ 2.550 • 400 – Przeszkl. dach otw. elektr. z∏ 2.890 • 410 – Wewn. lusterko autom. przyciemn. z∏ 425 • 416 – Tempomat z∏ 1.360 • 441 – Lusterka boczne sk∏ad. 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 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 765 • 631 – Uchwyty fotelika dla dzieci ISOFIX z∏ 102 • 718 – System audio Hi-Fi BOSE z∏ 2.380 • 732 – Tapicerka Suhara z∏ 2.125 • 802 – Lakier dwukol. z∏ 1.955 • 833
– Gniazdo radiotel. z∏ 416,50 • 980 – Ko∏o zapas. pe∏nowym. z∏ 170 • 982 – Ko∏o zap. z felgà alum. z∏ 510

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∏ 5.950 • 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 tylneComfort 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 • 549 – Mapa Danii 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 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 850 • 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 autom. 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

136
109
107
128
204

185
174
167
182
205

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

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

kod

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

1997
1997
1997
2179
2946

rodzaj nadwozia

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

110.415
118.915
129.965
145.265
159.715

moc silnika KM

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

CHARAKTERYSTYKA
pojemnoÊç cylindrów
cm3

LANCIA PHEDRA
ALFA ROMEO 147

ceny samochodów

cena (pln)

CENA

180.311.0
180.315.0
180.445.0
180.457.0
180.443.0

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

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

52.870
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
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• 015 – ASR z∏ 1.000 • 025 – Klimatyzacja manualna z∏ 5.500 • 058 – Pakiet Ti dla wersji Progression z∏ 12.000 / Pakiet Ti dla wersji Distinctive z∏ 9.900 • 082 – Przystosowanie do monta˝u radia
z∏ 500 • 205 – Ogrzewanie dodatkowe (tylko JTD) z∏ 1.000 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.800 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 4.500 • 213 – Alarm z∏ 1.500 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 2.800
• 270 – Lakier per∏owy z∏ 7.500 • 277 – Connect Nav z∏ 8.000 • 302 – G∏oÊniki wysokotonowe tylne z∏ 300 • 303 – Przyciski sterujàce radiem w kierownicy z∏ 600 • 320 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów obszyta skórà z∏ 600 • 321 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów wykoƒczona drewnem z∏ 900 • 51Y – Pakiet Komfort z∏ 700 • 56B – Pakiet Zimowy z∏ 1.800 • 392 – VDC dla wersji 190.136/ 436/156/456 z∏ 1.900 dla wersji 190.431/134/434/451/154/454 z∏ 2.900 • 400 – Dach otwierany elektrycznie z∏ 3.000 • 415 – Felgi aluminiowe Sport 15” opony 195/60/15” dla wersji 190.031/ 051/134/154/136/156 z∏ 2.200 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∏ 1.000 • 431 – Felgi aluminiowe Elegant 15” opony 195/60/15” dla wersji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 2.200 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∏ 3.000 dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 1.000 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∏ 3.500 dla wersji 190.231/251/
431/451/434/454/436/456 z∏ 2.500 dla wersji 190.335/355/835/855 z∏ 2.000 • 435 – Felgi aluminiowe Elegant 16” opony 205/55/16” dla wersji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/
533/553 z∏ 3.000 dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 1.000 • 439 – Felgi aluminiowe Supersport 17” opony 215/45/17” dla wersji 190.031/051/134/154/136/156/531/
551/533/553 z∏ 3.500 dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 2.500 dla wersji 190.335/355/835/855 z∏ 2.000 • 451 – Radio z odtwarzaczem CC dla wersji Distinctive – bez dop∏aty,
dla wersji 190.531/551/533/553 z∏ 1.500 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.500 • 564 – Radio z odtwarzaczem CD z∏ 600, dla wersji 190.531/551/533/553 z∏ 2.100 • 709 – Przyciski w kierownicy sterujàce tel. z∏ 800 • 711 – Modu∏ obs∏ugi g∏osowej telefonu z Voice Memo z∏ 500 • 712 – Connect Nav+ z∏ 9.000 • 718 – BOSE System z∏ 2.600 • 732 – Fotele sportowe, skórzane z∏ 5.000 • 740
– Pakiet Klimatyzacja z∏ 1.300 • 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 800 • 980 – Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe z∏ 200 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.800 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.800 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.800 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.800 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.800 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.800 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.800 • 549 – Mapa Danii
z∏ 1.800 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.800

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∏ 1.800 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 4.500 • 213 – Alarm z∏ 1.500 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 2.200 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 7.500 • 277 – Connect Nav
z∏ 8.000 • 56A – Pakiet Komfort z∏ 700 • 56B – Pakiet Zimowy z∏ 1.200 • 400 – Dach otwierany elektrycznie z∏ 3.000 • 499 – Zestaw do naprawy opon – bez dop∏aty • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.500
• 709 – Przyciski w kierownicy sterujàce telefonem z∏ 800 • 711 – Modu∏ obs∏ugi g∏osowej telefonu z Voice Memo z∏ 500 • 712 – Connect Nav+ z∏ 9.000 • 718 – BOSE System z∏ 2.600 • 740 – Pakiet Klimatyzacja z∏ 1.300 • 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 800 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.800 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.800 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.800 • 538
– Mapa Belgii z∏ 1.800 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.800 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.800 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.800 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.800 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.800

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 IMPRESSION BUSINESS
1.6 TS PROGRESSION
1.6 TS PROGRESSION CLASSIC
1.8 TS PROGRESSION CLASSIC
2.0 JTS PROGRESSION CLASSIC
2.0 JTS DISTINCTIVE
2.0 JTS DISTINCTIVE SPORT
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE
2.5 V6 DISTINCTIVE
2.5 V6 Q-SYSTEM DISTINCTIVE
1.9 JTD IMPRESSION BUSINESS
1.9 JTD PROGRESSION CLASSIC
1.9 JTD DISTINCTIVE
1.9 JTD 16V IMPRESSION
1.9 JTD 16V IMPRESS. BUSINESS
1.9 JTD 16V PROGRESSION
1.9 JTD 16V PROGRESSION CLASS.
1.9 JTD 16V DISTINCTIVE
2.4 JTD 20V PROGRESSION CLASS.
2.4 JTD 20V DISTINCTIVE

65.365,00
67.702,50
72.250,00
74.587,50
76.627,50
81.897,50
89.505,00
94.477,50
93.415,00
112.200,00
118.235,00
72.972,50
79.772,50
87.465,00
74.035,00
76.372,50
80.920,00
83.257,50
90.950,00
102.297,50
109.650,00

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

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

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

8,2
8,2
8,2
8,2
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
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
4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

116.121.3
116.121.3
116.221.3
116.221.3
116.223.3
116.375.3
116.075.3
116.075.3
116.074.3
116.429.3
116.439.3
116.146.3
116.246.3
116.286.3
116.156.3
116.156.3
116.546.3
116.546.3
116.586.3
116.257.3
116.457.3

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

68.765,00
71.102,50
75.650,00
77.987,50
80.027,50
85.297,50
92.905,00
97.877,50
96.815,00
115.600,00
121.635,00
76.372,50
83.172,50
90.865,00
79.772,50
84.320,00
86.657,50
94.350,00
105.697,50
113.050,00

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

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

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

8,3
8,3
8,3
8,3
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
6,1
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
5-drzwiowy
5-drzwiowy

116.721.3
116.721.3
116.621.3
116.621.3
116.723.3
116.675.3
116.175.3
116.175.3
116.174.3
116.929.3
116.939.3
116.746.3
116.646.3
116.686.3
116.756.3
116.846.3
116.846.3
116.886.3
116.657.3
116.847.3

• Pakiet Impression I (opcje 097, 320, 564) z∏ 2.700,50 • Pakiet Impression II (opcje 320, 431, 890) z∏ 2.700,50 • Pakiet Progression (opcje 245, 421) z∏ 2.700,50 • 023 – Elektryczne podnoÊniki szyb tylnych z∏ 900 • 058 – Pakiet Ti (dla wersji Progression) z∏ 10.000/Pakiet Ti (dla wersji Distinctive) z∏ 5.000/Pakiet Ti (dla wersji Progression i Distinctive serii 3) z∏ 5.000 • 075 – Tylne zawieszenie NIVOMAT z∏ 1.600 • 082 – Przystosowanie do mont. radia z∏ 500 • 097 – Reflekt. przeciwmgielne z∏ 700 • 102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 700 • 104 – Roleta baga˝nika z∏ 500 • 108 – Felgi
alum. 15”, dla wersji 116.375/374/257/675/674/657 z∏ 1.800 • 200 – Ogrzewanie dod. (tylko JTD) z∏ 2.000 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 2.000 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 4.500 • 213 – Alarm
z∏ 1.500 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 3.000 • 231 – Fotelik dla dziecka Isofix z∏ 1.000 • 245 – Przyciski w kierownicy sterujàce radiem z∏ 600 • 263 – Connect z∏ 7.000 • 269 – Radionawigator
z∏ 5.000 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 8.500 • 320 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów w skórze z∏ 600 • 321 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów w drewnie z∏ 900 • 357 – Relingi dachowe z∏ 1.200
• 375 – Relingi dachowe aluminiowe z∏ 1.500 • 392 – VDC z∏ 2.900 • 400 – Elektr. otwierany dach z∏ 3.000 • 416 – Tempomat z∏ 1.000 • 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∏ 3.000 dla wersji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 500 • 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∏ 3.000 • 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∏ 2.000 • 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∏ 2.500 dla wersji 116.374/375/257/675/674/657 z∏ 2.000 • 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∏ 3.000 dla wersji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/ 686/847/886/929/939 z∏ 500 • 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∏ 3.500 dla wersji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 500 • 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∏ 4.000 dla wersji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 2.000 • 451 – Radio z odtwarzaczem CC dla wersji Impression z∏ 1.500 • 451 – Radio z odtwarzaczem CC dla wersji Progression/Distincive – bez dop∏aty • 499 – Zestaw do naprawy opon z∏ 0 • 508 – Czujniki parkowania tylne
z∏ 1.000 • 511 – Trzeci tylny zag∏ówek z∏ 500 • 55X – Pakiet Leisure z∏ 1.000 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.800 • 564 – Radio z odtwarzaczem CD dla wersji Impression z∏ 2.100 • 587 – Pakiet zimowy z∏ 1.600 • 718 – BOSE System z∏ 3.000 • 728 – Tapicerka Alfatex z∏ 500 • 751 – Pakiet Sport z∏ 3.000 • 762 – Siatka trzymajàca baga˝e z∏ 500 • 788 – Fotele sportowe skórzane z∏ 5.000
• 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 800 • 890 – Pakiet Komfort z∏ 800 • 903 – Connect Nav z∏ 10.900 • 923 – Tylny spoiler z∏ 800 • 976 – Lakier. lusterka bocz. z∏ 500
• 980 – Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe z∏ 200 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.800 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.800 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.800 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.800 • 540 – Mapa Holandii
z∏ 1.800 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.800 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.800 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.800 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.800 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.800

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 28 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 LUTY 2005
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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∏ 8.000 • 102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 0 • 103 – Zas∏ony przeciws∏oneczne z∏ 400 • 108 – Felgi aluminiowe 16”, opony 205/55/16” do wersji 136.354/156/356/757/857
– bez dop∏aty • 113 – Przednie siedzenia podgrzewane z∏ 3.500 • 135 – Przednie siedzenia elektrycznie regulowane i podgrzewane z∏ 6.000 • 205 – Dodatkowe ogrzewanie z∏ 3.500 • 210 – Lakier
metalizowany z∏ 2.800 • 211 – Tapicerka ze skóry z∏ 5.700 • 213 – Alarm z∏ 2.200 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 0 • 253 – Ogrzewanie cz´Êci przedniej szyby przy wycieraczkach z∏ 900 • 270
– Lakier per∏owy z∏ 10.500 • 321 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów wykoƒczona drewnem z∏ 1.000 • 321 – Czujnik deszczu z∏ 500 • 386 – System nawigacji z∏ 8.000 • 392 – VDC + Brake Assistance z∏ 3.500 • 400 – Elektrycznie otwierany dach z∏ 4.000 • 410 – Lusterko wewn´trzne elektrochromatyczne z∏ 500 • 416 – Tempomat z∏ 1.000 • 431 – Felgi aluminiowe 16”, opony 215/55/16”
do wersji 136.020/024 z∏ 1.000 • 432 – Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17” do wersji 136.020/024 z∏ 2.000 do wersji 136.102/101/104/156/103/105 z∏ 1.300 • 435 – Felgi aluminiowe 18”,
opony 235/40/18” do wersji 136.020/024 z∏ 2.500 do wersji 136.102/101/104/156/103/105 z∏ 1.500 • 441 – Podwójne lusterko elektr. z odszraniaczem z∏ 500 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 2.000
• 563 – Zmieniarka CD z∏ 2.000 • 564 – Radio HI-FI, zmieniarka CD z∏ 4.500 • 709 – Sterowanie radiem na promieniach kierownicy z∏ 1.000 • 728 – Tapicerka skórzana Blue/Red Style z∏ 7.700
• 833 – Przygotowanie dla tel. komórkowego z∏ 500 • 863 Wbudowany tel. komórkowy z∏ 3.000 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.800 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.800 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.800
• 538 – Mapa Belgii z∏ 1.800 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.800 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.800 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.800 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.800 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.800
• 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.800

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∏ 10.000 • 113 – Siedzenia regulowane elektrycznie z∏ 5.500 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 2.000 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 4.500 • 269 – System nawigacji z∏ 6.000 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 8.000 • 321 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów wykoƒczona drewnem z∏ 800 • 435 – Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17” do wersji 163.515/315 z∏ 1.500 do wersji 163.516/316 – bez dop∏aty • 439 – Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17” do wersji 163.515/315 z∏ 1.500 • 499 – Zestaw do naprawy opon – bez dop∏aty
• 563 – Zmieniarka CD z∏ 2.000 • 728 – Tapicerka skórzana Blue/Red Style do wersji 163.515/315 z∏ 6.500 do wersji 163.516/316 z∏ 2.000 • 751 – Pakiet aerodynamiczny z∏ 3.000 • 803 – Ko∏o
zapasowe dojazdowe – bez dop∏aty • 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 1.000 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.800 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.800 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.800
• 538 – Mapa Belgii z∏ 1.800 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.800 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.800 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.800• 549 – Mapa Danii z∏ 1.800 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.800
• 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.800 • 356 – Mapa Portugalii z∏ 1.800

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∏ 1.600 • 102 – Wycieraczka i spryskiwacz reflektorów z∏ 700 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 2.000 • 211 – Siedzenia ze skóry z∏ 4.500 • 213 – Alarm z∏ 1.500
• 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 3.000 • 240 – Fotelik dla dzieci Isofix z∏ 300 • 270 – Lakier opalizujàcy z∏ 8.500 • 303 – Sterowanie radiem na kierownicy z∏ 800 • 350 – Pakiet zimowy z∏ 1.600
• 415 – Felgi alum. stop sport 195/60/15 dla wersji 125.133/335/436 z∏ 1.500 • 420 – Felgi alum. GTA 205/55/16 dla wersji 125.437 z∏ 500 • 433 – Felgi alum. 17” 215/45/17 rys. specjalny dla
wersji 125.133/335/436 z∏ 1.800 • 439 – Felgi alum. 17” 215/45/17 specjalne GTA dla wersji 125.133/335/436 z∏ 2.200 • 454 – Podnoszenie siedzenia od strony pasa˝. z∏ 500 • 499 – Zestaw
do naprawy opon z∏ 0 • 508 – Czujnik parkowania tylny z∏ 1.000 • 563 – CD Changer w baga˝niku z∏ 1.800 • 709 – Sterowanie radiotel. na kierownicy z∏ 1.000 • 717 – Radio CD, MP3 (dop∏ata
do wer. 133, 335) z∏ 500 • 718 – Instalacja Hi-Fi Bose z subwooferem z∏ 3.000 • 740 – Pakiet Klimatyzacja z∏ 1.300 • 833 – Przystosowanie do monta˝u tel. komórkowego z∏ 800 • 903 – Connect
Nav z∏ 12.000 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.800 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.800 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.800 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.800 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.800 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.800 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.800 • 549 – Mapa Danii, Szwecji, Finlandii, Norwegii z∏ 1.800 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.800 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.800 • 356 – Mapa Portugalii z∏ 1.800 • 762 – Siatka mocujàca baga˝ z∏ 500 • 980 – Ko∏o zapas. pe∏nowym. z∏ 500

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

stan na 15 grudnia 2004 r.

1. Fiat Polska Sp. z o.o.

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

reprezentacja i koordynacja
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

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

produkcja
samochodów osobowych

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

ul. Ci´˝arowa 49, Skoczów
Tel. (0-33) 8538200, Fax (0-33) 8532964
Prezes: Giovanni Sella

produkcja odlewów ˝eliwnych
dla przemys∏u samochodowego

4. CNH Polska Sp. z o.o.

ul. Otoliƒska 25, 09-407 P∏ock
Tel. (0-24) 2679600, Fax (0-24) 2679605
Dyrekcja Generalna

produkcja
maszyn rolniczych

5. Magneti Marelli Poland SA

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

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti
Marelli w Polsce

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

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

produkcja cz´Êci samochodowych
– oÊwietlenie

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

ul. Chopina 72, 41-300 Dàbrowa Górnicza
Tel. (0-32) 295 79 22, Fax (0-32) 2957958
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja
cz´Êci samochodowych
– uk∏ady wydechowe

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

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132199, Fax (0-33) 8132955
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

produkcja
cz´Êci samochodowych
– zawieszenia

9. Comau Poland Sp. z o.o.

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

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ
dla przemys∏u samochodowego

10. Iveco Poland Sp. z o.o.

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

import i sprzeda˝ samochodów
dostawczych i ci´˝arowych

11. Business Solutions Polska Sp. z o.o.

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

administracja ksi´gowa,
personalna i p∏ace

12. Ingest Facility Polska Sp. z o.o.

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

zarzàdzanie i utrzymanie
nieruchomoÊci

13. Sadi Polska Sp. z o.o.

ul. Konwojowa 57, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8135323, Fax (0-33) 8134113
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

us∏ugi celne

14. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.

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

us∏ugi
finansowe i leasingowe

15. Fidis Faktoring Polska Sp. z o.o.

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

us∏ugi faktoringowe

16. SIRIO Polska Sp. z o. o.

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

ochrona osób, mienia
i ochrona przeciwpo˝arowa
oraz transport

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

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

produkcja
silników i skrzyƒ biegów
do samochodów

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

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

zakupy materia∏ów poÊrednich
i bezpoÊrednich do produkcji
samochodów

3. Fiat Bank Polska SA

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

us∏ugi bankowe

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

us∏ugi leasingowe

Joint Ventures

Biuro4.Handlowe
• ul.Polska
Browarna
Fidis Leasing
Sp. z 2,
o.o.43-300 Bielsko-Bia∏a
tel. (33) 812 60 49, fax (33) 812 33 20 • www.radiodelta.pl •

